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Javni razpisi

Št. 3301-1/2021-SRRS-8 Ob-3472/21

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-

membo Javnega razpisa za nakup kmetijskih in gozd-
nih zemljišč – A1, objavljenega v Uradnem listu RS, 
št. 44/21 z dne 26. 3. 2021 s spremembami in dopolni-
tvami v Uradnem listu RS, št. 97/21 z dne 18. 6. 2021 
ter št. 128/21 z dne 13. 8. 2021:

I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpo-
glavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa se 
dodata 8. in 9. rok, in sicer kot sledi:

8. rok: 10. 1. 2022,
9. rok: 7. 2. 2022.
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-

menjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad

 Ob-3450/21
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Du-
najska cesta 22, 1000 Ljub ljana, na podlagi 16. člena 
Uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno 
infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljša-
njem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo 
ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta 
in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja pode-
želja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni 
list RS, št. 2/20 in 70/21, v nadaljnjem besedilu: Uredba) 
in mnenja o skladnosti sheme državne pomoči »Gradnja 
odprte širokopasovne infrastrukture naslednje generacije 
v Republiki Sloveniji« (št. sheme BE01-2482762-2017, 
BE01-2482762-2017/I, BE01-2482762-2017/II in 
BE01-2482762-2017/III, z dne 24. 12. 2019), ki se vodi 
pod identifikacijsko številko SA.49322 objavlja

3. javni razpis
za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno 

infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, 
izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno 

infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa  
do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi 

z e-upravo

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij iz 
prvega odstavka 6. člena Uredbe.
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 5.243.000 EUR.
Javni razpis je v skladu s četrtim odstavkom 16. člena Uredbe strukturiran v sklope 
glede na lokalne skupnosti, in sicer:
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– Sklop: Črna na Koroškem, skupno 922.100 EUR;
– Sklop: Dravograd, skupno 75.900 EUR;
– Sklop: Mežica, skupno 309.600 EUR;
– Sklop: Mislinja, skupno 7.000 EUR;
– Sklop: Muta, skupno 193.700 EUR;
– Sklop: Podvelka, skupno 149.300 EUR;
– Sklop: Prevalje, skupno 423.200 EUR;
– Sklop: Radlje ob Dravi, skupno 246.300 EUR;
– Sklop: Ravne na Koroškem, skupno 150.500 EUR;
– Sklop: Ribnica na Pohorju, skupno 24.500 EUR;
– Sklop: Slovenj Gradec, skupno 237.300 EUR;
– Sklop: Vuzenica, skupno 299.200 EUR;
– Sklop: Benedikt, skupno 5.800 EUR;
– Sklop: Cerkvenjak, skupno 26.100 EUR;
– Sklop: Cirkulane, skupno 9.300 EUR;
– Sklop: Destrnik, skupno 13.400 EUR;
– Sklop: Duplek, skupno 14.500 EUR;
– Sklop: Hoče - Slivnica, skupno 35.900 EUR;
– Sklop: Kidričevo, skupno 7.000 EUR;
– Sklop: Kungota, skupno 30.200 EUR;
– Sklop: Lenart, skupno 13.600 EUR;
– Sklop: Lovrenc na Pohorju, skupno 191.900 EUR;
– Sklop: Majšperk, skupno 3.500 EUR;
– Sklop: Makole, skupno 3.500 EUR;
– Sklop: Maribor, skupno 114.200 EUR;
– Sklop: Oplotnica, skupno 2.900 EUR;

Razpisana sredstva po sklopih: – Sklop: Ormož, skupno 65.800 EUR;
– Sklop: Pesnica, skupno 44.600 EUR;
– Sklop: Podlehnik, skupno 10.500 EUR;
– Sklop: Poljčane, skupno 3.500 EUR;
– Sklop: Rače - Fram, skupno 13.300 EUR;
– Sklop: Ruše, skupno 76.600 EUR;
– Sklop: Selnica ob Dravi, skupno 283.100 EUR;
– Sklop: Slovenska Bistrica, skupno 292.800 EUR;
– Sklop: Središče ob Dravi, skupno 11.600 EUR;
– Sklop: Sveta Ana, skupno 36.700 EUR;
– Sklop: Sveta Trojica v Slov. goricah, skupno 5.800 EUR;
– Sklop: Sveti Andraž v Slov. goricah, skupno 8.700 EUR;
– Sklop: Sveti Jurij v Slov. goricah, skupno 50.500 EUR;
– Sklop: Sveti Tomaž, skupno 31.300 EUR;
– Sklop: Šentilj, skupno 24.200 EUR;
– Sklop: Videm, skupno 66.500 EUR;
– Sklop: Zavrč, skupno 3.500 EUR;
– Sklop: Žetale, skupno 17.500 EUR;
– Sklop: Apače, skupno 80.700 EUR;
– Sklop: Cankova, skupno 6.400 EUR;
– Sklop: Črenšovci, skupno 6.900 EUR;
– Sklop: Gornja Radgona, skupno 266.300 EUR;
– Sklop: Gornji Petrovci, skupno 7.000 EUR;
– Sklop: Grad, skupno 28.000 EUR;
– Sklop: Kobilje, skupno 3.500 EUR;
– Sklop: Kuzma, skupno 16.900 EUR;
– Sklop: Lendava, skupno 17.400 EUR;
– Sklop: Ljutomer, skupno 56.500 EUR;
– Sklop: Moravske Toplice, skupno 84.000 EUR;
– Sklop: Puconci, skupno 35.500 EUR;
– Sklop: Sveti Jurij ob Ščavnici, skupno 17.500 EUR;
– Sklop: Šalovci, skupno 59.500 EUR.
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Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 3.932.250 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – EU,
– 1.310.750 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 
75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 
25 odstotkov.
Javna podpora znaša manj kot 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe na 
posamezno belo liso, ki ji je hkrati omogočen dostop do širokopasovnih omrežij 
naslednje generacije kot odprtega komunikacijskega omrežja s prenosno hitrostjo 
najmanj 100 Mb/s in dostop do elektronskih komunikacijskih storitev po tem 
omrežju in ob izplačilu zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev ne presega višine 
upravičenih stroškov naložbe ter ne presega naslednjih vrednosti na posamezno 
belo liso glede na gostoto prebivalstva naselja, v katerem je:
a) v naselju z gostoto prebivalstva do vključno 50 prebivalcev/km2 do 3.500 eurov 
na posamezno belo liso,
b) v naselju z gostoto prebivalstva več kot 50 in do vključno 100 prebivalcev/km2 
do 2.900 eurov na posamezno belo liso,
c) v naselju z gostoto prebivalstva več kot 100 in do vključno 150 prebivalcev/km2 
do 2.300 eurov na posamezno belo liso in
č) v naselju z gostoto prebivalstva več kot 150 prebivalcev/km2 do 1.700 eurov 
na posamezno belo liso.

Vrsta javnega razpisa: Zaprti 
Začetek vnosa vlog in zaprtje 
javnega razpisa: 

Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 20. decembra 2021 do vključno 
26. januarja 2022, do 14. ure.

Obdobje upravičenosti 
stroškov:

V skladu z 11. členom Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložbe, ki so 
nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo 
sredstev.

Cilj podukrepa:
Cilj podukrepa je omogočiti belim lisam dostop do širokopasovnih omrežij 
naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in dostopom 
do elektronskih komunikacijskih storitev preko teh omrežij.

Informacije o javnem razpisu:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska cesta 160, 1000 Ljub ljana
Tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si.

2. Namen podpore in cilji podukrepa: namen pod-
pore in cilji podukrepa so določeni v 5. členu Uredbe.

3. Predmet podpore
1. Predmet podpore je določen v 6. členu Uredbe.
2. Seznam belih lis iz drugega odstavka 6. člena 

Uredbe in gostota prebivalstva po naselju in najvišja pri-
znana vrednost na belo liso iz tretjega odstavka 15. čle-
na Uredbe je določen v Prilogi, ki je sestavni del tega 
javnega razpisa.

4. Upravičenec
1. Upravičenec je določen v 7. členu Uredbe.
2. Šteje se, da je fizična ali pravna oseba iz 7. člena 

Uredbe registrirana kot operater v skladu z ZEKom-1, če 
je vpisana v register operaterjev, ki ga vodi Agencija za 
komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: AKOS).

3. Če je upravičenec v skladu z drugo alinejo prve-
ga odstavka 7. člena projektno partnerstvo, se vlogi na 
javni razpis priloži sklenjena konzorcijska pogodba, ki 
vsebuje obvezne sestavine iz priloge 1 Uredbe.

5. Pogoji za pridobitev podpore
1. Upravičenec mora vložiti popolno vlogo v skladu 

z zahtevami iz tega javnega razpisa.
2. Pogoji za pridobitev podpore so določeni v 8. čle-

nu Uredbe:
a) izpolnjevanje pogoja iz 2. do 7., 12.,14. in 16. toč-

ke prvega odstavka 8. člena Uredbe se izkazuje s Prilo-
go »Izjava upravičenca do podpore glede izpolnjevanja 
pogojev ob vložitvi vloge na javni razpis«;

b) izpolnjevanje pogoja iz 8. točke prvega od-
stavka 8. člena Uredbe je razvidno iz vloge na javni raz-
pis in Priloge »Seznam stroškov naložbe«. Če je upravi-
čenec v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 7. člena 
Uredbe projektno partnerstvo, priloži Prilogo »Seznam 
stroškov naložbe« vsak član projektnega partnerstva za 
svoj del načrtovanih stroškov naložbe;

c) izpolnjevanje pogoja iz 9. točke prvega od-
stavka 8. člena Uredbe je razvidno iz vloge na javni 
razpis;

č) izpolnjevanje pogoja iz 10. točke prvega od-
stavka 8. člena Uredbe se izkazuje z izjavo banke ali 
druge finančne institucije, ki lahko opravlja finančne 
storitve na območju Republike Slovenije, iz katere je 
razvidno, da bo upravičenec za pokrivanje upravičenih 
stroškov naložbe zagotovil lastna sredstva v višini raz-
like med upravičenimi stroški naložbe in pričakovano 
javno podporo, pri čemer lastna sredstva presegajo 
50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Če je upra-
vičenec v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 7. čle-
na Uredbe projektno partnerstvo, priloži izjavo banke 
ali druge finančne institucije, ki lahko opravlja finančne 
storitve na območju Republike Slovenije za opravljanje 
finančnih storitev vsak član projektnega partnerstva za 
svoj del načrtovanih stroškov naložbe;

d) izpolnjevanje pogoja iz 11. točke prvega od-
stavka 8. člena Uredbe se izkazuje s priloženo sklenjeno 
konzorcijsko pogodbo, ki vsebuje obvezne sestavine iz 
priloge 1 Uredbe;
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e) izpolnjevanje pogojev iz 15., 17. do 19. točke pr-
vega in četrtega odstavka 8. člena ter 19. člena Uredbe 
se izkazuje s Prilogo »Izjava upravičenca do podpore 
glede izpolnjevanja pogojev gradnje širokopasovnega 
omrežja z javnimi sredstvi«;

f) izpolnjevanje pogoja iz 20. točke prvega od-
stavka 8. člena Uredbe se izkazuje s Prilogo »Izjava 
lokalne skupnosti«;

g) izpolnjevanje pogoja iz 21. točke prvega od-
stavka 8. člena Uredbe je razvidno iz vloge na javni razpis;

h) izpolnjevanje pogoja iz 22. točke prvega od-
stavka 8. člena Uredbe je razvidno iz vloge na javni 
razpis;

i) izpolnjevanje pogoja iz 23. točke prvega od-
stavka 8. člena Uredbe se izkazuje z grafičnim prikazom 
naložbe, ki vsebuje situacijski potek trase in shematski 
načrt omrežja;

j) izpolnjevanje pogoja iz 24. točke prvega od-
stavka 8. člena Uredbe se izkazuje z idejno zasnovo 
projekta.

6. Stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v 9. členu Uredbe:
a) kot nova oprema se šteje oprema, ki je del nalož-

be, kamor sodi tudi aktivna oprema;
b) med stroške storitev zunanjih izvajalcev sodijo 

tudi stroški izvedbe gradbenih del, stroški gradbenega 
nadzora, stroški izdelave elaborata za vpis infrastruktu-

re v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, ki 
ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. Stroški 
storitev zunanjih izvajalcev se izkazujejo z računi ali 
s plačilom na podlagi pogodbe;

c) upravičen strošek je tudi plačana odškodnina 
lastniku zasebnega zemljišča zaradi ustanovljene slu-
žnosti v javno korist. Strošek se izkazuje s plačilom na 
podlagi pogodbe.

2. Neupravičeni stroški so določeni v 10. členu 
Uredbe.

3. Časovni vidik upravičenosti stroškov je določen 
v 11. členu Uredbe.

7. Merila za ocenjevanje vlog
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so 

določena v 13. členu Uredbe ter dokumentu »Merila 
za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020«, ki je do-
stopen na spletni strani programa razvoja podeželja 
(https://www.program-podezelja.si/) in so podrobneje 
opredeljena v tem poglavju.

2. Če se za posamezno merilo ne predloži dokazil, 
določenih z Uredbo ali javnim razpisom, se vloga na 
podlagi tega merila oceni z 0 točkami.

3. V skladu s prvim odstavkom 13. člena Uredbe se 
med vlogami, ki dosežejo vstopni prag najmanj 30 od-
stotkov najvišjega možnega števila točk, izberejo tiste, ki 
dosežejo najvišje število točk pri merilih za ocenjevanje 
vlog, do porabe razpisanih sredstev.

Merila Število točk
1. DELEŽ LASTNIH SREDSTEV ZA IZVEDBO NALOŽBE NA BELO LISO (maksimalno število 

točk 55)
55

1.1. Delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe na belo liso je več kot 95 % 55
1.2. Delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe na belo liso znaša od vključno 80,1 do vključno 95 % 45
1.3. Delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe na belo liso znaša od vključno 65,1 do vključno 80 % 30
1.4 Delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe na belo liso od vključno 50,2 do vključno 65 % 15
2. ŠTEVILO OMOGOČENIH MODELOV ŠIROKOPASOVNEGA DOSTOPA (maksimalno 

število točk 5)
5

2.2. Vlagatelj predvidi več kot en model širokopasovnega dostopa 5
3. DELEŽ BELIH LIS, KI JIM BO OMOGOČEN DOSTOP DO ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA 

OMREŽJA NASLEDNJE GENERACIJE GLEDE NA ŠTEVILO BELIH LIS IZ SEZNAMA BELIH 
LIS (maksimalno število točk 40) 

40

3.1. Delež belih lis, ki jim bo omogočen dostop do širokopasovnega omrežja naslednje generacije, 
znaša nad 95 % 

40

3.2. Delež belih lis, ki jim bo omogočen dostop do širokopasovnega omrežja naslednje generacije, 
znaša od vključno 88,1 % do vključno 95 %

30

3.3. Delež belih lis, ki jim bo omogočen dostop do širokopasovnega omrežja naslednje generacije, 
znaša od vključno 80,1 % do vključno 88 %

15

4. SKUPAJ 100

8. Finančne določbe
1. Finančne določbe so opredeljene v 15. členu 

Uredbe.
2. V skladu s tretjim odstavkom 20. člena Uredbe 

se za diskontiranje pomoči uporabi zadnja referenčna 
obrestna mera, ki je objavljena na osrednjem spletnem 
mestu državne uprave: https://www.gov.si/podrocja/fi-
nance-in-davki/drzavne-pomoci/.

9. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vlaganje vloge na javni razpis in postopek za do-

delitev sredstev sta določena v 16., 17., 18. in 19. členu 
Uredbe. Če gre za upravičenca iz druge alineje prvega 
odstavka 7. člena Uredbe, vloži vlogo na javni razpis 
vodilni partner.
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2. V skladu s četrtim odstavkom 16. člena Uredbe 
je javni razpis strukturiran v sklope glede na lokalne 
skupnosti, in sicer:

– Sklop: Črna na Koroškem;
– Sklop: Dravograd;
– Sklop: Mežica;
– Sklop: Mislinja;
– Sklop: Muta;
– Sklop: Podvelka;
– Sklop: Prevalje;
– Sklop: Radlje ob Dravi;
– Sklop: Ravne na Koroškem;
– Sklop: Ribnica na Pohorju;
– Sklop: Slovenj Gradec;
– Sklop: Vuzenica;
– Sklop: Benedikt;
– Sklop: Cerkvenjak;
– Sklop: Cirkulane;
– Sklop: Destrnik;
– Sklop: Duplek;
– Sklop: Hoče - Slivnica;
– Sklop: Kidričevo;
– Sklop: Kungota;
– Sklop: Lenart;
– Sklop: Lovrenc na Pohorju;
– Sklop: Majšperk;
– Sklop: Makole;
– Sklop: Maribor;
– Sklop: Oplotnica;
– Sklop: Ormož;
– Sklop: Pesnica;
– Sklop: Podlehnik;
– Sklop: Poljčane;
– Sklop: Rače - Fram;
– Sklop: Ruše;
– Sklop: Selnica ob Dravi;
– Sklop: Slovenska Bistrica;
– Sklop: Središče ob Dravi;
– Sklop: Sveta Ana;
– Sklop: Sveta Trojica v Slov. goricah;
– Sklop: Sveti Andraž v Slov. goricah;
– Sklop: Sveti Jurij v Slov. goricah;
– Sklop: Sveti Tomaž;
– Sklop: Šentilj;
– Sklop: Videm;
– Sklop: Zavrč;
– Sklop: Žetale;
– Sklop: Apače;
– Sklop: Cankova;
– Sklop: Črenšovci;
– Sklop: Gornja Radgona;
– Sklop: Gornji Petrovci;
– Sklop: Grad;
– Sklop: Kobilje;
– Sklop: Kuzma;
– Sklop: Lendava;
– Sklop: Ljutomer;
– Sklop: Moravske Toplice;
– Sklop: Puconci;
– Sklop: Sveti Jurij ob Ščavnici;
– Sklop: Šalovci.
3. Upravičenec lahko v skladu s prvim odstavkom 

17. člena Uredbe na javni razpis vloži le eno vlogo za 
posamezen sklop.

4. Če dve ali več vlog na javni razpis prejme ena-
ko število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za 
odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s petim 
odstavkom 18. člena Uredbe vloge izberejo na podlagi 
ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:

– delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe na beli 
lisi: 60 %;

– delež belih lis, ki jim bo omogočen dostop do 
odprtega širokopasovnega omrežja naslednje genera-
cije: 35 %;

– število omogočenih modelov širokopasovnega 
dostopa: 5 %.

Če imata dve ali več vlog na javni razpis tudi po 
ponderiranju meril za izbor vlog enako število točk, se 
vloge izberejo glede na vrstni red oddaje popolne vloge 
na javni razpis.

5. V skladu s 60. členom Uredbe 
(EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju 
in spremljanju skupne kmetijske politike in razvelja-
vitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, 
(ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 
in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, 
str. 549), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Ko-
misije (EU) 2021/1295 z dne 4. avgusta 2021 o odsto-
panju glede leta 2021 od člena 75(1), tretji pododstavek, 
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta, v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila 
ter ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami 
in živalmi (UL L št. 282 z dne 5. 8. 2021, str. 3), se vlo-
ga na javni razpis oziroma zahtevek za izplačilo sred-
stev zavrneta, če se ugotovi, da je upravičenec umetno 
ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev pod-
pore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji tega 
podukrepa iz 5. člena Uredbe.

10. Odločba o pravici do sredstev: odločba o pravici 
do sredstev je določena v 20. členu Uredbe.

11. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev
1. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev je dolo-

čeno v 21. in 22. členu Uredbe.
2. V skladu z devetim odstavkom 21. člena Uredbe 

se morajo računi in druga dokazila, ki se nanašajo na 
naložbo, glasiti na upravičenca iz prve alineje prve-
ga odstavka 7. člena Uredbe ali na člana projektnega 
partnerstva iz druge alineje prvega odstavka 7. člena 
Uredbe.

3. Izpolnjevanje pogoja iz prvega odstavka 21. čle-
na Uredbe je razvidno iz Zbirnega katastra gospodarske 
javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava Repu-
blike Slovenije.

4. Izpis iz knjigovodskih evidenc stroškovnega in 
prihodkovnega mesta naložbe iz 5. točke petega od-
stavka in druge alineje enajstega odstavka 21. člena 
Uredbe mora vsebovati tudi izpisek po kontih oziroma 
po kontnih karticah. Kot ločeno računovodstvo se šteje 
vodenje računovodskih evidenc upravičenca v skladu 
z veljavno računovodsko stroko na način, ki zagotavlja 
ločeno knjigovodsko spremljanje in evidentiranje vseh 
poslovnih dogodkov vezanih na naložbo. Ločeno ra-
čunovodstvo se nanaša na vse poslovne dogodke, ki 
se odražajo v spremembah sredstev in obveznosti ter 
prihodkov in odhodkov (stroškov) upravičenca. Upra-
vičenec do podpore zagotovi ločena računovodska 
poročila za naložbo, od ostalih poslovnih dogodkov 
upravičenca.

5. Zahtevek za izplačilo sredstev se vloži na 
ARSKTRP v elektronski obliki, podpisan s kvalificiranim 
elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot ske-
nogram. Upravičenost zahtevka za izplačilo sredstev 
se izkazuje z izpolnitvijo podatkov in predložitvijo prilog 
v informacijski sistem ARSKTRP.

12. Obveznosti upravičenca
1. Zaključek naložbe je določen v prvem odstavku 

14. člena Uredbe.
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2. Obveznosti upravičenca po zadnjem zahtevku za 
izplačilo sredstev so določene v drugem, tretjem, petem 
in šestem odstavku 14. člena Uredbe.

3. Zahteve glede označevanja vira sofinanciranja 
iz PRP 2014–2020 so določene v četrtem odstavku 
14. člena Uredbe.

13. Objava podatkov o prejemnikih sredstev: objava 
podatkov o prejemnikih sredstev je določena v 23. členu 
Uredbe.

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

15. Izvedba kontrol ter sistem zmanjšanja plačil in 
izključitev: izvedba kontrol ter sistem zmanjšanja plačil 
in izključitev so določene v 24. členu Uredbe.

16. Višja sila in izjemne okoliščine: višja sila in 
izjem ne okoliščine so določene v 25. členu Uredbe.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga: Seznam belih lis in gostota poseljenosti naselij za lokalne skupnosti

 
 
Seznam belih lis in gostota poseljenosti naselij za lokalno skupnost:  
 

HSMID 
Občina 

(OB_UIME)/ 
SKLOP 

Naselje 
(NA_UIME

) 

Ulica 
(UL_UIM

E) 

Hišna št. 
(HISNA_S

T) 

Št. 
gospodinjst

ev 
ST_GOSP 

Gostota 
prebivalce

v/km2 

Najvišja 
priznana 
vrednost 
na belo 

liso (evri) 
14511652 Črna na Koroškem Bistra Bistra 3 2 3 3500 
14511679 Črna na Koroškem Bistra Bistra 4 2 3 3500 
14511687 Črna na Koroškem Bistra Bistra 5 1 3 3500 
14511695 Črna na Koroškem Bistra Bistra 6 4 3 3500 
14511709 Črna na Koroškem Bistra Bistra 7 4 3 3500 
14511717 Črna na Koroškem Bistra Bistra 8 1 3 3500 
14511725 Črna na Koroškem Bistra Bistra 9 1 3 3500 
14511741 Črna na Koroškem Bistra Bistra 11 4 3 3500 
14511750 Črna na Koroškem Bistra Bistra 12 1 3 3500 
14511768 Črna na Koroškem Bistra Bistra 13 2 3 3500 
14511776 Črna na Koroškem Bistra Bistra 14 2 3 3500 
14511792 Črna na Koroškem Bistra Bistra 16 2 3 3500 
14511806 Črna na Koroškem Bistra Bistra 17 1 3 3500 
14511857 Črna na Koroškem Bistra Bistra 21 1 3 3500 
14511865 Črna na Koroškem Bistra Bistra 22 1 3 3500 
14511873 Črna na Koroškem Bistra Bistra 23 2 3 3500 
14511881 Črna na Koroškem Bistra Bistra 24 2 3 3500 
20677325 Črna na Koroškem Bistra Bistra 10A 1 3 3500 
16344656 Črna na Koroškem Bistra Bistra 9A 2 3 3500 

14517812 Črna na Koroškem 
Črna na 

Koroškem 
Spodnje 
Javorje 23 2 292,1 1700 

14517839 Črna na Koroškem 
Črna na 

Koroškem 
Spodnje 
Javorje 25 1 292,1 1700 

14520929 Črna na Koroškem Javorje Javorje 6 1 6,8 3500 
14520945 Črna na Koroškem Javorje Javorje 8 1 6,8 3500 
14520961 Črna na Koroškem Javorje Javorje 10 1 6,8 3500 
14520970 Črna na Koroškem Javorje Javorje 11 1 6,8 3500 
14520988 Črna na Koroškem Javorje Javorje 12 4 6,8 3500 
14520996 Črna na Koroškem Javorje Javorje 13 2 6,8 3500 
14521003 Črna na Koroškem Javorje Javorje 15 1 6,8 3500 
14521020 Črna na Koroškem Javorje Javorje 17 1 6,8 3500 
14521038 Črna na Koroškem Javorje Javorje 18 2 6,8 3500 
14521046 Črna na Koroškem Javorje Javorje 19 1 6,8 3500 
14521054 Črna na Koroškem Javorje Javorje 20 1 6,8 3500 
14521062 Črna na Koroškem Javorje Javorje 21 1 6,8 3500 
14521089 Črna na Koroškem Javorje Javorje 22 2 6,8 3500 
14521119 Črna na Koroškem Javorje Javorje 24 3 6,8 3500 
14521127 Črna na Koroškem Javorje Javorje 25 1 6,8 3500 
14521143 Črna na Koroškem Javorje Javorje 27 3 6,8 3500 
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14521178 Črna na Koroškem Javorje Javorje 30 1 6,8 3500 
14521186 Črna na Koroškem Javorje Javorje 31 3 6,8 3500 
14521194 Črna na Koroškem Javorje Javorje 32 1 6,8 3500 
14521208 Črna na Koroškem Javorje Javorje 33 2 6,8 3500 
14521216 Črna na Koroškem Javorje Javorje 34 3 6,8 3500 
14521232 Črna na Koroškem Javorje Javorje 36 1 6,8 3500 
14521259 Črna na Koroškem Javorje Javorje 37 2 6,8 3500 
14521275 Črna na Koroškem Javorje Javorje 39 2 6,8 3500 
14521283 Črna na Koroškem Javorje Javorje 40 2 6,8 3500 
20673087 Črna na Koroškem Javorje Javorje 20A 1 6,8 3500 
14520856 Črna na Koroškem Javorje Javorje 6A 1 6,8 3500 
14520872 Črna na Koroškem Javorje Javorje 6C 2 6,8 3500 
14520899 Črna na Koroškem Javorje Javorje 6D 3 6,8 3500 
14520902 Črna na Koroškem Javorje Javorje 6E 1 6,8 3500 
20673508 Črna na Koroškem Javorje Javorje 8A 2 6,8 3500 
14520813 Črna na Koroškem Javorje Javorje 2 2 6,8 3500 
14520830 Črna na Koroškem Javorje Javorje 4 4 6,8 3500 
14520848 Črna na Koroškem Javorje Javorje 5 1 6,8 3500 
14521305 Črna na Koroškem Jazbina Jazbina 1 1 2,9 3500 
14521321 Črna na Koroškem Jazbina Jazbina 3 1 2,9 3500 
14521330 Črna na Koroškem Jazbina Jazbina 4 1 2,9 3500 
14521372 Črna na Koroškem Jazbina Jazbina 8 2 2,9 3500 
14521429 Črna na Koroškem Jazbina Jazbina 11 2 2,9 3500 
14521437 Črna na Koroškem Jazbina Jazbina 12 2 2,9 3500 
14521445 Črna na Koroškem Jazbina Jazbina 13 2 2,9 3500 
14521461 Črna na Koroškem Jazbina Jazbina 15 3 2,9 3500 
14521488 Črna na Koroškem Jazbina Jazbina 17 1 2,9 3500 
14521518 Črna na Koroškem Jazbina Jazbina 20 2 2,9 3500 
14521534 Črna na Koroškem Koprivna Koprivna 2 2 4,8 3500 
14521542 Črna na Koroškem Koprivna Koprivna 3 2 4,8 3500 
14521569 Črna na Koroškem Koprivna Koprivna 4 2 4,8 3500 
14521577 Črna na Koroškem Koprivna Koprivna 5 4 4,8 3500 
14521585 Črna na Koroškem Koprivna Koprivna 6 1 4,8 3500 
14521593 Črna na Koroškem Koprivna Koprivna 7 2 4,8 3500 
14521607 Črna na Koroškem Koprivna Koprivna 8 1 4,8 3500 
14521623 Črna na Koroškem Koprivna Koprivna 9 1 4,8 3500 
14521640 Črna na Koroškem Koprivna Koprivna 11 2 4,8 3500 
14521666 Črna na Koroškem Koprivna Koprivna 13 2 4,8 3500 
14521674 Črna na Koroškem Koprivna Koprivna 16 1 4,8 3500 
14521704 Črna na Koroškem Koprivna Koprivna 18 1 4,8 3500 
14521712 Črna na Koroškem Koprivna Koprivna 19 2 4,8 3500 
14521755 Črna na Koroškem Koprivna Koprivna 22 1 4,8 3500 
14521763 Črna na Koroškem Koprivna Koprivna 23 1 4,8 3500 
14521780 Črna na Koroškem Koprivna Koprivna 25 2 4,8 3500 
14521798 Črna na Koroškem Koprivna Koprivna 26 1 4,8 3500 
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14521810 Črna na Koroškem Koprivna Koprivna 28 2 4,8 3500 
14521828 Črna na Koroškem Koprivna Koprivna 29 2 4,8 3500 
14521836 Črna na Koroškem Koprivna Koprivna 30 2 4,8 3500 
14521844 Črna na Koroškem Koprivna Koprivna 31 1 4,8 3500 
20672480 Črna na Koroškem Koprivna Koprivna 32 1 4,8 3500 
14521852 Črna na Koroškem Koprivna Koprivna 33 1 4,8 3500 
14521879 Črna na Koroškem Koprivna Koprivna 34 2 4,8 3500 
14521887 Črna na Koroškem Koprivna Koprivna 35 2 4,8 3500 
14521895 Črna na Koroškem Koprivna Koprivna 36 2 4,8 3500 
14521909 Črna na Koroškem Koprivna Koprivna 37 1 4,8 3500 
14521941 Črna na Koroškem Koprivna Koprivna 41 2 4,8 3500 
14521950 Črna na Koroškem Koprivna Koprivna 42 1 4,8 3500 
14521968 Črna na Koroškem Koprivna Koprivna 43 1 4,8 3500 
14521992 Črna na Koroškem Koprivna Koprivna 46 1 4,8 3500 
14522000 Črna na Koroškem Koprivna Koprivna 47 2 4,8 3500 
14522026 Črna na Koroškem Koprivna Koprivna 49 2 4,8 3500 
14522034 Črna na Koroškem Koprivna Koprivna 51 4 4,8 3500 
14522042 Črna na Koroškem Koprivna Koprivna 52 1 4,8 3500 
16389056 Črna na Koroškem Koprivna Koprivna 9B 1 4,8 3500 

14527028 Črna na Koroškem 
Ludranski 

Vrh 
Ludransk

i Vrh 4 2 4,9 3500 

14527036 Črna na Koroškem 
Ludranski 

Vrh 
Ludransk

i Vrh 5 1 4,9 3500 

14527044 Črna na Koroškem 
Ludranski 

Vrh 
Ludransk

i Vrh 6 4 4,9 3500 

14527079 Črna na Koroškem 
Ludranski 

Vrh 
Ludransk

i Vrh 8 2 4,9 3500 

14527095 Črna na Koroškem 
Ludranski 

Vrh 
Ludransk

i Vrh 10 2 4,9 3500 

14527109 Črna na Koroškem 
Ludranski 

Vrh 
Ludransk

i Vrh 12 4 4,9 3500 

14527133 Črna na Koroškem 
Ludranski 

Vrh 
Ludransk

i Vrh 15 1 4,9 3500 

14527150 Črna na Koroškem 
Ludranski 

Vrh 
Ludransk

i Vrh 17 2 4,9 3500 

14527176 Črna na Koroškem 
Ludranski 

Vrh 
Ludransk

i Vrh 19 1 4,9 3500 

14527184 Črna na Koroškem 
Ludranski 

Vrh 
Ludransk

i Vrh 20 1 4,9 3500 

14527214 Črna na Koroškem 
Ludranski 

Vrh 
Ludransk

i Vrh 23 2 4,9 3500 

14527257 Črna na Koroškem 
Ludranski 

Vrh 
Ludransk

i Vrh 25 1 4,9 3500 

14527265 Črna na Koroškem 
Ludranski 

Vrh 
Ludransk

i Vrh 26 2 4,9 3500 

14527273 Črna na Koroškem 
Ludranski 

Vrh 
Ludransk

i Vrh 27 2 4,9 3500 

14527303 Črna na Koroškem 
Ludranski 

Vrh 
Ludransk

i Vrh 31 1 4,9 3500 

20667729 Črna na Koroškem 
Ludranski 

Vrh 
Ludransk

i Vrh 13A 2 4,9 3500 

14527249 Črna na Koroškem 
Ludranski 

Vrh 
Ludransk

i Vrh 25A 2 4,9 3500 
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20678836 Črna na Koroškem 
Ludranski 

Vrh 
Ludransk

i Vrh 25C 1 4,9 3500 

16361518 Črna na Koroškem 
Ludranski 

Vrh 
Ludransk

i Vrh 4A 1 4,9 3500 
14535373 Črna na Koroškem Podpeca Podpeca 12 2 10,3 3500 
14535390 Črna na Koroškem Podpeca Podpeca 14 2 10,3 3500 
14535438 Črna na Koroškem Podpeca Podpeca 18 1 10,3 3500 
14535462 Črna na Koroškem Podpeca Podpeca 21 5 10,3 3500 
14535543 Črna na Koroškem Podpeca Podpeca 27 7 10,3 3500 
14535560 Črna na Koroškem Podpeca Podpeca 29 3 10,3 3500 
14535616 Črna na Koroškem Podpeca Podpeca 34 1 10,3 3500 
14535632 Črna na Koroškem Podpeca Podpeca 36 1 10,3 3500 
14535683 Črna na Koroškem Podpeca Podpeca 37 1 10,3 3500 
14535691 Črna na Koroškem Podpeca Podpeca 38 1 10,3 3500 
14535721 Črna na Koroškem Podpeca Podpeca 42 1 10,3 3500 
14535730 Črna na Koroškem Podpeca Podpeca 43 1 10,3 3500 
14535764 Črna na Koroškem Podpeca Podpeca 46 2 10,3 3500 
14535772 Črna na Koroškem Podpeca Podpeca 47 1 10,3 3500 
14535853 Črna na Koroškem Podpeca Podpeca 53 2 10,3 3500 
14535861 Črna na Koroškem Podpeca Podpeca 54 1 10,3 3500 
14535888 Črna na Koroškem Podpeca Podpeca 56 1 10,3 3500 
14535896 Črna na Koroškem Podpeca Podpeca 57 1 10,3 3500 
14535900 Črna na Koroškem Podpeca Podpeca 58 1 10,3 3500 
14535985 Črna na Koroškem Podpeca Podpeca 65 1 10,3 3500 
20672854 Črna na Koroškem Podpeca Podpeca 102 1 10,3 3500 
20668415 Črna na Koroškem Podpeca Podpeca 116 2 10,3 3500 
20673109 Črna na Koroškem Podpeca Podpeca 34A 1 10,3 3500 
14535659 Črna na Koroškem Podpeca Podpeca 37A 1 10,3 3500 
20672188 Črna na Koroškem Podpeca Podpeca 37D 1 10,3 3500 
20671319 Črna na Koroškem Podpeca Podpeca 42A 2 10,3 3500 
14555030 Črna na Koroškem Topla Topla 2 2 2,3 3500 
14555048 Črna na Koroškem Topla Topla 3 1 2,3 3500 
14555056 Črna na Koroškem Topla Topla 4 2 2,3 3500 
14555102 Črna na Koroškem Topla Topla 8 1 2,3 3500 
14555129 Črna na Koroškem Topla Topla 9 2 2,3 3500 
14555145 Črna na Koroškem Topla Topla 11 2 2,3 3500 
20677953 Črna na Koroškem Topla Topla 7A 1 2,3 3500 
20676400 Črna na Koroškem Topla Topla 8A 1 2,3 3500 

11556353 Dravograd 
Bukovska 

vas 
Bukovsk

a vas 37 2 268,2 1700 

16362972 Dravograd 
Bukovska 

vas 
Bukovsk

a vas 36A 2 268,2 1700 

20789441 Dravograd 
Bukovska 

vas 
Bukovsk

a vas 37A 1 268,2 1700 

11557937 Dravograd 
Črneška 

Gora 
Črneška 

Gora 8 1 8,1 3500 

20810327 Dravograd 
Črneška 

Gora 
Črneška 

Gora 12 1 8,1 3500 
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11565956 Dravograd Goriški Vrh
Goriški 

Vrh 46 1 25,4 3500 

11569471 Dravograd Otiški Vrh 
Otiški 
Vrh 102 2 80,6 2900 

11569480 Dravograd Otiški Vrh 
Otiški 
Vrh 103 1 80,6 2900 

11570909 Dravograd Selovec Selovec 5 1 66 2900 
11570917 Dravograd Selovec Selovec 6 2 66 2900 
11571654 Dravograd Selovec Selovec 61 1 66 2900 

11572863 Dravograd Sv. Danijel
Sv. 

Danijel 50 1 37,4 3500 

11572936 Dravograd Sv. Danijel
Sv. 

Danijel 57 1 37,4 3500 
20809205 Dravograd Sv. Duh Sv. Duh 20 1 21 3500 
11575510 Dravograd Trbonje Trbonje 1 1 97,7 2900 
11576028 Dravograd Trbonje Trbonje 41 2 97,7 2900 
11576036 Dravograd Trbonje Trbonje 42 2 97,7 2900 
11576044 Dravograd Trbonje Trbonje 43 1 97,7 2900 
11576150 Dravograd Trbonje Trbonje 53 2 97,7 2900 
11576419 Dravograd Tribej Tribej 10 1 61,4 2900 
14513426 Mežica Breg Breg 1 1 19,6 3500 
14513434 Mežica Breg Breg 2 1 19,6 3500 
14513469 Mežica Breg Breg 3 2 19,6 3500 
14513477 Mežica Breg Breg 4 2 19,6 3500 
14513485 Mežica Breg Breg 5 2 19,6 3500 
14513493 Mežica Breg Breg 6 1 19,6 3500 
14513507 Mežica Breg Breg 7 2 19,6 3500 
14513523 Mežica Breg Breg 10 1 19,6 3500 
14513574 Mežica Breg Breg 15 1 19,6 3500 
14513582 Mežica Breg Breg 16 2 19,6 3500 
14513604 Mežica Breg Breg 17 1 19,6 3500 
20674563 Mežica Breg Breg 14B 1 19,6 3500 
20670029 Mežica Breg Breg 17A 3 19,6 3500 
20678739 Mežica Breg Breg 3B 1 19,6 3500 
20667508 Mežica Lom Lom 12A 2 23,1 3500 

14528466 Mežica Mežica 
Kopališk

a pot 11 3 1813,6 1700 

14533389 Mežica 
Onkraj 
Meže 

Onkraj 
Meže 1 2 22,4 3500 

14533397 Mežica 
Onkraj 
Meže 

Onkraj 
Meže 2 2 22,4 3500 

14533419 Mežica 
Onkraj 
Meže 

Onkraj 
Meže 3 1 22,4 3500 

14533478 Mežica 
Onkraj 
Meže 

Onkraj 
Meže 8 3 22,4 3500 

14533486 Mežica 
Onkraj 
Meže 

Onkraj 
Meže 9 1 22,4 3500 

14533516 Mežica 
Onkraj 
Meže 

Onkraj 
Meže 12 1 22,4 3500 

14533524 Mežica 
Onkraj 
Meže 

Onkraj 
Meže 13 2 22,4 3500 
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14533699 Mežica Plat Plat 9 1 9,4 3500 
14533702 Mežica Plat Plat 10 1 9,4 3500 
14533729 Mežica Plat Plat 11 1 9,4 3500 
14533737 Mežica Plat Plat 12 2 9,4 3500 
14533745 Mežica Plat Plat 13 2 9,4 3500 
14533753 Mežica Plat Plat 14 2 9,4 3500 
14533761 Mežica Plat Plat 15 2 9,4 3500 
14533770 Mežica Plat Plat 17 1 9,4 3500 

14534890 Mežica 
Podkraj pri 

Mežici 
Podkraj 

pri Mežici 3 1 16,6 3500 

14534903 Mežica 
Podkraj pri 

Mežici 
Podkraj 

pri Mežici 4 2 16,6 3500 

14534911 Mežica 
Podkraj pri 

Mežici 
Podkraj 

pri Mežici 5 1 16,6 3500 

14534938 Mežica 
Podkraj pri 

Mežici 
Podkraj 

pri Mežici 7 1 16,6 3500 

14534962 Mežica 
Podkraj pri 

Mežici 
Podkraj 

pri Mežici 8 3 16,6 3500 

14534989 Mežica 
Podkraj pri 

Mežici 
Podkraj 

pri Mežici 9 1 16,6 3500 

14534997 Mežica 
Podkraj pri 

Mežici 
Podkraj 

pri Mežici 10 2 16,6 3500 

14535012 Mežica 
Podkraj pri 

Mežici 
Podkraj 

pri Mežici 12 3 16,6 3500 

14535039 Mežica 
Podkraj pri 

Mežici 
Podkraj 

pri Mežici 13 1 16,6 3500 

14535063 Mežica 
Podkraj pri 

Mežici 
Podkraj 

pri Mežici 14 1 16,6 3500 

14535071 Mežica 
Podkraj pri 

Mežici 
Podkraj 

pri Mežici 15 3 16,6 3500 

14535101 Mežica 
Podkraj pri 

Mežici 
Podkraj 

pri Mežici 24 1 16,6 3500 

14535110 Mežica 
Podkraj pri 

Mežici 
Podkraj 

pri Mežici 25 2 16,6 3500 

14535128 Mežica 
Podkraj pri 

Mežici 
Podkraj 

pri Mežici 26 1 16,6 3500 

14535136 Mežica 
Podkraj pri 

Mežici 
Podkraj 

pri Mežici 27 1 16,6 3500 

14535152 Mežica 
Podkraj pri 

Mežici 
Podkraj 

pri Mežici 29 1 16,6 3500 

14535187 Mežica 
Podkraj pri 

Mežici 
Podkraj 

pri Mežici 31 2 16,6 3500 

14535195 Mežica 
Podkraj pri 

Mežici 
Podkraj 

pri Mežici 32 1 16,6 3500 

14535217 Mežica 
Podkraj pri 

Mežici 
Podkraj 

pri Mežici 34 1 16,6 3500 

14535233 Mežica 
Podkraj pri 

Mežici 
Podkraj 

pri Mežici 36 2 16,6 3500 

14535241 Mežica 
Podkraj pri 

Mežici 
Podkraj 

pri Mežici 37 1 16,6 3500 

14535250 Mežica 
Podkraj pri 

Mežici 
Podkraj 

pri Mežici 38 2 16,6 3500 

14535047 Mežica 
Podkraj pri 

Mežici 
Podkraj 

pri Mežici 14A 1 16,6 3500 

14535055 Mežica 
Podkraj pri 

Mežici 
Podkraj 

pri Mežici 14B 1 16,6 3500 
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20670738 Mežica 
Podkraj pri 

Mežici 
Podkraj 

pri Mežici 35A 1 16,6 3500 

20674156 Mežica 
Podkraj pri 

Mežici 
Podkraj 

pri Mežici 4A 1 16,6 3500 

14534946 Mežica 
Podkraj pri 

Mežici 
Podkraj 

pri Mežici 8A 1 16,6 3500 

14534954 Mežica 
Podkraj pri 

Mežici 
Podkraj 

pri Mežici 8B 1 16,6 3500 

14781234 Mislinja Razborca 
Razborc

a 78A 2 11,7 3500 
14362207 Muta Gortina Gortina 1 1 90,1 2900 
14362215 Muta Gortina Gortina 2 1 90,1 2900 
20807199 Muta Gortina Gortina 26 1 90,1 2900 
14363670 Muta Gortina Gortina 153 1 90,1 2900 
14363696 Muta Gortina Gortina 155 1 90,1 2900 
14363700 Muta Gortina Gortina 156 2 90,1 2900 
14363718 Muta Gortina Gortina 157 3 90,1 2900 
14363726 Muta Gortina Gortina 158 1 90,1 2900 
14363769 Muta Gortina Gortina 161 2 90,1 2900 
14363785 Muta Gortina Gortina 163 2 90,1 2900 
20804432 Muta Gortina Gortina 164 2 90,1 2900 
14363807 Muta Gortina Gortina 165 2 90,1 2900 
14363823 Muta Gortina Gortina 167 1 90,1 2900 
20767634 Muta Gortina Gortina 158A 1 90,1 2900 
20790091 Muta Gortina Gortina 165A 1 90,1 2900 
14363831 Muta Gortina Gortina 168A 2 90,1 2900 

14369511 Muta Muta 
Cesta ob 
potoku 66 1 420,3 1700 

20808900 Muta Muta 
Gortinsk
a cesta 102 2 420,3 1700 

14358315 Muta 
Sv. Jernej 
nad Muto 

Sv. 
Jernej 

nad Muto 14 2 17,7 3500 

20808870 Muta 
Sv. Jernej 
nad Muto 

Sv. 
Jernej 

nad Muto 16 5 17,7 3500 

14375996 Muta 
Sv. Primož 
nad Muto 

Sv. 
Primož 

nad Muto 8 2 34,2 3500 

14376020 Muta 
Sv. Primož 
nad Muto 

Sv. 
Primož 

nad Muto 11 3 34,2 3500 

14376038 Muta 
Sv. Primož 
nad Muto 

Sv. 
Primož 

nad Muto 13 1 34,2 3500 

14376046 Muta 
Sv. Primož 
nad Muto 

Sv. 
Primož 

nad Muto 14 1 34,2 3500 

14376097 Muta 
Sv. Primož 
nad Muto 

Sv. 
Primož 

nad Muto 19 2 34,2 3500 

14376127 Muta 
Sv. Primož 
nad Muto 

Sv. 
Primož 

nad Muto 22 1 34,2 3500 
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14376135 Muta 
Sv. Primož 
nad Muto 

Sv. 
Primož 

nad Muto 23 1 34,2 3500 

14376143 Muta 
Sv. Primož 
nad Muto 

Sv. 
Primož 

nad Muto 24 1 34,2 3500 

14376186 Muta 
Sv. Primož 
nad Muto 

Sv. 
Primož 

nad Muto 28 2 34,2 3500 

14376488 Muta 
Sv. Primož 
nad Muto 

Sv. 
Primož 

nad Muto 47 2 34,2 3500 

14376496 Muta 
Sv. Primož 
nad Muto 

Sv. 
Primož 

nad Muto 48 1 34,2 3500 

14376500 Muta 
Sv. Primož 
nad Muto 

Sv. 
Primož 

nad Muto 49 2 34,2 3500 

14376534 Muta 
Sv. Primož 
nad Muto 

Sv. 
Primož 

nad Muto 52 2 34,2 3500 

20798289 Muta 
Sv. Primož 
nad Muto 

Sv. 
Primož 

nad Muto 53 1 34,2 3500 

14376542 Muta 
Sv. Primož 
nad Muto 

Sv. 
Primož 

nad Muto 54 1 34,2 3500 

14376755 Muta 
Sv. Primož 
nad Muto 

Sv. 
Primož 

nad Muto 73 2 34,2 3500 

20777770 Muta 
Sv. Primož 
nad Muto 

Sv. 
Primož 

nad Muto 74 1 34,2 3500 

14376771 Muta 
Sv. Primož 
nad Muto 

Sv. 
Primož 

nad Muto 77 1 34,2 3500 
14359486 Podvelka Brezno Brezno 15 1 86,5 2900 

14365494 Podvelka 
Janževski 

Vrh 
Janževsk

i Vrh 12 1 16,4 3500 

20803100 Podvelka 
Janževski 

Vrh 
Janževsk

i Vrh 12A 1 16,4 3500 
14366610 Podvelka Javnik Javnik 20 1 15,8 3500 
14366636 Podvelka Javnik Javnik 22 1 15,8 3500 
14366644 Podvelka Javnik Javnik 23 1 15,8 3500 
14366652 Podvelka Javnik Javnik 24 1 15,8 3500 
14366679 Podvelka Javnik Javnik 25 2 15,8 3500 
14366814 Podvelka Javnik Javnik 41 1 15,8 3500 
14367802 Podvelka Kozji Vrh Kozji Vrh 3 1 24,3 3500 
14374027 Podvelka Ožbalt Ožbalt 38 2 30,1 3500 
14376917 Podvelka Podvelka Podvelka 9 1 80,7 2900 

14383417 Podvelka 
Rdeči Breg 

- del 

Rdeči 
Breg - 

del 37 1 9 3500 

14383433 Podvelka 
Rdeči Breg 

- del 

Rdeči 
Breg - 

del 39 2 9 3500 
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14383514 Podvelka 
Rdeči Breg 

- del 

Rdeči 
Breg - 

del 47 1 9 3500 

14383557 Podvelka 
Rdeči Breg 

- del 

Rdeči 
Breg - 

del 50 3 9 3500 

20800810 Podvelka 
Rdeči Breg 

- del 

Rdeči 
Breg - 

del 37A 1 9 3500 

14387293 Podvelka 
Spodnja 

Kapla 
Spodnja 

Kapla 93 2 20,4 3500 

14387307 Podvelka 
Spodnja 

Kapla 
Spodnja 

Kapla 94 2 20,4 3500 

14387315 Podvelka 
Spodnja 

Kapla 
Spodnja 

Kapla 95 1 20,4 3500 

14395440 Podvelka 
Vurmat - 

del 
Vurmat - 

del 40 1 13,4 3500 

14399968 Podvelka 
Zgornja 
Kapla 

Zgornja 
Kapla 12 1 12,3 3500 

14399976 Podvelka 
Zgornja 
Kapla 

Zgornja 
Kapla 13 1 12,3 3500 

14399984 Podvelka 
Zgornja 
Kapla 

Zgornja 
Kapla 15 1 12,3 3500 

14399992 Podvelka 
Zgornja 
Kapla 

Zgornja 
Kapla 16 2 12,3 3500 

14400001 Podvelka 
Zgornja 
Kapla 

Zgornja 
Kapla 17 1 12,3 3500 

14400150 Podvelka 
Zgornja 
Kapla 

Zgornja 
Kapla 33 2 12,3 3500 

14400290 Podvelka 
Zgornja 
Kapla 

Zgornja 
Kapla 50 2 12,3 3500 

14400303 Podvelka 
Zgornja 
Kapla 

Zgornja 
Kapla 51 2 12,3 3500 

14400338 Podvelka 
Zgornja 
Kapla 

Zgornja 
Kapla 56 2 12,3 3500 

14400354 Podvelka 
Zgornja 
Kapla 

Zgornja 
Kapla 58 1 12,3 3500 

14513728 Prevalje Breznica Breznica 4 1 33,3 3500 
14513744 Prevalje Breznica Breznica 6 2 33,3 3500 
14513752 Prevalje Breznica Breznica 7 2 33,3 3500 
14513779 Prevalje Breznica Breznica 8 1 33,3 3500 
14513787 Prevalje Breznica Breznica 9 1 33,3 3500 
14513795 Prevalje Breznica Breznica 10 1 33,3 3500 
14513809 Prevalje Breznica Breznica 11 1 33,3 3500 
20674814 Prevalje Breznica Breznica 10A 1 33,3 3500 
20674750 Prevalje Breznica Breznica 4A 1 33,3 3500 
16367958 Prevalje Breznica Breznica 7A 2 33,3 3500 
20672242 Prevalje Breznica Breznica 7B 1 33,3 3500 
20672463 Prevalje Breznica Breznica 8A 1 33,3 3500 

14520368 Prevalje 
Dolga 
Brda 

Dolga 
Brda 23 2 65,1 2900 

14555994 Prevalje Jamnica Jamnica 3 1 12,9 3500 
14556001 Prevalje Jamnica Jamnica 4 1 12,9 3500 
14556028 Prevalje Jamnica Jamnica 6 2 12,9 3500 
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14556052 Prevalje Jamnica Jamnica 9 1 12,9 3500 
14556079 Prevalje Jamnica Jamnica 10 2 12,9 3500 
14556087 Prevalje Jamnica Jamnica 11 1 12,9 3500 
14556117 Prevalje Jamnica Jamnica 13 2 12,9 3500 
14556125 Prevalje Jamnica Jamnica 14 1 12,9 3500 
14556133 Prevalje Jamnica Jamnica 15 1 12,9 3500 
14556141 Prevalje Jamnica Jamnica 16 2 12,9 3500 
14556150 Prevalje Jamnica Jamnica 17 2 12,9 3500 
14556168 Prevalje Jamnica Jamnica 20 3 12,9 3500 
14556184 Prevalje Jamnica Jamnica 25 1 12,9 3500 
20674288 Prevalje Jamnica Jamnica 17A 1 12,9 3500 

14522328 Prevalje 
Kot pri 

Prevaljah 
Kot pri 

Prevaljah 2 1 13,4 3500 

14522336 Prevalje 
Kot pri 

Prevaljah 
Kot pri 

Prevaljah 3 1 13,4 3500 

14522344 Prevalje 
Kot pri 

Prevaljah 
Kot pri 

Prevaljah 4 1 13,4 3500 

14522352 Prevalje 
Kot pri 

Prevaljah 
Kot pri 

Prevaljah 5 1 13,4 3500 

14522379 Prevalje 
Kot pri 

Prevaljah 
Kot pri 

Prevaljah 6 3 13,4 3500 

14522395 Prevalje 
Kot pri 

Prevaljah 
Kot pri 

Prevaljah 8 3 13,4 3500 

14522409 Prevalje 
Kot pri 

Prevaljah 
Kot pri 

Prevaljah 9 2 13,4 3500 

14522417 Prevalje 
Kot pri 

Prevaljah 
Kot pri 

Prevaljah 10 4 13,4 3500 

14522425 Prevalje 
Kot pri 

Prevaljah 
Kot pri 

Prevaljah 11 2 13,4 3500 

14522450 Prevalje 
Kot pri 

Prevaljah 
Kot pri 

Prevaljah 14 1 13,4 3500 

14534792 Prevalje 
Kot pri 

Prevaljah 
Kot pri 

Prevaljah 21 1 13,4 3500 

14534806 Prevalje 
Kot pri 

Prevaljah 
Kot pri 

Prevaljah 22 2 13,4 3500 

16353647 Prevalje 
Kot pri 

Prevaljah 
Kot pri 

Prevaljah 23 1 13,4 3500 

14534814 Prevalje 
Kot pri 

Prevaljah 
Kot pri 

Prevaljah 24 2 13,4 3500 

20674326 Prevalje 
Kot pri 

Prevaljah 
Kot pri 

Prevaljah 11A 1 13,4 3500 

20674105 Prevalje 
Kot pri 

Prevaljah 
Kot pri 

Prevaljah 23A 1 13,4 3500 

20672510 Prevalje 
Kot pri 

Prevaljah 
Kot pri 

Prevaljah 5A 1 13,4 3500 

20677180 Prevalje 
Kot pri 

Prevaljah 
Kot pri 

Prevaljah 9A 2 13,4 3500 
20674547 Prevalje Leše Leše 69A 1 89,8 2900 
14526528 Prevalje Lokovica Lokovica 17 2 40,2 3500 

14541861 Prevalje Prevalje 
Stare 
sledi 38 2 1421,4 1700 

14541870 Prevalje Prevalje 
Stare 
sledi 39 2 1421,4 1700 

14541918 Prevalje Prevalje 
Stare 
sledi 43 1 1421,4 1700 
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14551956 Prevalje Suhi Vrh Suhi Vrh 4 2 19,5 3500 
14551964 Prevalje Suhi Vrh Suhi Vrh 5 2 19,5 3500 
14551972 Prevalje Suhi Vrh Suhi Vrh 6 1 19,5 3500 
14551999 Prevalje Suhi Vrh Suhi Vrh 7 2 19,5 3500 
14552006 Prevalje Suhi Vrh Suhi Vrh 8 1 19,5 3500 
14552014 Prevalje Suhi Vrh Suhi Vrh 9 2 19,5 3500 
14552022 Prevalje Suhi Vrh Suhi Vrh 10 1 19,5 3500 
14552057 Prevalje Suhi Vrh Suhi Vrh 11 1 19,5 3500 
14552073 Prevalje Suhi Vrh Suhi Vrh 13 5 19,5 3500 
14552081 Prevalje Suhi Vrh Suhi Vrh 14 1 19,5 3500 
14552103 Prevalje Suhi Vrh Suhi Vrh 16 1 19,5 3500 
14552120 Prevalje Suhi Vrh Suhi Vrh 18 1 19,5 3500 
14552138 Prevalje Suhi Vrh Suhi Vrh 19 3 19,5 3500 
14552146 Prevalje Suhi Vrh Suhi Vrh 20 2 19,5 3500 
14552154 Prevalje Suhi Vrh Suhi Vrh 21 1 19,5 3500 
14552049 Prevalje Suhi Vrh Suhi Vrh 11A 2 19,5 3500 
20675934 Prevalje Suhi Vrh Suhi Vrh 5B 1 19,5 3500 
14555382 Prevalje Zagrad Zagrad 8 1 29,5 3500 
14555404 Prevalje Zagrad Zagrad 9 1 29,5 3500 
14555412 Prevalje Zagrad Zagrad 10 1 29,5 3500 
14555439 Prevalje Zagrad Zagrad 12 1 29,5 3500 
14555471 Prevalje Zagrad Zagrad 16 2 29,5 3500 
14555498 Prevalje Zagrad Zagrad 18 1 29,5 3500 
14555501 Prevalje Zagrad Zagrad 19 1 29,5 3500 
14555510 Prevalje Zagrad Zagrad 20 2 29,5 3500 
14555528 Prevalje Zagrad Zagrad 21 3 29,5 3500 
14533362 Prevalje Zagrad Zagrad 63 1 29,5 3500 
16520179 Prevalje Zagrad Zagrad 64 2 29,5 3500 
14533273 Prevalje Zagrad Zagrad 66 1 29,5 3500 
20676221 Prevalje Zagrad Zagrad 12A 2 29,5 3500 

14358846 Radlje ob Dravi Brezni Vrh
Brezni 

Vrh 19 1 17,9 3500 

14358897 Radlje ob Dravi Brezni Vrh
Brezni 

Vrh 23 2 17,9 3500 

14358978 Radlje ob Dravi Brezni Vrh
Brezni 

Vrh 30 2 17,9 3500 

14358986 Radlje ob Dravi Brezni Vrh
Brezni 

Vrh 31 1 17,9 3500 

14359001 Radlje ob Dravi Brezni Vrh
Brezni 

Vrh 34 1 17,9 3500 
14377611 Radlje ob Dravi Radelca Radelca 10 1 14,2 3500 
14377620 Radlje ob Dravi Radelca Radelca 11 1 14,2 3500 

16122904 Radlje ob Dravi 
Spodnja 
Orlica 

Spodnja 
Orlica 2 1 15,1 3500 

16122939 Radlje ob Dravi 
Spodnja 
Orlica 

Spodnja 
Orlica 4 1 15,1 3500 

16122971 Radlje ob Dravi 
Spodnja 
Orlica 

Spodnja 
Orlica 7 2 15,1 3500 
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16122980 Radlje ob Dravi 
Spodnja 
Orlica 

Spodnja 
Orlica 8 1 15,1 3500 

16122998 Radlje ob Dravi 
Spodnja 
Orlica 

Spodnja 
Orlica 10 1 15,1 3500 

16123005 Radlje ob Dravi 
Spodnja 
Orlica 

Spodnja 
Orlica 11 1 15,1 3500 

16123013 Radlje ob Dravi 
Spodnja 
Orlica 

Spodnja 
Orlica 12 1 15,1 3500 

16123170 Radlje ob Dravi 
Spodnja 
Orlica 

Spodnja 
Orlica 26 2 15,1 3500 

16123188 Radlje ob Dravi 
Spodnja 
Orlica 

Spodnja 
Orlica 27 1 15,1 3500 

16123196 Radlje ob Dravi 
Spodnja 
Orlica 

Spodnja 
Orlica 28 1 15,1 3500 

16123200 Radlje ob Dravi 
Spodnja 
Orlica 

Spodnja 
Orlica 29 1 15,1 3500 

16122947 Radlje ob Dravi 
Spodnja 
Orlica 

Spodnja 
Orlica 5A 1 15,1 3500 

16367982 Radlje ob Dravi 
Spodnja 
Orlica 

Spodnja 
Orlica 6A 2 15,1 3500 

14387439 Radlje ob Dravi 
Spodnja 
Vižinga 

Spodnja 
Vižinga 1 2 132,1 2300 

14387455 Radlje ob Dravi 
Spodnja 
Vižinga 

Spodnja 
Vižinga 3 1 132,1 2300 

14387463 Radlje ob Dravi 
Spodnja 
Vižinga 

Spodnja 
Vižinga 4 1 132,1 2300 

14387480 Radlje ob Dravi 
Spodnja 
Vižinga 

Spodnja 
Vižinga 5 1 132,1 2300 

20807741 Radlje ob Dravi 
Spodnja 
Vižinga 

Spodnja 
Vižinga 7 1 132,1 2300 

14387862 Radlje ob Dravi 
Spodnja 
Vižinga 

Spodnja 
Vižinga 39 2 132,1 2300 

20807610 Radlje ob Dravi 
Spodnja 
Vižinga 

Spodnja 
Vižinga 4A 1 132,1 2300 

14387471 Radlje ob Dravi 
Spodnja 
Vižinga 

Spodnja 
Vižinga 5A 1 132,1 2300 

20798190 Radlje ob Dravi 
Spodnja 
Vižinga 

Spodnja 
Vižinga 5B 1 132,1 2300 

20799382 Radlje ob Dravi 
Spodnja 
Vižinga 

Spodnja 
Vižinga 5C 1 132,1 2300 

14387501 Radlje ob Dravi 
Spodnja 
Vižinga 

Spodnja 
Vižinga 7A 1 132,1 2300 

20796278 Radlje ob Dravi 
Spodnja 
Vižinga 

Spodnja 
Vižinga 9C 2 132,1 2300 

14374981 Radlje ob Dravi 
Sv. Anton 
na Pohorju

Sv. 
Anton na 
Pohorju 9 1 11,6 3500 

14375007 Radlje ob Dravi 
Sv. Anton 
na Pohorju

Sv. 
Anton na 
Pohorju 16 2 11,6 3500 

14375597 Radlje ob Dravi 
Sv. Anton 
na Pohorju

Sv. 
Anton na 
Pohorju 103 1 11,6 3500 

14375856 Radlje ob Dravi 
Sv. Anton 
na Pohorju

Sv. 
Anton na 
Pohorju 137 1 11,6 3500 

20802405 Radlje ob Dravi 
Sv. Anton 
na Pohorju

Sv. 
Anton na 
Pohorju 52A 1 11,6 3500 
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20808357 Radlje ob Dravi 
Sv. Trije 

Kralji 
Sv. Trije 

Kralji 59 2 23,8 3500 

14360999 Radlje ob Dravi 
Sv. Trije 

Kralji 
Sv. Trije 

Kralji 69 1 23,8 3500 

20809027 Radlje ob Dravi 
Sv. Trije 

Kralji 
Sv. Trije 

Kralji 89 3 23,8 3500 

14388737 Radlje ob Dravi 
Št. Janž 

pri Radljah

Št. Janž 
pri 

Radljah 57 1 25,1 3500 

14388745 Radlje ob Dravi 
Št. Janž 

pri Radljah

Št. Janž 
pri 

Radljah 58 1 25,1 3500 

20794526 Radlje ob Dravi 
Št. Janž 

pri Radljah

Št. Janž 
pri 

Radljah 60 1 25,1 3500 

14388761 Radlje ob Dravi 
Št. Janž 

pri Radljah

Št. Janž 
pri 

Radljah 61 1 25,1 3500 

20782102 Radlje ob Dravi 
Št. Janž 

pri Radljah

Št. Janž 
pri 

Radljah 83 1 25,1 3500 

20795204 Radlje ob Dravi 
Št. Janž 

pri Radljah

Št. Janž 
pri 

Radljah 89 1 25,1 3500 

16151777 Radlje ob Dravi 
Št. Janž 

pri Radljah

Št. Janž 
pri 

Radljah 98 1 25,1 3500 

20807342 Radlje ob Dravi 
Št. Janž 

pri Radljah

Št. Janž 
pri 

Radljah 61A 2 25,1 3500 
14394729 Radlje ob Dravi Vuhred Vuhred 143 3 133,6 2300 
14394842 Radlje ob Dravi Vuhred Vuhred 158 2 133,6 2300 
14395059 Radlje ob Dravi Vuhred Vuhred 171 3 133,6 2300 
14395067 Radlje ob Dravi Vuhred Vuhred 172 1 133,6 2300 
14395083 Radlje ob Dravi Vuhred Vuhred 174 1 133,6 2300 

14400877 Radlje ob Dravi 
Zgornja 
Vižinga 

Zgornja 
Vižinga 34 1 135,4 2300 

14400885 Radlje ob Dravi 
Zgornja 
Vižinga 

Zgornja 
Vižinga 35 2 135,4 2300 

14400923 Radlje ob Dravi 
Zgornja 
Vižinga 

Zgornja 
Vižinga 38 2 135,4 2300 

14400869 Radlje ob Dravi 
Zgornja 
Vižinga 

Zgornja 
Vižinga 34A 1 135,4 2300 

16121991 Radlje ob Dravi 
Zgornji 

Kozji Vrh 
Zgornji 

Kozji Vrh 22 1 47,1 3500 

16122009 Radlje ob Dravi 
Zgornji 

Kozji Vrh 
Zgornji 

Kozji Vrh 23 2 47,1 3500 

16122017 Radlje ob Dravi 
Zgornji 

Kozji Vrh 
Zgornji 

Kozji Vrh 24 1 47,1 3500 

14551573 
Ravne na 
Koroškem Strojna Strojna 2 1 15,9 3500 

14551581 
Ravne na 
Koroškem Strojna Strojna 3 2 15,9 3500 

14551590 
Ravne na 
Koroškem Strojna Strojna 4 1 15,9 3500 

14551603 
Ravne na 
Koroškem Strojna Strojna 5 2 15,9 3500 
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14551611 
Ravne na 
Koroškem Strojna Strojna 6 1 15,9 3500 

14551620 
Ravne na 
Koroškem Strojna Strojna 7 1 15,9 3500 

14551638 
Ravne na 
Koroškem Strojna Strojna 8 1 15,9 3500 

14551654 
Ravne na 
Koroškem Strojna Strojna 11 2 15,9 3500 

14551697 
Ravne na 
Koroškem Strojna Strojna 14 1 15,9 3500 

14551727 
Ravne na 
Koroškem Strojna Strojna 16 2 15,9 3500 

14551751 
Ravne na 
Koroškem Strojna Strojna 18 1 15,9 3500 

14551760 
Ravne na 
Koroškem Strojna Strojna 19 3 15,9 3500 

14551778 
Ravne na 
Koroškem Strojna Strojna 20 1 15,9 3500 

14551786 
Ravne na 
Koroškem Strojna Strojna 21 2 15,9 3500 

14551808 
Ravne na 
Koroškem Strojna Strojna 23 1 15,9 3500 

14551832 
Ravne na 
Koroškem Strojna Strojna 25 1 15,9 3500 

14551859 
Ravne na 
Koroškem Strojna Strojna 26 1 15,9 3500 

14551867 
Ravne na 
Koroškem Strojna Strojna 27 1 15,9 3500 

14551883 
Ravne na 
Koroškem Strojna Strojna 29 2 15,9 3500 

14551905 
Ravne na 
Koroškem Strojna Strojna 31 2 15,9 3500 

14551921 
Ravne na 
Koroškem Strojna Strojna 33 2 15,9 3500 

20671459 
Ravne na 
Koroškem Strojna Strojna 34 1 15,9 3500 

20678151 
Ravne na 
Koroškem Strojna Strojna 35 1 15,9 3500 

20661836 
Ravne na 
Koroškem Strojna Strojna 11A 1 15,9 3500 

14551735 
Ravne na 
Koroškem Strojna Strojna 17A 2 15,9 3500 

20674652 
Ravne na 
Koroškem Strojna Strojna 4A 1 15,9 3500 

20673095 
Ravne na 
Koroškem Strojna Strojna 8B 1 15,9 3500 

14555200 
Ravne na 
Koroškem 

Uršlja 
Gora 

Uršlja 
Gora 3 1 4 3500 

14555218 
Ravne na 
Koroškem 

Uršlja 
Gora 

Uršlja 
Gora 4 1 4 3500 

14555234 
Ravne na 
Koroškem 

Uršlja 
Gora 

Uršlja 
Gora 7 2 4 3500 

14555285 
Ravne na 
Koroškem 

Uršlja 
Gora 

Uršlja 
Gora 14 1 4 3500 

14364226 Ribnica na Pohorju Hudi Kot Hudi Kot 22 1 6,1 3500 
14365095 Ribnica na Pohorju Hudi Kot Hudi Kot 98 3 6,1 3500 
14365273 Ribnica na Pohorju Hudi Kot Hudi Kot 118 1 6,1 3500 

16122572 Ribnica na Pohorju 
Zgornja 
Orlica 

Zgornja 
Orlica 10 2 14,2 3500 
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20776056 Slovenj Gradec Gmajna Gmajna 30B 1 72,9 2900 

14758445 Slovenj Gradec 
Golavabuk

a 
Golavab

uka 1 2 20,9 3500 

14758569 Slovenj Gradec 
Golavabuk

a 
Golavab

uka 7 2 20,9 3500 

14759042 Slovenj Gradec 
Golavabuk

a 
Golavab

uka 45 1 20,9 3500 
20807814 Slovenj Gradec Gradišče Gradišče 4 1 58,3 2900 
14763635 Slovenj Gradec Legen Legen 63 1 61,1 2900 
14764356 Slovenj Gradec Legen Legen 106 3 61,1 2900 
14764372 Slovenj Gradec Legen Legen 107 1 61,1 2900 
14765344 Slovenj Gradec Legen Legen 165 3 61,1 2900 
14765425 Slovenj Gradec Legen Legen 170 3 61,1 2900 
14765433 Slovenj Gradec Legen Legen 171 1 61,1 2900 
14765441 Slovenj Gradec Legen Legen 172 1 61,1 2900 
14765450 Slovenj Gradec Legen Legen 173 1 61,1 2900 
14765468 Slovenj Gradec Legen Legen 174 1 61,1 2900 
14765476 Slovenj Gradec Legen Legen 175 3 61,1 2900 
14765514 Slovenj Gradec Legen Legen 179 1 61,1 2900 
14765549 Slovenj Gradec Legen Legen 181 1 61,1 2900 
14765581 Slovenj Gradec Legen Legen 184 2 61,1 2900 
14765590 Slovenj Gradec Legen Legen 185 2 61,1 2900 
14765611 Slovenj Gradec Legen Legen 187 2 61,1 2900 
14765620 Slovenj Gradec Legen Legen 188 1 61,1 2900 
14765638 Slovenj Gradec Legen Legen 189 1 61,1 2900 
14765662 Slovenj Gradec Legen Legen 193 1 61,1 2900 
14765689 Slovenj Gradec Legen Legen 194 2 61,1 2900 
14765697 Slovenj Gradec Legen Legen 195 1 61,1 2900 
14765719 Slovenj Gradec Legen Legen 196 4 61,1 2900 
14764364 Slovenj Gradec Legen Legen 107A 1 61,1 2900 
20790245 Slovenj Gradec Legen Legen 158B 1 61,1 2900 

14772332 Slovenj Gradec 
Mislinjska 
Dobrava 

Mislinjsk
a 

Dobrava 66 1 108,2 2300 

14772391 Slovenj Gradec 
Mislinjska 
Dobrava 

Mislinjsk
a 

Dobrava 70 1 108,2 2300 

14772405 Slovenj Gradec 
Mislinjska 
Dobrava 

Mislinjsk
a 

Dobrava 71 1 108,2 2300 

14772413 Slovenj Gradec 
Mislinjska 
Dobrava 

Mislinjsk
a 

Dobrava 72 1 108,2 2300 

14772421 Slovenj Gradec 
Mislinjska 
Dobrava 

Mislinjsk
a 

Dobrava 73 2 108,2 2300 

20800160 Slovenj Gradec 
Mislinjska 
Dobrava 

Mislinjsk
a 

Dobrava 69A 1 108,2 2300 
14775374 Slovenj Gradec Pameče Pameče 170 2 81,3 2900 
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14775382 Slovenj Gradec Pameče Pameče 171 1 81,3 2900 
14775404 Slovenj Gradec Pameče Pameče 172 3 81,3 2900 
14776281 Slovenj Gradec Pameče Pameče 247 1 81,3 2900 
20809213 Slovenj Gradec Pameče Pameče 252 1 81,3 2900 
14775366 Slovenj Gradec Pameče Pameče 170A 1 81,3 2900 
14777229 Slovenj Gradec Podgorje Podgorje 21 2 52,2 2900 
14779264 Slovenj Gradec Podgorje Podgorje 147 2 52,2 2900 
14780343 Slovenj Gradec Raduše Raduše 53 1 33,1 3500 
14797980 Slovenj Gradec Stari trg Stari trg 216 1 135 2300 
14798307 Slovenj Gradec Stari trg Stari trg 232 4 135 2300 
14798455 Slovenj Gradec Stari trg Stari trg 250 2 135 2300 

14801634 Slovenj Gradec 

Šmartno 
pri Slovenj 

Gradcu 

Šmartno 
pri 

Slovenj 
Gradcu 130 1 212,2 1700 

14802452 Slovenj Gradec 

Šmartno 
pri Slovenj 

Gradcu 

Šmartno 
pri 

Slovenj 
Gradcu 179 2 212,2 1700 

14802444 Slovenj Gradec 

Šmartno 
pri Slovenj 

Gradcu 

Šmartno 
pri 

Slovenj 
Gradcu 179A 2 212,2 1700 

14803246 Slovenj Gradec Šmiklavž Šmiklavž 2 1 35,1 3500 
14805559 Slovenj Gradec Troblje Troblje 48 3 84,7 2900 
14805567 Slovenj Gradec Troblje Troblje 49 1 84,7 2900 

14806091 Slovenj Gradec 
Turiška 

vas 
Turiška 

vas 32 1 221,2 1700 

14806105 Slovenj Gradec 
Turiška 

vas 
Turiška 

vas 33 1 221,2 1700 

14806083 Slovenj Gradec 
Turiška 

vas 
Turiška 

vas 32A 2 221,2 1700 
14361910 Vuzenica Dravče Dravče 7 2 21,5 3500 
14361952 Vuzenica Dravče Dravče 10 3 21,5 3500 
14362177 Vuzenica Dravče Dravče 30 1 21,5 3500 

14390146 Vuzenica 
Sv. Primož 
na Pohorju

Sv. 
Primož 

na 
Pohorju 75 1 20,2 3500 

14390286 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 2 1 42 3500 
14390383 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 4 2 42 3500 
14390405 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 6 2 42 3500 
14390472 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 12 1 42 3500 
14390596 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 19 1 42 3500 
14390600 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 20 1 42 3500 
14390707 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 29 2 42 3500 
14390715 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 30 1 42 3500 
14390839 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 38 1 42 3500 
14390855 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 40 2 42 3500 
14390871 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 42 2 42 3500 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 184 / 26. 11. 2021 / Stran 2591 

14390995 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 52 1 42 3500 
14391258 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 74 1 42 3500 
14391282 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 77 2 42 3500 
14391355 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 81 1 42 3500 
14391371 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 82 2 42 3500 
14391398 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 84 2 42 3500 
14391410 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 85 2 42 3500 
14391428 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 86 2 42 3500 
14391479 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 90 1 42 3500 
14391541 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 96 3 42 3500 
14390464 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 12A 1 42 3500 
20783834 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 12B 1 42 3500 
20767871 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 22A 1 42 3500 
20809736 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 27E 1 42 3500 
20783788 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 34A 1 42 3500 
20803118 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 37A 2 42 3500 
14390316 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 3C 2 42 3500 
14391401 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 85A 1 42 3500 

14392017 Vuzenica 

Šentjanž 
nad 

Dravčami 

Šentjanž 
nad 

Dravčami 45 1 16,5 3500 

14395652 Vuzenica Vuzenica 

Elektrarni
ško 

naselje 3 5 518,9 1700 

14395687 Vuzenica Vuzenica 

Elektrarni
ško 

naselje 5 3 518,9 1700 

14395695 Vuzenica Vuzenica 

Elektrarni
ško 

naselje 7 3 518,9 1700 

14395709 Vuzenica Vuzenica 

Elektrarni
ško 

naselje 8 2 518,9 1700 

14395776 Vuzenica Vuzenica 

Elektrarni
ško 

naselje 16 4 518,9 1700 

20806575 Vuzenica Vuzenica 

Elektrarni
ško 

naselje 20 1 518,9 1700 

20777885 Vuzenica Vuzenica 

Elektrarni
ško 

naselje 10A 1 518,9 1700 

14395849 Vuzenica Vuzenica 
Livarska 

cesta 3 1 518,9 1700 

14395857 Vuzenica Vuzenica 
Livarska 

cesta 4 1 518,9 1700 

14395903 Vuzenica Vuzenica 
Livarska 

cesta 9 1 518,9 1700 

14395946 Vuzenica Vuzenica 
Livarska 

cesta 15 4 518,9 1700 

14396012 Vuzenica Vuzenica 
Livarska 

cesta 22 2 518,9 1700 

14396454 Vuzenica Vuzenica 
Mlinska 

ulica 3 2 518,9 1700 
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14396551 Vuzenica Vuzenica 
Mlinska 

ulica 22 1 518,9 1700 

14396845 Vuzenica Vuzenica 
Planinsk
a ulica 3 1 518,9 1700 

14396888 Vuzenica Vuzenica 
Planinsk
a ulica 9 1 518,9 1700 

20789468 Vuzenica Vuzenica 
Planinsk
a ulica 11 2 518,9 1700 

20804360 Vuzenica Vuzenica 
Planinsk
a ulica 19 1 518,9 1700 

14397175 Vuzenica Vuzenica 
Pod 

gradom 25 1 518,9 1700 

14397230 Vuzenica Vuzenica 
Pod 

gradom 31 2 518,9 1700 

14397272 Vuzenica Vuzenica 
Pohorska 

cesta 4 1 518,9 1700 

14397337 Vuzenica Vuzenica 
Pohorska 

cesta 8 1 518,9 1700 

14397485 Vuzenica Vuzenica 
Pohorska 

cesta 24 1 518,9 1700 

14397558 Vuzenica Vuzenica 
Pohorska 

cesta 29 2 518,9 1700 

14397574 Vuzenica Vuzenica 
Pohorska 

cesta 31 1 518,9 1700 

14397582 Vuzenica Vuzenica 
Pohorska 

cesta 32 2 518,9 1700 

14397647 Vuzenica Vuzenica 
Pohorska 

cesta 36 1 518,9 1700 

14397671 Vuzenica Vuzenica 
Pohorska 

cesta 39 2 518,9 1700 

20769696 Vuzenica Vuzenica 
Pohorska 

cesta 15A 1 518,9 1700 

20807806 Vuzenica Vuzenica 
Pohorska 

cesta 25B 1 518,9 1700 

20804203 Vuzenica Vuzenica 
Splavars
ka ulica 32 1 518,9 1700 

14398970 Vuzenica Vuzenica 
Spodnji 

trg 21 2 518,9 1700 

14399143 Vuzenica Vuzenica 
Spodnji 

trg 38 2 518,9 1700 

14399224 Vuzenica Vuzenica 
Spodnji 

trg 46 2 518,9 1700 

14399321 Vuzenica Vuzenica 
Spodnji 

trg 55 1 518,9 1700 

14399178 Vuzenica Vuzenica 
Spodnji 

trg 41A 2 518,9 1700 

14399437 Vuzenica Vuzenica 
Zgornji 

trg 9 6 518,9 1700 

14399712 Vuzenica Vuzenica 
Zgornji 

trg 38 3 518,9 1700 
12524811 Benedikt Ihova Ihova 62 2 83,9 2900 

12513844 Cerkvenjak Brengova 
Brengov

a 2 1 58,3 2900 

12514573 Cerkvenjak Brengova 
Brengov

a 63 1 58,3 2900 

12514581 Cerkvenjak Brengova 
Brengov

a 64 1 58,3 2900 
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24229785 Cerkvenjak Cenkova Cenkova 6A 1 98,4 2900 
12516053 Cerkvenjak Cogetinci Cogetinci 35 1 61,7 2900 
12516142 Cerkvenjak Cogetinci Cogetinci 43A 1 61,7 2900 
18999269 Cerkvenjak Cogetinci Cogetinci 43B 1 61,7 2900 
12569327 Cerkvenjak Župetinci Župetinci 31 2 69,3 2900 
21028223 Cirkulane Brezovec Brezovec 38A 2 67,3 2900 

21026034 Cirkulane Medribnik 
Medribni

k 29C 1 40,8 3500 

14188576 Destrnik Janežovci 
Janežovc

i 14 1 46,7 3500 
14324801 Destrnik Svetinci Svetinci 26 1 44,8 3500 
14235400 Destrnik Placar Placar 26 1 74,1 2900 

14351647 Destrnik 
Zgornji 

Velovlek 
Zgornji 

Velovlek 17 1 37,3 3500 
16029998 Duplek Žikarce Žikarce 65 3 57,3 2900 
16030040 Duplek Žikarce Žikarce 70 2 57,3 2900 

15775866 Hoče-Slivnica 
Hočko 

Pohorje 
Hočko 

Pohorje 110 1 40,5 3500 

15967269 Hoče-Slivnica Radizel 
Kolmano
va cesta 88 2 672,7 1700 

15967285 Hoče-Slivnica Radizel 
Kolmano
va cesta 90 2 672,7 1700 

15967315 Hoče-Slivnica Radizel 
Kolmano
va cesta 94 2 672,7 1700 

15967340 Hoče-Slivnica Radizel 
Kolmano
va cesta 116 1 672,7 1700 

23995646 Hoče-Slivnica Radizel 
Kolmano
va cesta 126 1 672,7 1700 

24165531 Hoče-Slivnica Radizel 
Kolmano
va cesta 115A 1 672,7 1700 

15970987 Hoče-Slivnica Radizel 
Lukmano
va cesta 5 4 672,7 1700 

15969547 Hoče-Slivnica Radizel 

Ulica 
Milke 
Volk 100 2 672,7 1700 

15969555 Hoče-Slivnica Radizel 

Ulica 
Milke 
Volk 104 2 672,7 1700 

15989807 Hoče-Slivnica 
Slivniško 
Pohorje 

Slivniško 
Pohorje 33 1 22,5 3500 

21063509 Kidričevo Mihovce Mihovce 64 2 40,2 3500 

16042927 Kungota Jurski Vrh 
Jurski 
Vrh 28 1 50,9 2900 

16042960 Kungota Jurski Vrh 
Jurski 
Vrh 33 1 50,9 2900 

24270211 Kungota Jurski Vrh 
Jurski 
Vrh 36 2 50,9 2900 

16042994 Kungota Jurski Vrh 
Jurski 
Vrh 37 2 50,9 2900 

16047228 Kungota Pesnica Pesnica 25 1 40,5 3500 
16072648 Kungota Špičnik Špičnik 50 1 41,1 3500 
16076066 Kungota Vršnik Vršnik 8 1 42,3 3500 

16079065 Kungota 
Zgornja 
Kungota 

Zgornja 
Kungota 58 1 131,8 2300 
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12529538 Lenart 

Lenart v 
Slov. 

goricah 
Jurovska 

cesta 33 2 490 1700 

12529546 Lenart 

Lenart v 
Slov. 

goricah 
Jurovska 

cesta 35 1 490 1700 

24318826 Lenart 

Lenart v 
Slov. 

goricah 
Jurovska 

cesta 39 2 490 1700 

12529619 Lenart 

Lenart v 
Slov. 

goricah 
Jurovska 

cesta 45 1 490 1700 

12529635 Lenart 

Lenart v 
Slov. 

goricah 
Jurovska 

cesta 49 2 490 1700 
16086193 Lovrenc na Pohorju Činžat Činžat 7 1 52,4 2900 
16090239 Lovrenc na Pohorju Kumen Kumen 12 3 8,1 3500 
16090280 Lovrenc na Pohorju Kumen Kumen 18 1 8,1 3500 
16090417 Lovrenc na Pohorju Kumen Kumen 26 2 8,1 3500 
16090425 Lovrenc na Pohorju Kumen Kumen 27 2 8,1 3500 
16090808 Lovrenc na Pohorju Kumen Kumen 56 3 8,1 3500 
16090816 Lovrenc na Pohorju Kumen Kumen 57 1 8,1 3500 
16090824 Lovrenc na Pohorju Kumen Kumen 58 2 8,1 3500 
16090948 Lovrenc na Pohorju Kumen Kumen 67 3 8,1 3500 
16090956 Lovrenc na Pohorju Kumen Kumen 68 1 8,1 3500 
16090964 Lovrenc na Pohorju Kumen Kumen 69 1 8,1 3500 
16090972 Lovrenc na Pohorju Kumen Kumen 70 1 8,1 3500 
16090999 Lovrenc na Pohorju Kumen Kumen 71 1 8,1 3500 
16091103 Lovrenc na Pohorju Kumen Kumen 80 4 8,1 3500 
16091111 Lovrenc na Pohorju Kumen Kumen 81 2 8,1 3500 
24250644 Lovrenc na Pohorju Kumen Kumen 82 1 8,1 3500 
24315126 Lovrenc na Pohorju Kumen Kumen 57A 1 8,1 3500 
16091090 Lovrenc na Pohorju Kumen Kumen 80A 1 8,1 3500 
16097675 Lovrenc na Pohorju Puščava Puščava 12 1 14,9 3500 
16097683 Lovrenc na Pohorju Puščava Puščava 13 2 14,9 3500 
16097691 Lovrenc na Pohorju Puščava Puščava 14 1 14,9 3500 
16097748 Lovrenc na Pohorju Puščava Puščava 21 1 14,9 3500 
16097756 Lovrenc na Pohorju Puščava Puščava 22 1 14,9 3500 

16097861 Lovrenc na Pohorju 
Rdeči Breg 

- del 

Rdeči 
Breg - 

del 2 3 20,5 3500 

16098060 Lovrenc na Pohorju 
Rdeči Breg 

- del 

Rdeči 
Breg - 

del 8 3 20,5 3500 

16098086 Lovrenc na Pohorju 
Rdeči Breg 

- del 

Rdeči 
Breg - 

del 10 2 20,5 3500 

16098094 Lovrenc na Pohorju 
Rdeči Breg 

- del 

Rdeči 
Breg - 

del 11 1 20,5 3500 

16098388 Lovrenc na Pohorju 
Rdeči Breg 

- del 

Rdeči 
Breg - 

del 29 1 20,5 3500 
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16098752 Lovrenc na Pohorju Recenjak Recenjak 21 1 11,5 3500 
16098779 Lovrenc na Pohorju Recenjak Recenjak 26 2 11,5 3500 
16099040 Lovrenc na Pohorju Recenjak Recenjak 49 1 11,5 3500 
16107034 Lovrenc na Pohorju Ruta Ruta 13 4 14,2 3500 
21055808 Majšperk Naraplje Naraplje 16C 1 42,4 3500 

14817247 Makole 
Dežno pri 
Makolah 

Dežno 
pri 

Makolah 13 1 15,6 3500 

15773332 Maribor 
Gaj nad 

Mariborom

Gaj nad 
Mariboro

m 9 1 29,8 3500 

15773545 Maribor 
Gaj nad 

Mariborom

Gaj nad 
Mariboro

m 32 1 29,8 3500 

15773553 Maribor 
Gaj nad 

Mariborom

Gaj nad 
Mariboro

m 33 1 29,8 3500 

15773634 Maribor 
Gaj nad 

Mariborom

Gaj nad 
Mariboro

m 42 1 29,8 3500 

15983990 Maribor 
Rošpoh - 

del 
Rošpoh - 

del 206 4 105,6 2300 
16005380 Maribor Šober Šober 17 1 19,6 3500 
16005401 Maribor Šober Šober 19 1 19,6 3500 
16005410 Maribor Šober Šober 20 1 19,6 3500 
16005436 Maribor Šober Šober 21 2 19,6 3500 
16005487 Maribor Šober Šober 24 1 19,6 3500 
16005517 Maribor Šober Šober 26 1 19,6 3500 
16005428 Maribor Šober Šober 21A 3 19,6 3500 
18978997 Maribor Šober Šober 21B 2 19,6 3500 
16005479 Maribor Šober Šober 24A 2 19,6 3500 

16023388 Maribor 

Zgornji 
Slemen - 

del 

Zgornji 
Slemen - 

del 4 3 13,3 3500 

16023426 Maribor 

Zgornji 
Slemen - 

del 

Zgornji 
Slemen - 

del 8 2 13,3 3500 

16023442 Maribor 

Zgornji 
Slemen - 

del 

Zgornji 
Slemen - 

del 10 1 13,3 3500 

16023469 Maribor 

Zgornji 
Slemen - 

del 

Zgornji 
Slemen - 

del 11 1 13,3 3500 

16023531 Maribor 

Zgornji 
Slemen - 

del 

Zgornji 
Slemen - 

del 23 3 13,3 3500 

16023540 Maribor 

Zgornji 
Slemen - 

del 

Zgornji 
Slemen - 

del 24 2 13,3 3500 

14863648 Oplotnica Raskovec 
Raskove

c 1 1 95,4 2900 
13965480 Ormož Bresnica Bresnica 77 2 54,8 2900 
13965498 Ormož Bresnica Bresnica 78 2 54,8 2900 
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13967911 Ormož Dobrava Dobrava 21 1 57 2900 
13972753 Ormož Hardek Hardek 21 1 213,4 1700 
13983682 Ormož Lahonci Lahonci 146 1 74,6 2900 
13983739 Ormož Lahonci Lahonci 149 1 74,6 2900 
13983755 Ormož Lahonci Lahonci 150 1 74,6 2900 
13983747 Ormož Lahonci Lahonci 150A 2 74,6 2900 

13990247 Ormož 

Mihovci pri 
Vel. 

Nedelji 

Mihovci 
pri Vel. 
Nedelji 63 2 103,2 2300 

13994579 Ormož Ormož 
Ljutomer
ska cesta 42 1 505,9 1700 

13997284 Ormož Ormož 

Za 
kolodvor

om 12 1 505,9 1700 

13997292 Ormož Ormož 

Za 
kolodvor

om 14 2 505,9 1700 

13997306 Ormož Ormož 

Za 
kolodvor

om 16 2 505,9 1700 
14003576 Ormož Pušenci Pušenci 26 2 73,2 2900 
14003584 Ormož Pušenci Pušenci 27 1 73,2 2900 

14023291 Ormož 
Veliki 

Brebrovnik

Veliki 
Brebrovn

ik 112 1 68,6 2900 

14024590 Ormož Vinski Vrh 
Vinski 

Vrh 2 1 96,4 2900 

20884096 Ormož Vinski Vrh 
Vinski 

Vrh 1A 2 96,4 2900 

16049590 Pesnica 
Pesniški 

Dvor 
Pesniški 

Dvor 11 1 57,2 2900 

16053236 Pesnica 
Polička 

vas 
Polička 

vas 28 2 55,7 2900 
16055743 Pesnica Ročica Ročica 61 1 63,9 2900 
16055751 Pesnica Ročica Ročica 62 2 63,9 2900 

16064017 Pesnica 
Spodnje 
Dobrenje 

Spodnje 
Dobrenje 81 3 111,7 2300 

16065943 Pesnica 

Spodnji 
Jakobski 

Dol 

Spodnji 
Jakobski 

Dol 68 1 82,5 2900 
16012742 Pesnica Vukovje Vukovje 45 1 62 2900 

16084271 Pesnica 

Zgornji 
Jakobski 

Dol 

Zgornji 
Jakobski 

Dol 46 1 61,9 2900 

16084280 Pesnica 

Zgornji 
Jakobski 

Dol 

Zgornji 
Jakobski 

Dol 47 2 61,9 2900 

16084425 Pesnica 

Zgornji 
Jakobski 

Dol 

Zgornji 
Jakobski 

Dol 58 1 61,9 2900 

16084441 Pesnica 

Zgornji 
Jakobski 

Dol 

Zgornji 
Jakobski 

Dol 60 1 61,9 2900 

14149716 Podlehnik 
Dežno pri 

Podlehniku

Dežno 
pri 

Podlehni
ku 25 1 35,7 3500 
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14168648 Podlehnik Gorca Gorca 50 1 22,6 3500 

14294309 Podlehnik Rodni Vrh 
Rodni 
Vrh 39 1 12 3500 

14826831 Poljčane 

Hrastovec 
pod 

Bočem 

Hrastove
c pod 

Bočem 6 1 16,5 3500 
18977532 Rače-Fram Planica Planica 17G 1 19,5 3500 
16158909 Rače-Fram Planica Planica 17H 1 19,5 3500 
24297284 Rače-Fram Podova Podova 67C 1 68,2 2900 

24249867 Rače-Fram Rače 
Ptujska 
cesta 42D 2 343,5 1700 

16118419 Ruše 
Bistrica ob 

Dravi 
Industrijs
ka ulica 61 1 558,1 1700 

16118940 Ruše 
Bistrica ob 

Dravi 
Kurirska 

pot 47 2 558,1 1700 

16120677 Ruše 
Bistrica ob 

Dravi 
V 

Dobravo 30 1 558,1 1700 

16120685 Ruše 
Bistrica ob 

Dravi 
V 

Dobravo 32 1 558,1 1700 

16120693 Ruše 
Bistrica ob 

Dravi 
V 

Dobravo 34 1 558,1 1700 

16120707 Ruše 
Bistrica ob 

Dravi 
V 

Dobravo 36 2 558,1 1700 
16091138 Ruše Lobnica Lobnica 1 1 11,9 3500 
16091235 Ruše Lobnica Lobnica 6 2 11,9 3500 
16091243 Ruše Lobnica Lobnica 7 2 11,9 3500 
24181863 Ruše Lobnica Lobnica 39 2 11,9 3500 
23971909 Ruše Lobnica Lobnica 10A 1 11,9 3500 
16111023 Ruše Smolnik Smolnik 23 1 8,6 3500 
16111040 Ruše Smolnik Smolnik 25 1 8,6 3500 
16111074 Ruše Smolnik Smolnik 30 2 8,6 3500 
16111082 Ruše Smolnik Smolnik 32 1 8,6 3500 
16111104 Ruše Smolnik Smolnik 33 1 8,6 3500 
16111147 Ruše Smolnik Smolnik 37 1 8,6 3500 
16111155 Ruše Smolnik Smolnik 38 2 8,6 3500 
16111198 Ruše Smolnik Smolnik 43 1 8,6 3500 

24184307 Selnica ob Dravi 
Črešnjeve
c ob Dravi 

Črešnjev
ec ob 
Dravi 36A 1 78,9 2900 

16087262 Selnica ob Dravi Fala Fala 1 1 176,6 1700 

16088021 Selnica ob Dravi 
Gradišče 

na Kozjaku

Gradišče 
na 

Kozjaku 1 3 24,5 3500 

16088030 Selnica ob Dravi 
Gradišče 

na Kozjaku

Gradišče 
na 

Kozjaku 2 3 24,5 3500 

16088048 Selnica ob Dravi 
Gradišče 

na Kozjaku

Gradišče 
na 

Kozjaku 3 1 24,5 3500 

16088269 Selnica ob Dravi 
Gradišče 

na Kozjaku

Gradišče 
na 

Kozjaku 18 1 24,5 3500 
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16088277 Selnica ob Dravi 
Gradišče 

na Kozjaku

Gradišče 
na 

Kozjaku 19 2 24,5 3500 

16088285 Selnica ob Dravi 
Gradišče 

na Kozjaku

Gradišče 
na 

Kozjaku 20 2 24,5 3500 

16088358 Selnica ob Dravi 
Gradišče 

na Kozjaku

Gradišče 
na 

Kozjaku 25 1 24,5 3500 

16088374 Selnica ob Dravi 
Gradišče 

na Kozjaku

Gradišče 
na 

Kozjaku 27 1 24,5 3500 

16088447 Selnica ob Dravi 
Gradišče 

na Kozjaku

Gradišče 
na 

Kozjaku 32 1 24,5 3500 

16088455 Selnica ob Dravi 
Gradišče 

na Kozjaku

Gradišče 
na 

Kozjaku 33 3 24,5 3500 

16088609 Selnica ob Dravi 
Gradišče 

na Kozjaku

Gradišče 
na 

Kozjaku 46 3 24,5 3500 

16088617 Selnica ob Dravi 
Gradišče 

na Kozjaku

Gradišče 
na 

Kozjaku 47 3 24,5 3500 

16088641 Selnica ob Dravi 
Gradišče 

na Kozjaku

Gradišče 
na 

Kozjaku 52 1 24,5 3500 

16088188 Selnica ob Dravi 
Gradišče 

na Kozjaku

Gradišče 
na 

Kozjaku 12A 1 24,5 3500 

18996448 Selnica ob Dravi 
Gradišče 

na Kozjaku

Gradišče 
na 

Kozjaku 19A 1 24,5 3500 

16088340 Selnica ob Dravi 
Gradišče 

na Kozjaku

Gradišče 
na 

Kozjaku 25A 2 24,5 3500 

16111848 Selnica ob Dravi 
Spodnji 

Boč 
Spodnji 

Boč 1 1 29,1 3500 

16111856 Selnica ob Dravi 
Spodnji 

Boč 
Spodnji 

Boč 2 1 29,1 3500 

16111872 Selnica ob Dravi 
Spodnji 

Boč 
Spodnji 

Boč 5 1 29,1 3500 

16111953 Selnica ob Dravi 
Spodnji 

Boč 
Spodnji 

Boč 11 1 29,1 3500 

16111970 Selnica ob Dravi 
Spodnji 

Boč 
Spodnji 

Boč 13 2 29,1 3500 

16113875 Selnica ob Dravi 
Spodnji 
Slemen 

Spodnji 
Slemen 61 1 56,7 2900 

16114278 Selnica ob Dravi 
Spodnji 
Slemen 

Spodnji 
Slemen 86 5 56,7 2900 

16114308 Selnica ob Dravi 
Spodnji 
Slemen 

Spodnji 
Slemen 88 1 56,7 2900 

16114456 Selnica ob Dravi 
Spodnji 
Slemen 

Spodnji 
Slemen 100 1 56,7 2900 

16114545 Selnica ob Dravi 
Spodnji 
Slemen 

Spodnji 
Slemen 106 1 56,7 2900 

24298060 Selnica ob Dravi 
Spodnji 
Slemen 

Spodnji 
Slemen 107 1 56,7 2900 
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16114596 Selnica ob Dravi 
Spodnji 
Slemen 

Spodnji 
Slemen 110 1 56,7 2900 

16114618 Selnica ob Dravi 
Spodnji 
Slemen 

Spodnji 
Slemen 112 1 56,7 2900 

24289478 Selnica ob Dravi 
Spodnji 
Slemen 

Spodnji 
Slemen 104B 2 56,7 2900 

16114294 Selnica ob Dravi 
Spodnji 
Slemen 

Spodnji 
Slemen 88D 1 56,7 2900 

16114375 Selnica ob Dravi 
Spodnji 
Slemen 

Spodnji 
Slemen 94A 1 56,7 2900 

16114421 Selnica ob Dravi 
Spodnji 
Slemen 

Spodnji 
Slemen 98A 1 56,7 2900 

16114898 Selnica ob Dravi Veliki Boč 
Veliki 
Boč 23 1 22,5 3500 

16115037 Selnica ob Dravi Veliki Boč 
Veliki 
Boč 35 3 22,5 3500 

16115312 Selnica ob Dravi 
Vurmat - 

del 
Vurmat - 

del 84 1 6,3 3500 

16115347 Selnica ob Dravi 
Vurmat - 

del 
Vurmat - 

del 86 1 6,3 3500 

16115363 Selnica ob Dravi 
Vurmat - 

del 
Vurmat - 

del 88 1 6,3 3500 

16115371 Selnica ob Dravi 
Vurmat - 

del 
Vurmat - 

del 89 2 6,3 3500 

16116424 Selnica ob Dravi 
Zgornja 
Selnica 

Zgornja 
Selnica 51 1 305,4 1700 

16117145 Selnica ob Dravi 
Zgornji 

Boč 
Zgornji 

Boč 19 1 20,2 3500 

16117161 Selnica ob Dravi 
Zgornji 

Boč 
Zgornji 

Boč 21 1 20,2 3500 

16117234 Selnica ob Dravi 
Zgornji 

Boč 
Zgornji 

Boč 27 1 20,2 3500 

16117277 Selnica ob Dravi 
Zgornji 

Boč 
Zgornji 

Boč 30 2 20,2 3500 

16117285 Selnica ob Dravi 
Zgornji 

Boč 
Zgornji 

Boč 31 3 20,2 3500 

16117439 Selnica ob Dravi 
Zgornji 

Boč 
Zgornji 

Boč 44 1 20,2 3500 

16117471 Selnica ob Dravi 
Zgornji 

Boč 
Zgornji 

Boč 48 2 20,2 3500 

24309886 Selnica ob Dravi 
Zgornji 

Boč 
Zgornji 

Boč 30A 1 20,2 3500 

16117757 Selnica ob Dravi 

Zgornji 
Slemen - 

del 

Zgornji 
Slemen - 

del 31 1 21,6 3500 

16117765 Selnica ob Dravi 

Zgornji 
Slemen - 

del 

Zgornji 
Slemen - 

del 32 2 21,6 3500 

16117781 Selnica ob Dravi 

Zgornji 
Slemen - 

del 

Zgornji 
Slemen - 

del 33 3 21,6 3500 

16117811 Selnica ob Dravi 

Zgornji 
Slemen - 

del 

Zgornji 
Slemen - 

del 36 2 21,6 3500 

16117706 Selnica ob Dravi 

Zgornji 
Slemen - 

del 

Zgornji 
Slemen - 

del 28A 1 21,6 3500 
14809210 Slovenska Bistrica Bojtina Bojtina 4 2 7,9 3500 
14809228 Slovenska Bistrica Bojtina Bojtina 5 1 7,9 3500 
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14809287 Slovenska Bistrica Bojtina Bojtina 9 1 7,9 3500 
14809350 Slovenska Bistrica Bojtina Bojtina 14 1 7,9 3500 
19023044 Slovenska Bistrica Bojtina Bojtina 15 1 7,9 3500 
14809376 Slovenska Bistrica Bojtina Bojtina 18 1 7,9 3500 
14809384 Slovenska Bistrica Bojtina Bojtina 19 2 7,9 3500 
14809406 Slovenska Bistrica Bojtina Bojtina 21 1 7,9 3500 
14809465 Slovenska Bistrica Bojtina Bojtina 27 1 7,9 3500 
14809511 Slovenska Bistrica Bojtina Bojtina 33 1 7,9 3500 
14809538 Slovenska Bistrica Bojtina Bojtina 35 1 7,9 3500 
14809597 Slovenska Bistrica Bojtina Bojtina 40 1 7,9 3500 
14812920 Slovenska Bistrica Cigonca Cigonca 46 2 24,3 3500 
14819070 Slovenska Bistrica Frajhajm Frajhajm 4 1 9,4 3500 
19044653 Slovenska Bistrica Frajhajm Frajhajm 5 1 9,4 3500 
14819100 Slovenska Bistrica Frajhajm Frajhajm 7 1 9,4 3500 
14819142 Slovenska Bistrica Frajhajm Frajhajm 10 1 9,4 3500 
14819177 Slovenska Bistrica Frajhajm Frajhajm 12 1 9,4 3500 
14819274 Slovenska Bistrica Frajhajm Frajhajm 22 1 9,4 3500 
14819339 Slovenska Bistrica Frajhajm Frajhajm 26 1 9,4 3500 
14819347 Slovenska Bistrica Frajhajm Frajhajm 27 1 9,4 3500 
19033023 Slovenska Bistrica Frajhajm Frajhajm 44 1 9,4 3500 
14819681 Slovenska Bistrica Frajhajm Frajhajm 62 1 9,4 3500 
14819754 Slovenska Bistrica Frajhajm Frajhajm 70 1 9,4 3500 
14819789 Slovenska Bistrica Frajhajm Frajhajm 72 1 9,4 3500 
19044548 Slovenska Bistrica Frajhajm Frajhajm 77 1 9,4 3500 
14819894 Slovenska Bistrica Frajhajm Frajhajm 82 2 9,4 3500 
14819924 Slovenska Bistrica Frajhajm Frajhajm 85 1 9,4 3500 
14819932 Slovenska Bistrica Frajhajm Frajhajm 86 2 9,4 3500 
19058603 Slovenska Bistrica Frajhajm Frajhajm 87 1 9,4 3500 
14819983 Slovenska Bistrica Frajhajm Frajhajm 90 1 9,4 3500 
19041204 Slovenska Bistrica Kalše Kalše 30 2 28,6 3500 
14829300 Slovenska Bistrica Kalše Kalše 31 1 28,6 3500 
14829318 Slovenska Bistrica Kalše Kalše 32 1 28,6 3500 

14832815 Slovenska Bistrica 
Kot na 
Pohorju 

Kot na 
Pohorju 13 2 13,8 3500 

14832823 Slovenska Bistrica 
Kot na 
Pohorju 

Kot na 
Pohorju 14 2 13,8 3500 

14832912 Slovenska Bistrica 
Kot na 
Pohorju 

Kot na 
Pohorju 20 1 13,8 3500 

14840915 Slovenska Bistrica Lukanja Lukanja 6 1 0,2 3500 
14841067 Slovenska Bistrica Lukanja Lukanja 20 1 0,2 3500 
14840907 Slovenska Bistrica Lukanja Lukanja 6A 2 0,2 3500 

14853456 Slovenska Bistrica 

Planina 
pod 

Šumikom 

Planina 
pod 

Šumikom 3 2 3,7 3500 

14853472 Slovenska Bistrica 

Planina 
pod 

Šumikom 

Planina 
pod 

Šumikom 4 1 3,7 3500 
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14853502 Slovenska Bistrica 

Planina 
pod 

Šumikom 

Planina 
pod 

Šumikom 7 1 3,7 3500 

14853537 Slovenska Bistrica 

Planina 
pod 

Šumikom 

Planina 
pod 

Šumikom 8 2 3,7 3500 

14853561 Slovenska Bistrica 

Planina 
pod 

Šumikom 

Planina 
pod 

Šumikom 11 1 3,7 3500 

14853588 Slovenska Bistrica 

Planina 
pod 

Šumikom 

Planina 
pod 

Šumikom 12 3 3,7 3500 

14853596 Slovenska Bistrica 

Planina 
pod 

Šumikom 

Planina 
pod 

Šumikom 13 6 3,7 3500 

14853618 Slovenska Bistrica 

Planina 
pod 

Šumikom 

Planina 
pod 

Šumikom 15 1 3,7 3500 

14853693 Slovenska Bistrica 

Planina 
pod 

Šumikom 

Planina 
pod 

Šumikom 20 2 3,7 3500 

19044475 Slovenska Bistrica 

Planina 
pod 

Šumikom 

Planina 
pod 

Šumikom 24 1 3,7 3500 

14853774 Slovenska Bistrica 

Planina 
pod 

Šumikom 

Planina 
pod 

Šumikom 28 2 3,7 3500 

19034739 Slovenska Bistrica 

Planina 
pod 

Šumikom 

Planina 
pod 

Šumikom 16B 1 3,7 3500 

19031527 Slovenska Bistrica 

Planina 
pod 

Šumikom 

Planina 
pod 

Šumikom 20B 1 3,7 3500 
14881395 Slovenska Bistrica Smrečno Smrečno 13 2 17,1 3500 
14881425 Slovenska Bistrica Smrečno Smrečno 16 1 17,1 3500 
19035859 Slovenska Bistrica Smrečno Smrečno 17 2 17,1 3500 
19044505 Slovenska Bistrica Smrečno Smrečno 19 1 17,1 3500 
19040232 Slovenska Bistrica Smrečno Smrečno 17A 1 17,1 3500 
19059073 Slovenska Bistrica Smrečno Smrečno 23A 2 17,1 3500 

14883746 Slovenska Bistrica 
Spodnja 
Nova vas 

Spodnja 
Nova vas 47A 2 59,9 2900 

13992169 Središče ob Dravi Obrež Obrež 38 1 62,1 2900 
13992177 Središče ob Dravi Obrež Obrež 39 2 62,1 2900 
13992355 Središče ob Dravi Obrež Obrež 55 1 62,1 2900 

12519567 Sveta Ana 
Dražen 
Vrh - del 

Dražen 
Vrh - del 70 1 45,3 3500 

12519575 Sveta Ana 
Dražen 
Vrh - del 

Dražen 
Vrh - del 71 1 45,3 3500 

12527594 Sveta Ana Kremberk 
Krember

k 55 1 99,4 2900 

12527608 Sveta Ana Kremberk 
Krember

k 56 1 99,4 2900 
12528639 Sveta Ana Ledinek Ledinek 51 1 72,3 2900 

12541139 Sveta Ana 
Rožengrun

t 
Rožengr

unt 3 2 47,9 3500 

12541147 Sveta Ana 
Rožengrun

t 
Rožengr

unt 4 2 47,9 3500 
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12541554 Sveta Ana 
Rožengrun

t 
Rožengr

unt 45 1 47,9 3500 

12558597 Sveta Ana 
Zgornja 

Ščavnica 
Zgornja 

Ščavnica 43 1 42,6 3500 

12538294 
Sveta Trojica v 

Slovenskih goricah Osek Osek 5 2 64,8 2900 

21047724 
Sveti Andraž v Slov. 

goricah Rjavci Rjavci 2 3 57,1 2900 

12525877 
Sveti Jurij v 

Slovenskih goricah 
Jurovski 

Dol 
Jurovski 

Dol 53 1 78,4 2900 

12525885 
Sveti Jurij v 

Slovenskih goricah 
Jurovski 

Dol 
Jurovski 

Dol 54 3 78,4 2900 

12525893 
Sveti Jurij v 

Slovenskih goricah 
Jurovski 

Dol 
Jurovski 

Dol 55 1 78,4 2900 

12525915 
Sveti Jurij v 

Slovenskih goricah 
Jurovski 

Dol 
Jurovski 

Dol 57 1 78,4 2900 

12536526 
Sveti Jurij v 

Slovenskih goricah Malna Malna 40 1 52,4 2900 

12536577 
Sveti Jurij v 

Slovenskih goricah Malna Malna 43 1 52,4 2900 

12536640 
Sveti Jurij v 

Slovenskih goricah Malna Malna 49 1 52,4 2900 

12550243 
Sveti Jurij v 

Slovenskih goricah 
Srednji 

Gasteraj 
Srednji 

Gasteraj 15 2 50 3500 

12564538 
Sveti Jurij v 

Slovenskih goricah 
Zgornji 

Gasteraj 
Zgornji 

Gasteraj 36 1 61,2 2900 

12564554 
Sveti Jurij v 

Slovenskih goricah 
Zgornji 

Gasteraj 
Zgornji 

Gasteraj 38 1 61,2 2900 

12568720 
Sveti Jurij v 

Slovenskih goricah Žitence Žitence 51 1 51,3 2900 

12568738 
Sveti Jurij v 

Slovenskih goricah Žitence Žitence 52 1 51,3 2900 

12568746 
Sveti Jurij v 

Slovenskih goricah Žitence Žitence 53 2 51,3 2900 

13970858 Sveti Tomaž 
Gornji 

Ključarovci

Gornji 
Ključarov

ci 30 1 35,2 3500 

20891122 Sveti Tomaž 
Gornji 

Ključarovci

Gornji 
Ključarov

ci 17A 1 35,2 3500 
20898321 Sveti Tomaž Gradišče Gradišče 2A 1 241,9 1700 
20898445 Sveti Tomaž Gradišče Gradišče 5A 1 241,9 1700 

13974187 Sveti Tomaž Hranjigovci
Hranjigov

ci 22 1 34,8 3500 

13987181 Sveti Tomaž 
Mala vas 

pri Ormožu

Mala vas 
pri 

Ormožu 14 1 91 2900 

13987076 Sveti Tomaž 
Mala vas 

pri Ormožu

Mala vas 
pri 

Ormožu 6A 1 91 2900 
14003185 Sveti Tomaž Pršetinci Pršetinci 53 1 70,9 2900 
14027378 Sveti Tomaž Zagorje Zagorje 5 1 60,8 2900 
20898186 Sveti Tomaž Zagorje Zagorje 7C 2 60,8 2900 
24268969 Šentilj Kresnica Kresnica 26A 1 55,3 2900 
16066311 Šentilj Srebotje Srebotje 15 1 96,1 2900 

16071340 Šentilj 

Šentilj v 
Slov. 

goricah 
Jarenins
ka cesta 55 2 333,9 1700 
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16071285 Šentilj 

Šentilj v 
Slov. 

goricah 
Lovska 

pot 40 2 333,9 1700 
16074284 Šentilj Trate Trate 38 1 54,9 2900 
24244903 Šentilj Trate Trate 57 2 54,9 2900 

16034363 Šentilj 

Zgornji 
Dražen 

Vrh 

Zgornji 
Dražen 

Vrh 28 1 55 2900 
14175962 Videm Gradišče Gradišče 11 1 30,4 3500 
14176071 Videm Gradišče Gradišče 18A 1 30,4 3500 

14209328 Videm Ljubstava 
Ljubstav

a 43 1 36,3 3500 

14213171 Videm Majski Vrh
Majski 

Vrh 7 1 46,1 3500 

14333983 Videm 
Velika 

Varnica 
Velika 

Varnica 14 3 28,7 3500 

14334025 Videm 
Velika 

Varnica 
Velika 

Varnica 18 1 28,7 3500 

14334041 Videm 
Velika 

Varnica 
Velika 

Varnica 20 1 28,7 3500 

14334084 Videm 
Velika 

Varnica 
Velika 

Varnica 24 1 28,7 3500 

21015890 Videm 
Velika 

Varnica 
Velika 

Varnica 25 1 28,7 3500 

14334092 Videm 
Velika 

Varnica 
Velika 

Varnica 27 2 28,7 3500 

14334114 Videm 
Velika 

Varnica 
Velika 

Varnica 31 1 28,7 3500 

14334122 Videm 
Velika 

Varnica 
Velika 

Varnica 32 1 28,7 3500 

14334149 Videm 
Velika 

Varnica 
Velika 

Varnica 33 1 28,7 3500 

14335102 Videm 
Velika 

Varnica 
Velika 

Varnica 122 1 28,7 3500 

14335137 Videm 
Velika 

Varnica 
Velika 

Varnica 124 1 28,7 3500 

14335765 Videm Veliki Okič
Veliki 
Okič 52 1 27,8 3500 

14346627 Zavrč Zavrč Zavrč 1 1 45,2 3500 

21059340 Žetale Čermožiše
Čermožiš

e 95 1 37,3 3500 

14148132 Žetale Čermožiše
Čermožiš

e 96 1 37,3 3500 

14148167 Žetale Čermožiše
Čermožiš

e 98 2 37,3 3500 

21054852 Žetale Čermožiše
Čermožiš

e 96B 1 37,3 3500 
11579345 Apače Apače Apače 162 2 122,3 2300 
11586112 Apače Drobtinci Drobtinci 14 1 72,5 2900 
11586210 Apače Drobtinci Drobtinci 22 1 72,5 2900 
11586236 Apače Drobtinci Drobtinci 24 1 72,5 2900 
11586252 Apače Drobtinci Drobtinci 26 1 72,5 2900 
11586287 Apače Drobtinci Drobtinci 27 1 72,5 2900 
11586295 Apače Drobtinci Drobtinci 28 1 72,5 2900 
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11586279 Apače Drobtinci Drobtinci 27A 4 72,5 2900 
19131998 Apače Janhova Janhova 13 1 17,1 3500 
11606067 Apače Lešane Lešane 50 2 96,1 2900 
11617638 Apače Plitvica Plitvica 32 1 38,6 3500 
11617646 Apače Plitvica Plitvica 33 1 38,6 3500 
11631908 Apače Segovci Segovci 40 2 71 2900 
11631916 Apače Segovci Segovci 41 3 71 2900 

11636217 Apače 
Spodnje 
Konjišče 

Spodnje 
Konjišče 7 1 12,1 3500 

11636225 Apače 
Spodnje 
Konjišče 

Spodnje 
Konjišče 8 1 12,1 3500 

11636233 Apače 
Spodnje 
Konjišče 

Spodnje 
Konjišče 9 1 12,1 3500 

11642608 Apače Vratji Vrh Vratji Vrh 17 1 94,3 2900 
19131017 Apače Vratji Vrh Vratji Vrh 39 1 94,3 2900 
13464405 Cankova Gerlinci Gerlinci 119 1 54,5 2900 

13593981 Cankova Topolovci 
Topolovc

i 2B 1 21 3500 

19258459 Črenšovci Črenšovci 

Ulica 
Prekmur
ske čete 142 2 115,6 2300 

19251209 Črenšovci Črenšovci 

Ulica 
Prekmur
ske čete 160 1 115,6 2300 

11579507 Gornja Radgona 
Aženski 

Vrh 
Aženski 

Vrh 14 1 87,4 2900 

19138445 Gornja Radgona 
Aženski 

Vrh 
Aženski 

Vrh 20 1 87,4 2900 

11579582 Gornja Radgona 
Aženski 

Vrh 
Aženski 

Vrh 22A 2 87,4 2900 

11594263 Gornja Radgona 
Gornji 
Ivanjci 

Gornji 
Ivanjci 17 1 25,4 3500 

11594271 Gornja Radgona 
Gornji 
Ivanjci 

Gornji 
Ivanjci 18 1 25,4 3500 

11594280 Gornja Radgona 
Gornji 
Ivanjci 

Gornji 
Ivanjci 19 1 25,4 3500 

11594298 Gornja Radgona 
Gornji 
Ivanjci 

Gornji 
Ivanjci 20 1 25,4 3500 

11594301 Gornja Radgona 
Gornji 
Ivanjci 

Gornji 
Ivanjci 21 3 25,4 3500 

11598200 Gornja Radgona 
Ivanjski 

Vrh 
Ivanjski 

Vrh 2 1 89,9 2900 
11604064 Gornja Radgona Kunova Kunova 2 2 47 3500 
11604102 Gornja Radgona Kunova Kunova 5 1 47 3500 
11604137 Gornja Radgona Kunova Kunova 7 1 47 3500 
11604145 Gornja Radgona Kunova Kunova 8 1 47 3500 
11604447 Gornja Radgona Kunova Kunova 33 1 47 3500 
11604455 Gornja Radgona Kunova Kunova 34 1 47 3500 
19128806 Gornja Radgona Kunova Kunova 14A 2 47 3500 
19137287 Gornja Radgona Kunova Kunova 14B 1 47 3500 

11605150 Gornja Radgona Lastomerci
Lastomer

ci 7 3 48,6 3500 

11605290 Gornja Radgona Lastomerci
Lastomer

ci 18 1 48,6 3500 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 184 / 26. 11. 2021 / Stran 2605 

11605311 Gornja Radgona Lastomerci
Lastomer

ci 20 2 48,6 3500 

11605320 Gornja Radgona Lastomerci
Lastomer

ci 21 1 48,6 3500 

19124762 Gornja Radgona Lastomerci
Lastomer

ci 19A 1 48,6 3500 
11606091 Gornja Radgona Lokavci Lokavci 3 2 62,9 2900 
11606270 Gornja Radgona Lokavci Lokavci 14 1 62,9 2900 
16171298 Gornja Radgona Lokavci Lokavci 44A 1 62,9 2900 

11607489 Gornja Radgona Lomanoše
Lomanoš

e 51 3 89,1 2900 
11612563 Gornja Radgona Negova Negova 57 1 71,3 2900 
11612580 Gornja Radgona Negova Negova 59 2 71,3 2900 
11612598 Gornja Radgona Negova Negova 60 1 71,3 2900 
11612610 Gornja Radgona Negova Negova 62 2 71,3 2900 

11618197 Gornja Radgona 
Plitvički 

Vrh 
Plitvički 

Vrh 51 2 98,1 2900 
11629300 Gornja Radgona Radvenci Radvenci 32 2 52,8 2900 

11630014 Gornja Radgona Rodmošci 
Rodmošc

i 18 1 36,3 3500 

11630049 Gornja Radgona Rodmošci 
Rodmošc

i 20 1 36,3 3500 

11630065 Gornja Radgona Rodmošci 
Rodmošc

i 22 2 36,3 3500 

11635555 Gornja Radgona 
Spodnja 
Ščavnica 

Spodnja 
Ščavnica 53 2 57,7 2900 

11635733 Gornja Radgona 
Spodnja 
Ščavnica 

Spodnja 
Ščavnica 67 1 57,7 2900 

11635741 Gornja Radgona 
Spodnja 
Ščavnica 

Spodnja 
Ščavnica 68 1 57,7 2900 

11635768 Gornja Radgona 
Spodnja 
Ščavnica 

Spodnja 
Ščavnica 70 2 57,7 2900 

11635792 Gornja Radgona 
Spodnja 
Ščavnica 

Spodnja 
Ščavnica 72 1 57,7 2900 

11635873 Gornja Radgona 
Spodnja 
Ščavnica 

Spodnja 
Ščavnica 78 2 57,7 2900 

11635920 Gornja Radgona 
Spodnja 
Ščavnica 

Spodnja 
Ščavnica 82 1 57,7 2900 

11636071 Gornja Radgona 
Spodnja 
Ščavnica 

Spodnja 
Ščavnica 95 1 57,7 2900 

11636128 Gornja Radgona 
Spodnja 
Ščavnica 

Spodnja 
Ščavnica 98 1 57,7 2900 

19136027 Gornja Radgona 
Spodnja 
Ščavnica 

Spodnja 
Ščavnica 39A 1 57,7 2900 

19134644 Gornja Radgona 
Spodnja 
Ščavnica 

Spodnja 
Ščavnica 61A 1 57,7 2900 

19119947 Gornja Radgona 
Spodnja 
Ščavnica 

Spodnja 
Ščavnica 78A 2 57,7 2900 

11636314 Gornja Radgona 
Spodnji 
Ivanjci 

Spodnji 
Ivanjci 1 2 43,6 3500 

11636411 Gornja Radgona 
Spodnji 
Ivanjci 

Spodnji 
Ivanjci 4 1 43,6 3500 

11636772 Gornja Radgona 
Spodnji 
Ivanjci 

Spodnji 
Ivanjci 31 1 43,6 3500 

11638163 Gornja Radgona Stavešinci
Stavešin

ci 11 3 55,3 2900 
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11638201 Gornja Radgona Stavešinci
Stavešin

ci 15 1 55,3 2900 

11638210 Gornja Radgona Stavešinci
Stavešin

ci 16 1 55,3 2900 

19134628 Gornja Radgona Stavešinci
Stavešin

ci 3B 1 55,3 2900 

11639003 Gornja Radgona 
Stavešinsk

i Vrh 
Stavešin
ski Vrh 58 1 71,7 2900 

11642802 Gornja Radgona 
Zagajski 

Vrh 
Zagajski 

Vrh 2 1 80,1 2900 

11642837 Gornja Radgona 
Zagajski 

Vrh 
Zagajski 

Vrh 4 2 80,1 2900 

11642845 Gornja Radgona 
Zagajski 

Vrh 
Zagajski 

Vrh 5 3 80,1 2900 

11643132 Gornja Radgona 
Zagajski 

Vrh 
Zagajski 

Vrh 29 1 80,1 2900 
13492263 Gornji Petrovci Kukeč Kukeč 45 1 16,7 3500 
19488349 Gornji Petrovci Stanjevci Stanjevci 40A 1 27,8 3500 
13567298 Grad Radovci Radovci 85 2 38,7 3500 
13567301 Grad Radovci Radovci 86 1 38,7 3500 
13567336 Grad Radovci Radovci 89 2 38,7 3500 
13605033 Grad Vidonci Vidonci 53 1 41,8 3500 
13605041 Grad Vidonci Vidonci 55 1 41,8 3500 
13605050 Grad Vidonci Vidonci 56 1 41,8 3500 
19250806 Kobilje Kobilje Kobilje 33D 1 27,5 3500 
19479919 Kuzma Dolič Dolič 71A 1 61,2 2900 
13594635 Kuzma Trdkova Trdkova 38 1 33,2 3500 
13594686 Kuzma Trdkova Trdkova 43 1 33,2 3500 
13595038 Kuzma Trdkova Trdkova 77 1 33,2 3500 
13595186 Kuzma Trdkova Trdkova 93 1 33,2 3500 
12570279 Lendava Benica Benica 29 1 13,7 3500 
12570287 Lendava Benica Benica 30 1 13,7 3500 

19235467 Lendava Čentiba 
Kašov 
breg 63 2 109,7 2300 

19245497 Lendava Pince Andovec 34 2 95,9 2900 
13256560 Ljutomer Ilovci Ilovci 15 1 44,4 3500 
13256578 Ljutomer Ilovci Ilovci 16 2 44,4 3500 
13256616 Ljutomer Ilovci Ilovci 20 2 44,4 3500 
13256624 Ljutomer Ilovci Ilovci 21 2 44,4 3500 
13256632 Ljutomer Ilovci Ilovci 22 1 44,4 3500 
13256659 Ljutomer Ilovci Ilovci 23 3 44,4 3500 
13256802 Ljutomer Ilovci Ilovci 43 1 44,4 3500 
13278946 Ljutomer Plešivica Plešivica 1 2 79,3 2900 
13278962 Ljutomer Plešivica Plešivica 3 2 79,3 2900 
13278989 Ljutomer Plešivica Plešivica 4 1 79,3 2900 

19475387 Moravske Toplice Bukovnica
Bukovnic

a 55 1 11,7 3500 
13459185 Moravske Toplice Fokovci Fokovci 73 2 28 3500 
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19479161 Moravske Toplice Fokovci Fokovci 79 2 28 3500 
13459223 Moravske Toplice Fokovci Fokovci 80 1 28 3500 
13480486 Moravske Toplice Kančevci Kančevci 42 2 12,4 3500 
13480524 Moravske Toplice Kančevci Kančevci 48 1 12,4 3500 
13480532 Moravske Toplice Kančevci Kančevci 49 1 12,4 3500 
19471667 Moravske Toplice Kančevci Kančevci 11A 1 12,4 3500 
13486581 Moravske Toplice Krnci Krnci 1 1 19,8 3500 
13571961 Moravske Toplice Ratkovci Ratkovci 8 1 19,5 3500 
13577897 Moravske Toplice Selo Selo 37 1 27,5 3500 
13577919 Moravske Toplice Selo Selo 38 1 27,5 3500 
19484785 Moravske Toplice Selo Selo 40 1 27,5 3500 
13578699 Moravske Toplice Selo Selo 114 1 27,5 3500 
13578702 Moravske Toplice Selo Selo 115 1 27,5 3500 
13586659 Moravske Toplice Suhi Vrh Suhi Vrh 143 2 39,4 3500 

13606544 Moravske Toplice 
Vučja 

Gomila 
Vučja 

Gomila 38 1 26,4 3500 

13606552 Moravske Toplice 
Vučja 

Gomila 
Vučja 

Gomila 39 1 26,4 3500 

13607311 Moravske Toplice 
Vučja 

Gomila 
Vučja 

Gomila 120 1 26,4 3500 

13607320 Moravske Toplice 
Vučja 

Gomila 
Vučja 

Gomila 121 1 26,4 3500 
19488403 Puconci Beznovci Beznovci 10 2 56 2900 
13422559 Puconci Beznovci Beznovci 35 1 56 2900 
19484394 Puconci Beznovci Beznovci 20A 1 56 2900 
13442835 Puconci Dankovci Dankovci 45 1 31,6 3500 
13442843 Puconci Dankovci Dankovci 46 1 31,6 3500 
13449520 Puconci Dolina Dolina 44 1 65,2 2900 

13493839 Puconci Kuštanovci
Kuštanov

ci 16 1 30,1 3500 

13493928 Puconci Kuštanovci
Kuštanov

ci 27 1 30,1 3500 

13494380 Puconci Kuštanovci
Kuštanov

ci 72 1 30,1 3500 
13552436 Puconci Otovci Otovci 42 1 30,6 3500 

11640389 
Sveti Jurij ob 

Ščavnici Terbegovci
Terbegov

ci 12 1 40 3500 

11640397 
Sveti Jurij ob 

Ščavnici Terbegovci
Terbegov

ci 13 1 40 3500 

11640575 
Sveti Jurij ob 

Ščavnici Terbegovci
Terbegov

ci 29 1 40 3500 

11640672 
Sveti Jurij ob 

Ščavnici Terbegovci
Terbegov

ci 38 1 40 3500 

11640753 
Sveti Jurij ob 

Ščavnici Terbegovci
Terbegov

ci 42 1 40 3500 
19475972 Šalovci Čepinci Čepinci 14 2 25,7 3500 
13435561 Šalovci Čepinci Čepinci 16 1 25,7 3500 
13435952 Šalovci Čepinci Čepinci 60 1 25,7 3500 
13436142 Šalovci Čepinci Čepinci 79 1 25,7 3500 
13436207 Šalovci Čepinci Čepinci 84 3 25,7 3500 
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13436215 Šalovci Čepinci Čepinci 87 1 25,7 3500 
13436568 Šalovci Čepinci Čepinci 126 1 25,7 3500 
13436584 Šalovci Čepinci Čepinci 128 1 25,7 3500 
19476782 Šalovci Čepinci Čepinci 129 1 25,7 3500 
13436606 Šalovci Čepinci Čepinci 130 1 25,7 3500 
13436614 Šalovci Čepinci Čepinci 131 1 25,7 3500 
13436622 Šalovci Čepinci Čepinci 132 1 25,7 3500 
13436851 Šalovci Čepinci Čepinci 152 2 25,7 3500 

 
 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 184 / 26. 11. 2021 / Stran 2609 

 Ob-3451/21
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), 
Dunajska cesta 22, 1000 Ljub ljana, na podlagi:

– 62. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki 
ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 
(Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 
68/18, 68/19, 157/20, 163/21 ter 181/21) (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba CLLD) in

– Mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči 
»Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« (št. pri-
glasitve M001-5022851-2016/I), z dne 11. 11. 2020,
objavlja

6. javni razpis
za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti 

sodelovanja lokalne akcijske skupine

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin 
(v nadaljnjem besedilu: LAS), ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja 
LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah 
članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).

Razpisana sredstva:

Višina nepovratnih razpisanih sredstev znaša 4.188.000 eurov.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, in sicer:
– 3.350.400 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU in
– 837.600 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 
– slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 
80 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 20 odstotkov.

Vrsta javnega razpisa: Zaprti 
Obdobje vlaganja vloge 
na javni razpis: 

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 20. decembra 2021 do vključno 14. februarja 
2022, do 15. ure.

Cilji podukrepa: Reševanje specifičnih lokalnih problemov, prenos dobrih praks med LAS, iskanje 
povezav in novih znanj.

Informacije o javnem 
razpisu:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska cesta 160, 1000 Ljub ljana
tel.: 01/580-77-92, e-mail: aktrp@gov.si

2. Predmet podpore: v skladu s 33. členom Uredbe 
CLLD je podpora namenjena sofinanciranju stroškov 
LAS, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij 
sodelovanja LAS tako znotraj države (sodelovanje med 
LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evrop-
ske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno 
sodelovanje).

3. Upravičenec
3.1. V skladu s prvim odstavkom 34. člena ter dru-

gim odstavkom 58. člena Uredbe CLLD so upravičenci 
do podpore LAS ter člani LAS. Kadar so upravičenci 
člani LAS, mora biti upravičenec tudi LAS.

3.2. V skladu z drugim odstavkom 34. člena Ured-
be CLLD LAS v sodelovanju z drugimi LAS v Republiki 
Sloveniji ali s skupino lokalnih javno-zasebnih partner-
jev z drugih območij EU ali tretjih držav pripravi in izve-
de operacijo sodelovanja LAS.

3.3. Operacija sodelovanja se pripravi na osnovi po-
godbe iz šestega odstavka 36. člena Uredbe CLLD med 
partnerji, ki so upravičenci v skladu s prvim odstavkom 
34. člena in drugim odstavkom 58. člena Uredbe CLLD.

3.4. Vodilni partner sodelujočih LAS je določen v pr-
vem odstavku 62. člena Uredbe CLLD.

4. Pogoji za upravičenost
4.1. Pogoji za upravičenost so določeni v 36. členu 

Uredbe CLLD, prvem do tretjem odstavku 60. člena 

Uredbe CLLD, ter šestem in sedmem odstavku 60. čle-
na Uredbe CLLD.

4.1.1. Iz zaprte finančne konstrukcije iz osmega 
odstavka 36. člena Uredbe CLLD morajo biti razvidni 
vsi upravičenci, ki sodelujejo pri izvajanju operacije so-
delovanja.

4.1.2. V skladu s tretjim odstavkom 60. člena Ured-
be CLLD investicije v naseljih z več kot 10.000 prebival-
ci, določenih v Prilogi 2 Uredbe CLLD, niso upravičene.

4.2. Operacija mora biti skupna za vse sodelujoče 
partnerje in mora vključevati njihovo povezovanje.

5. Upravičeni stroški
5.1. Upravičene operacije so določene v petem od-

stavku 60. člena Uredbe CLLD.
5.2. Upravičeni stroški so določenih v prvem, dru-

gem in četrtem do devetem odstavku 35. člena Ured-
be CLLD, v prvem do tretjem odstavku 59. člena ter 
v 64. členu Uredbe CLLD, razen stroškov iz šestega 
odstavka 64. člena Uredbe:

5.2.1. V skladu s prvim odstavkom 64. člena Ured-
be CLLD se za najvišje priznane vrednosti stroškov 
kmetijske in gozdarske mehanizacije uporablja Pravil-
nik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije 
ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske meha-
nizacije (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17, 31/19 
in 157/21).
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5.2.2. V skladu z drugim odstavkom 64. člena Ured-
be CLLD se Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih pri-
znanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17 in 
31/19) uporablja za najvišje priznane vrednosti nasled-
njih kategorij stroškov:

– stroški gradnje in vzdrževanja objektov z osnovno 
notranjo opremo objektov ter stroški nakupa dodatne 
opreme objektov, ki je samostojna funkcionalna celota,

– stroški ureditve cestne, vodovodne in energetske 
infrastrukture ter stroški ureditve gozdnih prometnic,

– stroški izgradnje naprav na kmetijskih zemljiščih in
– stroški nakupa kmetijskih zemljišč.
6. Merila za ocenjevanje vlog
6.1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so do-

ločena v 62.b in 63. členu Uredbe CLLD ter v dokumentu 
»Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020«, ki je 
dostopen na spletni strani programa razvoja podeželja: 

https://skp.si/prp-2014-2020-2022/merila-za-izbor-ope-
racij-v-okviru-prp-za-obdobje-2014-2020-1-sprememba, 
in so podrobneje opredeljena v tem poglavju.

6.2. V skladu s tretjim odstavkom 63. člena Ured-
be CLLD se med vlogami na javni razpis, ki dosežejo 
vstopni prag 60 točk od 100 možnih točk, izberejo tiste, 
ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih 
sredstev.

6.3. Pri ocenjevanju vlog na podlagi meril za oce-
njevanje vlog se upošteva stanje ob oddaji vloge na 
javni razpis oziroma načrtovano stanje ob zaključku 
naložbe. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi elek-
tronskega prijavnega obrazca in priloženih prilog ter 
podatkov iz uradnih evidenc. Če posamezno merilo ni 
izbrano ali se zanj ne predloži prilog, dokazil oziroma so 
priloge in dokazila neustrezna, se vloga na podlagi tega 
merila oceni z 0 točkami.

6.4 Podrobnejša merila in točkovnik:

Merila Max.
št. točk

A. PRISPEVEK K DOSEGANJU STRATEGIJE »OD VIL DO VILIC« ZA PRAVIČEN, ZDRAV IN OKOLJU 
PRIJAZEN PREHRANSKI SISTEM

10

B. PRISPEVEK K DOSEGANJU HORIZONTALNIH CILJEV 10
B1 Prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije 5
B2 Prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne spremembe in prilagajanje nanje 5
C. OKOLJSKA TRAJNOST 5
D. SOCIALNA VKLJUČENOST 5
E. VKLJUČENOST PARTNERJEV 45
E.1 Raznolikost partnerstva glede na ozemeljsko opredelitev 10
E.2 Raznolikost partnerstva glede na vključenost sektorjev 25
E.3 Finančna porazdelitev stroškov 10
F. VPLIV NA OBMOČJE LAS 25
F.1 Vpliv na krepitev zmogljivosti LAS 15
F.2 Prenos dobrih praks 10
Skupaj točk: 100

Število točk: Max. 
št. točk

A. PRISPEVEK K DOSEGANJU STRATEGIJE »OD VIL DO VILIC« ZA PRAVIČEN, ZDRAV IN OKOLJU 
PRIJAZEN PREHRANSKI SISTEM
Upošteva se prispevek k trajnostni pro izvodnji in predelavi ekološke hrane, ter priprave ekološke hrane 
za trg, prispevek k omogočanju prehoda na zdrave in trajnostne načine prehranjevanja, ki izhaja iz opisa 
operacije v vlogi na javni razpis.

10

Točke se seštevajo.
Operacija prispeva k spodbujanju priprave ekološke hrane za trg ali k omogočanju prehoda na zdrave in 
trajnostne načine prehranjevanja
Operacija prispeva k spodbujanju priprave ekološke hrane za trg, omogočanju prehoda na zdrave in trajnostne 
načine prehranjevanja z ekološko hrano z ozaveščanjem pridelovalcev in potrošnikov, v obliki promocijskih in 
prodajnih aktivnosti. Celotna aktivnost je namenjena izključno za promocijo ekološkega kmetovanja. 7
Upoštevajo se aktivnosti, kot so:
– tiskana ali avdiovizualna gradiva,
– promocijske aktivnosti,
– prodajne aktivnosti,
– delavnice, predavanja ali izobraževanja za potrošnike,
– delavnice, predavanja ali izobraževanja za pridelovalce.
Operacija prispeva k trajnostni ekološki pro izvodnji hrane
Operacija prispeva k trajnostni ekološki pro izvodnji hrane, če prispeva k pridelavi ali predelavi ekološke hrane. 3
Upoštevajo se naložbe, ki prispevajo tudi k pridelavi in predelavi ekološke hrane.
Operacija ne prispeva k doseganju strategije »Od vil do vilic« za pravičen, zdrav in okolju prijazen 
prehranski sistem 0
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Število točk: Max. 
št. točk

B. PRISPEVEK K DOSEGANJU HORIZONTALNIH CILJEV 10
B.1 Prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije
Upošteva se prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije, ki izhaja iz opisa operacije v vlogi 
na javni razpis. Inovacije lahko vključujejo nove pro izvode, nove storitve ali nove načine obravnavanja 
vprašanj v lokalnem kontekstu, nove načine aktiviranja in uporabe obstoječih virov in sredstev LAS, 
operacija lahko vključuje tudi nove pristope ali tehnologije.

5

Operacija je inovativna 5
Operacija ni inovativna 0

B.2 Prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne spremembe in prilagajanje nanje
Upošteva se prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne spremembe oziroma prilagajanje nanje, 
ki izhaja iz opisa operacije v vlogi na javni razpis. 5

Točke se seštevajo.
Operacija ima posreden pozitiven vpliv na doseganje horizontalnega cilja
Operacija izkazuje posreden pozitiven vpliv na podnebne spremembe oziroma prilagajanje nanje, če 
vključuje najmanj eno izmed spodaj naštetih vsebin. Aktivnost mora biti v celoti namenjena prispevanju 
k horizontalnemu cilju podnebne spremembe in prilagajanje nanje. 3
Upoštevajo se aktivnosti, kot so:
– izdelava študij na področju podnebnih sprememb in prilagajanja nanje,
– izdelava digitalnih aplikacij na področju podnebnih sprememb in prilagajanja nanje,
– delavnice, predavanja in izobraževanja na področju podnebnih sprememb in prilagajanja nanje.
Operacija ima neposreden pozitiven vpliv na doseganje horizontalnega cilja
Operacija izkazuje neposreden pozitiven vpliv na podnebne spremembe oziroma prilagajanje nanje, če 
vključuje najmanj eno izmed naštetih naložb:
– naložbo v uporabo obnovljivih virov energije (hidroenergija, vetrna, sončna energija in geotermalna, 
biomasa ipd.), 2
– naložbo v učinkovito rabo energije,
– naložbo, ki neposredno prispeva k zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
– vključitev tehnoloških rešitev prilagajanja na podnebne spremembe (ukrepi varstva pred naravnimi 
nesrečami ipd.)
Operacija nima vpliva na doseganje horizontalnega cilja 0

C. OKOLJSKA TRAJNOST
Upošteva se prispevek k doseganju horizontalnega cilja okoljska trajnost, ki izhaja iz opisa operacije v vlogi 
na javni razpis. 5

Točke se seštevajo.
Operacija ima posreden pozitiven vpliv na doseganje horizontalnega cilja
Operacija izkazuje posreden prispevek k okoljski trajnosti, če vključuje najmanj eno od naslednjih vsebin. 
Aktivnost mora biti v celoti namenjena prispevanju k horizontalnemu cilju podnebne spremembe in 
prilagajanje nanje.
Upoštevajo se aktivnosti, kot so: 3
– ozaveščanje o okoljski trajnosti v obliki delavnic, tiskanih gradiv, avdiovizualnih gradiv,
– ustvarjanje zdravega prehranskega okolja (zdrava hrana),
– izdelava študij na področju okoljske trajnosti,
– izdelava digitalnih aplikacij na področju okoljske trajnosti.
Operacija ima neposreden pozitiven vpliv na doseganje horizontalnega cilja
Operacija ima neposreden prispevek k okoljski trajnosti, če vključuje najmanj eno od naslednjih oblik naložb:
– naložba, ki prispeva k zmanjšanju onesnaževanja zraka, tal ali vode, naložba v vzpostavitev ali 
posodobitev okoljske infrastrukture, 2
– naložba, ki spodbuja ohranjanje biotske raznovrstnosti, ohranjanje naravne dediščine in kulturne krajine,
– naložba, ki prispeva k zmanjševanju količine odpadkov (uporabijo odpadne snovi in surovine ali 
spodbujajo reciklažo),
– naložba v kratke dobavne verige.
Operacija nima vpliva na doseganje horizontalnega cilja 0

D. SOCIALNA VKLJUČENOST (vključevanje ranljivih skupin)
Vključevanje ranljivih skupin (mladi, ženske ali druge v SLR identificirane ranljive skupine)
Operacija vključuje ranljivo skupino, če je ta vključena neposredno v izvajanja operacije ali če operacija 
vključuje naložbo ali aktivnost, ki je neposredno namenjena ranljivim skupinam. Upoštevajo se ranljive 
skupine, ki so opredeljene v opisu operacije v vlogi na javni razpis. (To so lahko ranljive skupine, ki so na 
območju posameznega LAS določene v SLR, kot npr. mladi, ženske in druge splošno »znane« ranljive 
skupine, kot so, osebe s posebnimi potrebami, dolgotrajno brezposelne osebe idr.).

5

Točke se seštevajo.
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Število točk: Max. 
št. točk

Operacija vključuje naložbo ali drugo aktivnost, ki bo v času izvajanja operacije ali po zaključku operacije 
namenjena izključno ranljivim skupinam (klančine za gibalno ovirane, zvočna interpretacija, tiskano gradivo 
za izobraževanje brezposelnih, delavnice namenjene izključno ranljivim skupinam idr.)

3

Predstavniki ranljivih skupin so partnerji v operaciji
Upoštevajo se partnerji v operaciji, katerih dejavnost je namenjena ranljivim skupinam, kot so javni ali 
zasebni zavodi, društva, socialna podjetja in druge sorodne organizacije.

2

Operacija ne vključuje ranljivih skupin ali aktivnosti ali investicij, ki so namenjene ranljivim skupinam 0

E. VKLJUČENOST PARTNERJEV 45
E.1 Raznolikost partnerstva glede na ozemeljsko opredelitev 10
V operacijo sodelovanja je vključen najmanj en tuj partner. 10
Operacija ne vključuje tujih partnerjev. 0

E.2 Raznolikost partnerstva glede na vključenost sektorjev
Upošteva se raznolikost partnerstva, glede na partnerje vključene v izvajanje operacije (LAS in člani LAS, 
ki so vključeni v operacijo). Kot raznolikost partnerstva se upoštevajo predstavniki različnih sektorjev, ki so 
javni sektor, socialni sektor in ekonomski sektor, glede na opredelitev v Seznamu članov LAS, ki je priloga 
k vlogi na javni razpis.
Deležniki s področja ekološkega kmetovanja so: 25
– deležniki, ki so vključeni v kontrolo ekološke pridelave in predelave ter imajo veljaven certifikat ter
– javnih zavodi, ki imajo ekološko hrano.
Kot dokazilo pri deležnikih iz druge alineje prejšnjega odstavka se upošteva veljavna pogodba, iz katere 
je jasno razviden odkup ekološke hrane. Če iz priloženih dokazil pri deležnikih iz druge alineje prejšnjega 
odstavka ni razvidno, da deležniki delujejo na področju ekološkega kmetovanja, se točke na podlagi tega 
merila ne dodelijo.
Operacija vključuje partnerje iz treh sektorjev, izmed katerih deležniki s področja ekološkega 
kmetovanja predstavljajo najmanj 30 % partnerstva glede na število vseh, v operacijo vključenih deležnikov. 25

Operacija vključuje partnerje iz dveh sektorjev, izmed katerih deležniki s področja ekološkega 
kmetovanja predstavljajo najmanj 30 % partnerstva glede na število vseh v operacijo vključenih deležnikov 20

Operacija vključuje partnerje iz vseh treh sektorjev. 10
Operacija vključuje partnerje iz dveh sektorjev. 5
Operacija vključuje partnerje iz enega sektorja. 0

E.3 Finančna porazdelitev stroškov 10
E.3.1 Finančna porazdelitev stroškov
Upošteva se razmerje med finančno porazdelitvijo stroškov med posameznimi LAS vključenimi v operaciji, 
kar je razvidno iz pogodbe o sodelovanju in finančne konstrukcije operacije.
Finančna porazdelitev stroškov med LAS je sorazmerna. 5
Finančna porazdelitev stroškov med LAS ni sorazmerna. 0

E3.2 Porazdelitev aktivnosti
Upošteva se razmerje med porazdelitvijo aktivnosti, ki jih izvajajo posamezni LAS v operaciji, kar je 
razvidno iz stroškov naložbe.
Porazdelitev aktivnosti med LAS je sorazmerna. 5
Porazdelitev aktivnosti med LAS ni sorazmerna. 0

F. VPLIV NA OBMOČJE LAS 25
F.1 Vpliv na krepitev zmogljivosti LAS
Upošteva se vpliv na krepitev zmogljivosti LAS, ki je razviden iz opisa operacije v vlogi na javni razpis, in 
sicer po naslednjih kriterijih:
– operacija ima pozitiven vpliv na gospodarsko rast območja LAS,
– operacija ima pozitiven vpliv na promocijo in prepoznavnost LAS, 15
– operacija vključuje povezovanje pridelovalcev in predelovalcev na trgu,
– operacija vključuje povezovanje ekoloških pridelovalcev in predelovalcev,
– operacija vključuje trajnostno upravljanje naravne in kulturne dediščine.
Operacija izpolnjuje pet kriterijev 15
Operacija izpolnjuje od tri do štiri kriterije 10
Operacija izpolnjuje dva kriterija 0
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F.2 Prenos dobrih praks
Upošteva se opis operacije v vlogi na javni razpis. Iz opisa operacije mora biti razvidno ali 
operacija predvideva izmenjavo izkušenj med LAS, pridobivanje novih znanj ter implementacijo pridobljenih 
izkušenj in znanja na območju LAS.

10

Operacija temelji na izmenjavi izkušenj in pridobivanju novih znanj ter predvideva njihovo implementacijo 
na območju LAS 10

Operacija temelji na izmenjavi izkušenj in znanja 5
Operacija ne vključuje izmenjave izkušenj in znanja ter implementacije, gre le za ogled dobre prakse 0

7. Obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu
7.1. Obveznosti upravičenca so določene v drugem 

odstavku 50. člena, prvem odstavku 51. člena, četrtem 
odstavku 53. člena ter v 65. členu Uredbe CLLD.

7.2. V skladu s prvim odstavkom 49. člena Uredbe 
CLLD mora upravičenec podprto naložbo uporabljati 
izključno za namen in dejavnost, za katero je bila jav-
na podpora izplačana v skladu z 71. členom Uredbe 
1303/2013/EU še najmanj pet let od zadnjega izplačila 
podpore.

8. Sprememba obveznosti o pravici do sredstev: 
v skladu s četrtim odstavkom 60. člena Uredbe CLLD 
lahko upravičenec zaprosi za spremembo obveznosti 
v skladu s 54. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 
32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21), (v na-
daljnjem besedilu: ZKme-1).

9. Finančne določbe
9.1. Finančne določbe so določene v prvem odstav-

ku in tretjem do šestem odstavku 37. člena ter petem in 
dvanajstem odstavku 56. člena Uredbe CLLD.

9.2. Državne pomoči so določene v 54. do 54.c čle-
nu Uredbe CLLD.

10. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
10.1. Vlaganje vlog na javni razpis in postopek za 

dodelitev sredstev sta določena v prvem, tretjem in če-
trtem odstavku 45. člena ter 62.a in 62.b členu Uredbe 
CLLD.

10.2. V skladu s prvim odstavkom 45. člena Ured-
be CLLD vlogo sestavljajo prijavni obrazec in priloge, 
in sicer:

a) prijavni obrazec vsebuje:
– osnovne podatke o upravičencih,
– naziv operacije,
– opis operacije in načrtovane aktivnosti,
– navedbo območja (lokacijo izvajanja operacije),
– navedbo ciljev, ki jih zasleduje operacija,
– dinamiko izvajanja in črpanja finančnih sredstev 

načrtovane operacije in
– finančni načrt oziroma zaprto finančno konstruk-

cijo;
b) priloge:
– priloga 1: Izjave glede izpolnjevanja splošnih po-

gojev razpisa,
– priloga 2: Pogodba o sodelovanju iz šestega od-

stavka 36. člena Uredbe CLLD,
– priloga 3: Pisne izjave glede enotnega podjetja 

in kumulacij pomoči de minimis in že prejetih javnih 
sredstev,

– priloga 4: Obvezne priloge, ki izhajajo iz predpi-
sov Evropske unije ali nacionalne zakonodaje glede na 
tip operacije (npr. dokumentacija za gradnjo objektov 
ali nakup opreme v objektih, pravnomočno gradbeno 
dovoljenje oziroma druga dokazila za gradnjo objektov 
ali nakup opreme v objektih, dovoljenja in soglasja pri-
stojnih organov),

– priloga 5: Dokazila o lastništvu nepremičnin,
– priloga 6: Dokazila o predračunski vrednosti ope-

racije,
– priloga 7: Podrobnejši opis operacije,
– priloga 8: Izjava upravičenca ali je zavezanec/na-

ročnik v skladu z ZJN-3,
– priloga 9: Dokazila upravičencev o članstvu v LAS.
10.3. V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 
o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetij-
ske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, 
(ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, 
(ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene 
z Uredbo (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih 
prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijske-
ga sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega 
kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 
in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, 
(EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sred-
stev oziroma uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe 
(EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take pod-
pore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, 
str. 1) se vloga na javni razpis oziroma zahtevek za izpla-
čilo sredstev zavrneta, če se ugotovi, da je upravičenec 
umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev 
podpore oziroma izplačilo, tako ustvarjeni pogoji pa niso 
v skladu s cilji podukrepa Priprava in izvajanje dejavnosti 
sodelovanja LAS.

10.4. V skladu z drugim odstavkom 62. člena Ured-
be CLLD se podpora iz naslova podukrepa dodeli na 
podlagi zaprtega javnega razpisa v skladu z ZKme-1. 
Odpiranje vlog na javni razpis ni javno. Prispele vloge na 
javni razpis obravnava ARSKTRP. Če imata dve ali več 
vlog na javni razpis enako število točk in razpisana sred-
stva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se 
v skladu z drugim odstavkom 62.b člena Uredbe CLLD 
vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja 
meril za izbor vlog, in sicer po naslednjem vrstnem redu:

– prispevek k doseganju strategije »od vil do vilic« 
za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem 
– 25 %;

– prispevek k doseganju horizontalnih ciljev – 10 %;
– okoljska trajnost – 8 %;
– socialna vključenost, ki se nanaša vključevanje 

ranljivih skupin – 12 %;
– vključenost partnerjev – 30 %;
– vpliv na območje LAS – 15 %.
11. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev: vlaga-

nje zahtevkov za izplačilo sredstev je določeno v prvem, 
tretjem, četrtem ter šestem do dvanajstem odstavku 
46. člena Uredbe CLLD.

12. Omejitev podpore: omejitev podpore je dolo-
čena v prvem, drugem in četrtem odstavku 47. člena 
Uredbe CLLD.
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13. Objava podatkov o upravičencih: podatki 
o upravičencih, ki so prejeli sredstva na podlagi tega 
javnega razpisa, se objavijo na spletni strani ARSKTRP 
v skladu s 111. in 113. členom Uredbe 1306/2013/EU.

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

15. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti 
ter višja sila in izredne okoliščine

15.1. Izvedba kontrol je določena v 53. členu Ured-
be CLLD.

15.2. Sankcije za kršitev oziroma neizpolnitev ob-
veznosti so določene v prvem, tretjem, petem, desetem 
do trinajstem, sedemnajstem in osemnajstem odstavku 
52. člena Uredbe CLLD.

15.3. Višja sila in izredne okoliščine so določene 
v 66. členu Uredbe CLLD.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 Ob-3471/21
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

na podlagi 6. člena Uredbe o izvajanju javne svetovalne 
službe v čebelarstvu za obdobje od 1. januarja 2022 do 
31. decembra 2028 (Uradni list RS, št. 172/21) objavlja

javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje javne 

svetovalne službe v čebelarstvu v obdobju  
od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2028

I. Predmet koncesije
Predmet koncesije je izvajanje nalog javne sve-

tovalne službe v čebelarstvu (v nadaljnjem besedilu: 
JSSČ), ki obsega naslednje naloge:

1. svetovanje na področju tehnologije, ekonomike 
in varne hrane;

2. svetovanje pri izdelavi razvojnih načrtov čebe-
larstva;

3. svetovanje pri uveljavljanju ukrepov skupne kme-
tijske politike s področja čebelarstva;

4. svetovanje pri organizaciji in delovanju organi-
zacij pro izvajalcev iz 107. člena ali skupin pro izvajalcev 
iz 107.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 
27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21);

5. svetovanje pri pripravi predpisov s področja če-
belarstva;

6. sodelovanje pri pripravi razvojnih programov 
v čebelarstvu;

7. ozaveščanje mladine in širše javnosti o pomenu 
čebelarstva;

8. spremljanje in napovedi medenja v čebelarstvu;
9. vodenje katastra čebelje paše;
10. druge svetovalne naloge v čebelarstvu.
Naloge JSSČ se financirajo iz proračuna Republi-

ke Slovenije, proračunske postavke 209410 – Podpora 
čebelarstvu, v skladu z letnim programom dela JSSČ, 
na katerega da soglasje Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

II. Pogoji za pridobitev koncesije
1.1 Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. zagotavljati varstvo osebnih podatkov v skladu 

s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov;

2. jasno izkazovati obseg dela zaposlenih pri oprav-
ljanju nalog JSSČ;

3. sme opravljati druge dejavnosti, če to ne ovira 
izvajanja nalog, ki so predmet koncesije JSSČ;

4. zagotavljati ločena stroškovna mesta za posa-
mezne naloge JSSČ in jasno računovodsko razmejitev 
nalog javne službe ter drugih nalog, ki jih morebiti izvaja;

5. zagotavljati storitev JSSČ na območju celotne 
Republike Slovenije;

6. zagotavljati administrativno in tehnično podpo-
ro izvajanju specialističnega in terenskega svetovanja 
z usposobljenim osebjem;

7. zagotavljati najmanj sedem svetovalcev speci-
alistov, ki imajo dveletne izkušnje v čebelarstvu in izo-
brazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljeni 
po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve 
stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo s po-
dročij, kjer študijski programi obravnavajo vsebine, ki se 
nanašajo na čebelarstvo (zlasti biologija, agronomija, 
veterina, zootehnika, okolje, živilska tehnologija, goz-
darstvo, ekonomija), vodja pa mora imeti vsaj šestletne 
izkušnje v čebelarstvu;

8. ne glede na prejšnjo točko imajo lahko svetovalci 
specialisti pridobljeno izobrazbo z drugega področja, ki 
ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih 
programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje v skladu 
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, če imajo predhodno 
pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije če-
belar/čebelarka;

9. zagotavljati svetovanje na terenu s terenskimi 
svetovalci, ki imajo vsaj srednješolsko izobrazbo in pet 
let izkušenj v čebelarstvu v skupnem obsegu najmanj 
5 000 ur dejanskega terenskega svetovanja letno. Te-
renski svetovalec mora opraviti letno najmanj 150 sve-
tovalnih ur;

10. ne glede na določbe 7. in 8. točke tega pod-
poglavja lahko svetovanje specialistov JSSČ opravlja 
zaposleni, ki nima predpisanih delovnih izkušenj, vendar 
le pod mentorstvom zaposlenega svetovalca specialista, 
ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj v čebelarstvu.

1.2 Poleg pogojev iz podpoglavja 1.1 mora koncesi-
onar izpolnjevati tudi pogoje iz Pravilnika o podrobnejših 
pogojih za izvajanje JSSČ za obdobje od 1. januarja 
2022 do 31. decembra 2028 (Uradni list RS, št. 174/21).

1.3 Koncesionar ob zgoraj navedenih pogojih ne 
sme izkazovati okoliščin, ki bi pomenile, da gre za 
podjetje v težavah v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih 
vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 
2014, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije 
(EU) 2021/1237 z dne 23. julija 2021 o spremembi Ured-
be (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči 
za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe (UL L št. 270 z dne 29. 7. 2021, str. 39).

1.4 Poleg pogojev iz podpoglavja 1.1 in 1.2 tega 
poglavja, mora koncesionar izpolnjevati tudi naslednje 
pogoje:

1. Vsem zainteresiranim čebelarjem mora zagota-
vljati dostopnost do storitev JSSČ ter ozaveščati mladi-
no in širšo javnost o pomenu čebelarstva (v nadaljnjem 
besedilu: uporabniki) na območju Republike Slovenije.

2. Vse lokacije, kjer deluje JSSČ, morajo biti jasno 
označene in opremljene za nemoteno opravljanje stori-
tev JSSČ in komunikacijo s strankami.

3. Svetovanje svetovalca specialista JSSČ lahko 
pridobijo uporabniki v času uradnih ur na sedežu sveto-
valne službe oziroma na njenih regionalnih izpostavah 
osebno ali telefonsko. Svetovanje poteka tudi prek elek-
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tronskih medijev, spletne strani JSSČ in elektronske po-
šte, zato mora koncesionar zagotoviti vsakomur dosto-
pno, razumljivo in enostavno elektronsko komunikacijo.

4. Terensko svetovanje terenskih svetovalcev je na 
voljo vsem uporabnikom na kraju čebelarjenja.

5. Koncesionar mora zagotavljati opremljene pisar-
niške prostore za opravljanje JSSČ, vključno z najmanj 
petimi stalnimi lokacijami na terenu (regionalnimi izpo-
stavami), ki omogočajo regionalno pokritost in kjer se 
v času uradnih ur teh izpostav izvajajo vse naloge JSSČ, 
vključno s svetovanjem svetovalcev specialistov.

6. Koncesionar mora imeti opremo in orodje, ki sta 
potrebna pri čebelarjenju, vključno z aktivnimi čebelnja-
ki, ki omogočajo praktične prikaze in strokovno delo na 
področju čebelarstva.

7. Koncesionar mora pri delu s čebelami zagotoviti 
varnost in zdravje pri delu svojih sodelavcev in uporab-
nikov.

8. Uporabnike mora koncesionar opozoriti na ne-
varnosti glede pikov čebel in na druge nevarnosti v če-
belarstvu.

9. Na spletni strani koncesionarja morajo biti javno 
objavljeni: naslov sedeža JSSČ, uradne ure, telefonske 
številke in elektronski naslovi svetovalcev specialistov. 
Javno se objavijo tudi naslovi regionalnih izpostav, njiho-
ve uradne ure, telefonske številke in elektronski naslovi 
svetovalcev specialistov, ki tam delujejo.

10. Koncesionar na svoji spletni strani objavi tudi 
kontaktne podatke o terenskih svetovalcih in način pri-
dobivanja svetovanja na terenu.

1.5 Pogoji, ki se nanašajo na svetovalca specialista:
1. Koncesionar zagotovi, da zahtevnejše vsebine 

svetovanja s področja čebelarjenja nudijo usposoblje-
ni svetovalci specialisti. Ti svetovalci zagotavljajo tudi 
usposabljanje mentorjev čebelarskih krožkov in teren-
skih svetovalcev. Svetovalci specialisti z več kot petimi 
leti delovnih izkušenj v čebelarstvu so tudi mentorji 
svetovalcem, ki nimajo ustreznih delovnih izkušenj v če-
belarstvu.

2. Koncesionar mora zagotavljati najmanj sedem 
svetovalcev specialistov. Svetovanje lahko izvaja tudi 
več kot sedem oseb v skupnem obsegu sedem zapo-
slenih s polnim delovnim časom. Od 1. januarja 2026 
naprej pa mora koncesionar zagotavljati najmanj osem 
svetovalcev specialistov oziroma več kot osem oseb 
v skupnem obsegu osem zaposlenih s polnim delovnim 
časom. Koncesionar mora jasno in nedvoumno izkazati 
obseg dela pri opravljanju nalog svetovalcev, pri čemer 
je en polni delovni čas 2088 ur na leto. Specialistično 
svetovanje izvajajo zaposleni pri koncesionarju ali pa 
v njegovem imenu pogodbeni partnerji, ki izpolnjujejo 
pogoje, predpisane za svetovalce specialiste.

3. Pogoji za svetovalca specialista v JSSČ so:
– izobrazba, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pri-

dobljeni po študijskih programih za pridobitev izobrazbe 
prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo 
s področij, kjer študijski programi obravnavajo vsebine, 
ki se nanašajo na čebelarstvo (zlasti biologija, agrono-
mija, veterina, zootehnika, okolje, živilska tehnologija, 
gozdarstvo, ekonomija in podobno);

– ne glede na prejšnjo alinejo imajo lahko svetovalci 
specialisti pridobljeno izobrazbo z drugega področja, ki 
ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih 
programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje v skladu 
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, če imajo predhodno 
pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije če-
belar/čebelarka;

– znanja in najmanj dveletne izkušnje na področju 
strokovnega dela v čebelarstvu; prednost imajo kan-

didati z možnostjo predložitve dokazil o usposabljanju 
s področja čebelarstva;

– znanje slovenščine in najmanj enega izmed ura-
dnih jezikov Evropske unije;

– vozniško dovoljenje kategorije B, lastno vozilo 
je prednost.

4. Vodja JSSČ je eden izmed svetovalcev speci-
alistov, ki so zaposleni pri koncesionarju. Poleg vseh 
pogojev, ki veljajo za svetovalce specialiste, mora imeti 
vodja še organizacijske in vodstvene sposobnosti ter 
vsaj šestletne izkušnje v čebelarstvu.

5. Od 1. januarja 2026 naprej se v okviru spe-
cialističnega svetovanja JSSČ izvajajo tudi aktivnosti 
opazovalno-napovedovalne službe in vodenja katastra 
čebelje paše.

1.6 Pogoji, ki se nanašajo na terenskega sveto-
valca:

1. najmanj petletne izkušnje s področja čebelarstva 
in aktivno čebelarjenje z najmanj 10 čebeljimi družinami;

2. najmanj srednješolska izobrazba;
3. usposobljenost za delo terenskega svetovalca. 

Ta usposobljenost se dokaže z dokazilom, ki ga izda 
koncesionar JSSČ. Velja tudi dokazilo, ki ga je terenski 
svetovalec pridobil ob izvajanju koncesije JSSČ v le-
tih 2008–2015 oziroma v letih 2015–2021. Če terenski 
svetovalec ob podelitvi koncesije tega dokazila nima ali 
se pozneje vključi v izvajanje terenskega svetovanja, 
mora dokazilo pridobiti v prvih šestih mesecih izvajanja 
terenskega svetovanja;

4. poznavanje novosti v praktičnem čebelarjenju. 
V ta namen se mora terenski svetovalec udeleževati 
izobraževanj, ki jih vsako leto za terenske svetovalce 
organizira koncesionar, kar izkaže s potrdilom;

5. terenski svetovalec si sam zagotovi in organizira 
prevoz do lokacije, kjer svetuje.

1.7 Pogoji, ki se nanašajo na opravljanje admini-
strativnih in računovodskih nalog:

1. Koncesionar mora zagotavljati izvajanje potreb-
nih administrativnih in računovodskih nalog, ki so po-
trebne za delovanje in izvajanje JSSČ, z osebami, ki ta 
dela opravljajo kot zaposleni pri koncesionarju, ali pa 
z zunanjimi sodelavci, ki za koncesionarja opravijo ad-
ministrativne oziroma računovodske storitve.

2. Koncesionar zagotovi, da administrativna in ra-
čunovodska dela za potrebe JSSČ opravi skupno en 
zaposleni s polnim delovnim časom oziroma v obsegu 
2088 ur letno.

3. Administrativna dela opravlja oseba s srednješol-
sko izobrazbo, zlasti administrativni tehnik, ekonomski 
tehnik in gimnazijski maturant, računovodska dela pa 
računovodja.

III. Dokumenti in dokazila
Dokumenti in dokazila, ki jih mora k vlogi na javni 

razpis priložiti vlagatelj, so:
1. obrazec s splošnimi podatki o vlagatelju;
2. formalno pravni status vlagatelja in dejavnost, za 

katero je registriran – izpisek iz sodnega registra, star 
največ dva meseca;

3. potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, 
da vlagatelj ni vpisan v kazensko evidenco;

4. potrdilo, da vlagatelj ni v postopku prisilne po-
ravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku – izpisek iz 
sodne ali druge enakovredne evidence;

5. potrdilo, da ima vlagatelj poravnane davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve – potrdilo, ki ga izda 
davčni ali drug pristojni organ države;

6. podpisano izjavo oziroma notranji akt, ki zago-
tavlja varovanje osebnih podatkov v skladu s predpisi 
o varovanju osebnih podatkov;
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7. izjava, da vlagatelj ni podjetje v težavah 
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 
17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči 
za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 
107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, 
str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 
2021/1237 z dne 23. julija 2021 o spremembi Uredbe 
(EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomo-
či za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 
107 in 108 Pogodbe (UL L št. 270 z dne 29. 7. 2021, 
str. 39);

8. predlog letnega programa dela za leto 2022;
9. dokazila, s katerimi dokazuje izpolnjevanje po-

gojev, ki jih mora izpolnjevati oseba, da lahko opravlja 
strokovno delo pri izvajanju javne svetovalne službe 
v čebelarstvu kot svetovalec specialist;

10. dokazila, s katerimi dokazuje izpolnjevanje po-
gojev, ki jih mora izpolnjevati terenski svetovalec;

11. dokazila, s katerimi dokazuje izpolnjevanje po-
gojev, za opravljanje administrativnih in računovodskih 
del;

12. ime, priimek in dokazila o izpolnjevanju pogojev 
za vodjo javne svetovalne službe v čebelarstvu;

13. navedba opreme iz II. poglavja, podpoglav-
ja 1.4., 3., 5. in 6. točke, ki jo ima vlagatelj na razpolago 
za opravljanje JSSČ;

14. kopije listin, ki dokazujejo razpolaganje z nepre-
mičninami, kjer se bo opravljala JSSČ, vključno z opi-
som prostorov;

15. spisek referenc (objave, izvedene strokovne nalo-
ge) osebja na področju čebelarstva v zadnjih sedmih letih;

16. izjava vlagatelja o resničnosti navajanja podat-
kov in o strinjanju z vzorcem koncesijske pogodbe.

IV. Merila za izbiro koncesionarja
1.1 Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja 

merila:
1. izkušnje osebja na področju čebelarstva, kjer se 

na podlagi predloženega spiska dokazil oziroma refe-
renc (objave, izvedene strokovne naloge) upoštevajo in 
ocenijo dosedanje dokazljive izkušnje prijavitelja pri sve-
tovanju na področju čebelarstva v zadnjih sedmih letih;

2. kakovost predloženega osnutka za pripravo 
letnega programa dela JSSČ, kjer se upoštevajo ka-
kovost predloženega osnutka, prisotnost in merljivost 
kazalnikov spremljanja nalog, pojasnjenost izvedbe na-
log in skladnost obsega nalog z Resolucijo o zaščiti 
kranjske čebele (Uradni list RS, št. 18/14) ter skladnost 
s strateškimi cilji na področju čebelarstva;

3. opremljenost infrastrukture in prostorov za oprav-
ljanje JSSČ, kjer se upošteva opremljenost prostorov 
za izvajanje nalog na podlagi dokazila o razpolaganju 
s prostori in opisa prostorov, ki jih predloži predlagatelj. 
Oceni se, ali so prostori na voljo v skladu z razpisno do-
kumentacijo, ali so na voljo prostori, ki so opremljeni tudi 
za izvajanje praktičnega strokovnega dela in izvajanje 
praktičnih poskusov v čebelnjakih.

1.2 Merila iz prejšnjega podpoglavja se vrednotijo 
z upoštevanjem naslednjih vrednosti: 

Merila Vrednost
Kakovost predlaganega letnega programa dela JSSČ (v nadaljnjem besedilu: program), 
program je predložen.

največje št. 75 točk

Program je predložen, izvedba nalog pojasnjena. 30
Program je predložen, izvedba nalog pojasnjena, določeni so kazalniki. 40
Program je predložen, izvedba nalog pojasnjena. Obseg nalog je v skladu z resolucijo in 
upošteva zastavljene cilje, določeni so merljivi kazalniki.

75

Opremljenost prostorov za izvajanje nalog (dokazila o prostorih, opis prostorov) največje št. 75 točk
Prostori so na voljo v skladu z razpisno dokumentacijo. 30
Na voljo so prostori, ki so opremljeni tudi za praktično strokovno delo. 40
Na voljo so prostori, ki so opremljeni za praktično strokovno delo in tudi za izvajanje praktičnih 
poskusov v čebelnjakih.

75

Izkušnje prijavitelja na področju čebelarstva (dosedanje dokazljive izkušnje prijavitelja pri 
svetovanju na področju čebelarstva – predložen seznam dokazil/referenc, objave, izvedene 
strokovne naloge v zadnjih sedmih letih)

največje št. 75 točk

Do 10 referenc 30
Od 10 do 25 referenc 40
Nad 25 referenc 75
SKUPAJ 225

V. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se 
dodeljuje za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. de-
cembra 2028.

VI. Čas in kraj oddaje vlog: pisne vloge z vso 
zahtevano dokumentacijo iz poglavja III. (Dokumenti in 
dokazila) tega javnega razpisa morajo biti dostavljene 
v glavno pisarno ali poslane po pošti na Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 
1000 Ljub ljana, najkasneje v 15 dneh od objave razpisa 
v Uradnem listu RS. Pisne vloge morajo biti v zaprtih 
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in ozna-
čene z oznako: »Za javni razpis Izbira koncesionarja za 
javno svetovalno službo v čebelarstvu – Ne odpiraj«. 

Dokumentacija, ki se ne zahteva v originalu, je lahko 
priložena na ključku ali zgoščenki.

VII. Rok za izbiro koncesionarja: po odprtju se vloge 
pregleda glede popolnosti. Vloga je popolna, če ima vse 
v javnem razpisu zahtevane podatke. Če vloga ni popol-
na, se vlagatelja najkasneje v roku treh dni od odprtja 
vloge pisno pozove na dopolnitev. Nepopolna vloga, ki 
jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se s sklepom 
zavrže. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(v nadaljnjem besedilu: minister) imenuje strokovno ko-
misijo, ki bo odprla, pregledala in ocenila vloge, prispele 
na javni razpis. Vlagatelji bodo o rezultatih javnega raz-
pisa obveščeni najpozneje v roku 15 dni od datuma, ko 
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prispejo popolne vloge. Minister z odločbo imenuje iz-
branega koncesionarja. Koncesionar, izbran na javnem 
razpisu, sklene z ministrstvom koncesijsko pogodbo.

VIII. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje:
1. Povabilo k oddaji vloge
2. Navodila vlagateljem za izdelavo vloge
3. Obrazec za vlogo
4. Izjava vlagatelja o resničnosti navajanja podat-

kov in o strinjanju z vzorcem koncesijske pogodbe
5. Vzorec koncesijske pogodbe.
Na voljo je na internetnih straneh https://www.

gov.si/zbirke/javne-objave ali na Ministrstvu za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, v tajništvu 
Sektorja za kmetijske trge in strateške načrte Direktorata 
za kmetijstvo, soba 223a, vsak delovni dan med 9. in 
13. uro in ob petkih med 9. in 14.30. Dodatne informa-
cije o javnem razpisu so na voljo vsak delovni dan med 
9. in 12. uro, po tel. 01/478-91-24. Odgovorna oseba 
za dajanje informacij med javnim razpisom je Marta 
Hrustel Majcen.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 5440-114/2021 Ob-3454/21
Na podlagi:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-

menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013),

– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem 
socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 1081/2006,

– Partnerskega sporazuma med Sloveni-
jo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020 
št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014,

– Operativnega programa za izvajanje Evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, z vsemi spre-
membami,

– Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 24/05 – UPB, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 
21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17),

– Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 
– ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 
47/13, 12/14, 90/14 in 51/16),

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

– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, 
št. 75/19),

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

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 
(DP2020) (Uradni list RS, št. 75/19),

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

– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske 
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 

2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta 
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 
15/17, 69/17 in 67/18) in

– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slo-
venije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi 
organa upravljanja, št. 10-1/3/MK/0 za program »Štipen-
dije za specializirane poklice v kulturi« z dne 29. 3. 2018,
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistro-
va 10, 1000 Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za štipendije za specializirane poklice v kulturi 

2021/2022 za podiplomski študij v tujini  
(oznaka javnega razpisa: JPR-ESS-ŠTIP2021-ŠTD)

1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa ozi-
roma izvajalca javnega razpisa za izbor operacij (v na-
daljnjem besedilu: javni razpis), ki izvede vse postopke, 
potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, 
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evrop-

skega socialnega sklada in Republika Slovenija. Jav-
ni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa 
za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020, prednostne naložbe: 10.1 Krepitev enake 
dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne 
skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem 
okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc 
delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti uče-
nja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja 
pridob ljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spod-
bujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni ka-
rierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh 
izobraževalnega sistema.

Predmet javnega razpisa je financiranje štipendij za 
podiplomski študij v tujini (v nadaljnjem besedilu: štipen-
dija za študij) za specializirane poklice v kulturi (oznaka 
javnega razpisa: JPR-ESS-ŠTIP2021-ŠTD) s pričetkom 
financiranja v študijskem letu 2021/2022.

Pomen izrazov:
– študijsko (šolsko) leto je leto, v katerem se izvaja 

študij in obsega čas od vpisa do zaključka posamezne-
ga letnika, ki je praviloma v naslednjem letu, in pravi-
loma traja od oktobra do septembra naslednjega leta;

– semester je obdobje v študijskem letu, ki pravilo-
ma traja 6 mesecev (običajno od oktobra do marca ter 
od aprila do septembra);

– potrdilo o vpisu je dokument, s katerim šola potrdi, 
da je študent vpisan na to izobraževalno institucijo v te-
kočem študijskem letu za polni študijski čas;

– poklici v kulturi so poklici s področij glasbene, 
intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti ter 
filma, kulturne dediščine, knjige, knjižničarstva, založni-
štva in kulturnega managementa;

– javno veljavni program je program, ki je medna-
rodno primerljiv in za katerega prijavitelj z listino izkaže, 
da je študij akreditiran v državi, kjer se izvaja, s strani 
državne institucije, ki je odgovorna za izobraževanje 
v tej državi in kjer po zaključku prijavitelj dobi priznano 
stopnjo izobrazbe;

– vzhodna regija in zahodna regija: Slovenija se 
deli na dve kohezijski regiji skladno s Standardno kla-
sifikacijo teritorialnih enot (SKTE oziroma angleška kra-
tica NUTS), podrobnejša opredelitev na spletni strani 
ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministr-
stva/ministrstvo-za-kulturo/o-ministrstvu/sluzba-za-iz-
vajanje-kohezijske-politike-mk/;

– študij v tujini je študij v katerikoli državi članici 
Evropske unije, razen Republiki Sloveniji.
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Štipendija za študij:
– štipendija se podeli od letnika študija, v katerega 

se prijavitelj vpiše v študijskem letu 2021/2022, za eno 
celo stopnjo študija;

– štipendiranje lahko traja največ toliko študijskih 
let brez absolventskega staža, kolikor jih je predpisanih 
s programom, za katerega štipendiranje se prijavitelj 
prijavlja, vendar ne več kot za dve študijski leti;

– štipendija se ne podeljuje za absolventski oziro-
ma temu primerljiv staž.

Namen javnega razpisa je dvig poklicnih kompetenc 
na vseh področjih kulture in v ta namen vlaganje v izo-
braževanje, usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko 
učenje. V okviru javnega razpisa se zagotavlja pridobiva-
nje znanja, kompetenc in spretnosti, ki bodo vključenim 
v formalno izobraževanje zagotavljale uspešno vključeva-
nje na trg dela in v družbo ter pri ohranjanju poklicne kari-
ere. Z ukrepi na tem področju se zapolnjujejo vrzeli obsto-
ječega izobraževalnega sistema, in sicer z usposabljanji 
za specifične umetniške poklice ter druge poklice v kulturi. 
Pridobivanje kompetenc skozi usposabljanja pomeni tudi 
zagotavljanje pogojev za večjo kulturno ustvarjalnost, ki je 
ena izmed elementov uspešnejšega prodora na trg dela.

Javni razpis bo zasledoval cilje, ki:
– spodbujajo k dodatnemu izobraževanju na po-

dročju kulture,
– zagotavljajo večjo dostopnost različnih oblik izo-

braževanja s področja kulture ter
– dvigujejo specifična znanja in usposobljenosti.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– na javni razpis je podal le eno vlogo (za eno šti-

pendijo za eno stopnjo podiplomskega študija v tujini);
– ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
– ni starejši od vključno 29 let (upošteva se letnica 

rojstva 1992) in ni mlajši od 18 let (upošteva se letnica 
rojstva 2003);

– študijski obisk v tujini ne temelji na katerem izmed 
evropskih programov mobilnosti;

– v času štipendiranja ne bo upravičen do katere 
izmed štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje v Repu-
bliki Sloveniji, ali do štipendije oziroma drugih prejemkov 
za študij iz državnega ali občinskih proračunov Republi-
ke Slovenije ali evropskih sredstev;

– v primeru, da je bil pogodbena stranka ministrstva, 
mora imeti izpolnjene vse zapadle pogodbene obveznosti 
iz preteklih pogodb (v primeru pogodbe o štipendiranju 
mora imeti zaključen študij, za katerega je prejemal šti-
pendijo, kar dokazuje z ustreznim dokazilom);

– v času študija bo prebival v državi, v kateri se 
izvaja študij;

– študij, na katerega se prijavlja, ni študij na daljavo 
oziroma on-line študij;

– prijaviteljeva povprečna študijska ocena ne sme 
biti nižja od 7,00 v zadnjem letniku dodiplomskega štu-
dija (v primeru, da povprečna ocena ni izračunana in 
jasno razvidna ali v primeru zavajanja, se šteje, da gre 
za vlogo neupravičene osebe);

– prijavitelj je sprejet ali vpisan na podiplomski 
(magistrski) študij oziroma v 4. ali višji letnik enovi-
tega magistrskega študija v tujini v študijskem letu 
2021/2022, ki poteka v okviru javno veljavnega (akre-
ditiranega) programa, za katerega bo pridobil javno 
priznano stopnjo izobrazbe (dokazuje se s potrdilom 
o vpisu v študijski program in dokazilom o javni veljav-
nosti študija);

– oblika študija je redni študij s polno študijsko 
obremenitvijo;

– v študijskih letih, v katerih bo prijavitelj štipendi-
ran, ne bo v delovnem razmerju oziroma ne bo opravljal 
samostojne registrirane dejavnosti;

– prijavitelj za študij iste stopnje še ni imel sklenjene 
pogodbe o štipendiranju z ministrstvom;

– prijavitelj v študijskem letu 2021/2022 ni vpisan 
v isti letnik istega programa, v katerega je bil v prete-
klosti že vpisan;

– študijski program prijavitelja se zaključi najkasne-
je do 29. 9. 2023;

– prijavitelj mora ob zadnjem zahtevku za izplači-
lo predložiti dokazila o zaključenem izobraževanju;

– prijavitelj se obvezuje, da bo najkasneje do 
29. 9. 2023 predložili dokazila o zaključenem izobra-
ževanju, v nasprotnem primeru je dolžan vrniti že vse 
izplačane zneske štipendije z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi v roku 30 dni od vročitve zahtevka za vračilo 
sredstev.

4. Način ocenjevanja
Komisija bo pri posameznem merilu za ocenjevanje 

vlogo ocenila v okviru naslednje ocenjevalne lestvice 
(razen kjer je to v merilih drugače določeno):

Opisna ocena podeljenih točk Prejete točke
neustrezno 0
pomanjkljivo 1
delno ustrezno 2–3
ustrezno 4
odlično 5

5. Merila za izbor prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje)

MERILA ZA ŠTIPENDIJO
Največje 
možno 
št. točk

PRIPOROČILA, DOSEŽKI, PREJETE NAGRADE

15

Reference prijavitelja na podlagi priporočil (najmanj 2 priporočili strokovnjakov iz področja ali 
profesorjev) do 5

Dosežki, prejete nagrade ali priznanja s področja na državni ali mednarodni ravni do 5
Aktivnost na področju (izkazuje se z npr. medijskimi objavami, koncertnimi listi, razstavami, 
sodelovanjem v nacionalno ali mednarodno pomembnih projektih …) do 5

Utemeljitev izobraževanja z vidika pridobivanja novih kompetenc prijavitelja 5
Utemeljitev izobraževanja z vidika nadaljnjega poklicnega razvoja prijavitelja 5
Utemeljitev povezave med programom izobraževanja, področjem delovanja ter izobrazbo prijavitelja 5
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MERILA ZA ŠTIPENDIJO
Največje 
možno 
št. točk

DOSEDANJA POVPREČNA 
ŠTUDIJSKA OCENA V PRIMERU, DA SE ŠTEJE PREDHODNO IZOBRAŽEVANJE 

5

7,00–7,99 do 19 točk na maturi (oziroma povprečna ocena do 3,99) 0

8,00–8,39 od 20 do 22 točk na maturi (oziroma povprečna ocena od 4,00
do 4,49) 1

8,40–8,99 od 23 do 24 točk na maturi (oziroma povprečna ocena od 4,50
do 4,89) 3

9,00–10,00 od 25 točk in več na maturi (oziroma povprečna ocena 4,90
in več) 5

ŠTUDIJSKI PROGRAM

5

Programi za deficitarne in specializirane poklice v kulturi: dirigiranje, operna režija, operno 
petje, maska, digitalna postprodukcija slike, oblikovanje zvoka, oblikovanje luči, scenaristika, 
producentstvo, filmska režija, muzeologija, muzejska pedagogika, preventivne in aktivne 
konservatorsko-restavratorske specialistične smeri, specialni študij konservatorstva, kulturni 
management, kulturne in kreativne industrije, študij glasbenega inštrumenta, plesni pedagog, 
plesalec (sodobni ples ali balet), jezikoslovje s poudarkom na leksikografiji in leksikologiji 
ali jezikovnih tehnologijah ali sociolingvistiki, kulturni turizem, literarni agent, prevodoslovje, 
primerjalna književnost, založniške študije

5

drugi študijski programi 0
SKUPAJ 40

Merila za ocenjevanje so ovrednotena s točkami, 
pri posameznem merilu je navedeno najvišje možno 
število točk. Skupno najvišje možno število doseženih 
točk je 40 točk, pri čemer je lahko izbran prijavitelj, ki bo 
dosegel najmanj 21 točk, v okviru razpoložljivih sredstev 
(in do porabe sredstev). Izbrani bodo prijavitelji z višjim 
številom točk.

Dodatno merilo – kraj stalnega bivališča
Izmed prijaviteljev, ki bodo dosegli najvišje število 

točk, se izbere štipendiste tako, da je delitev podeljenih 
sredstev v skladu z razpoložljivimi sredstvi glede na vzho-
dno in zahodno regijo. Merilo je kraj stalnega prebivališča 
štipendista ob oddaji vloge na javni razpis. V primeru, da 
bosta dve ali več vlog dosegli enako število točk za zad-
nja razpoložljiva sredstva glede na določeno kohezijsko 
regijo, se o izboru odloči z žrebom, ki ga opravi komisija.

6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za 
javni razpis

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 
javni razpis za proračunsko leto 2022 znaša največ do 
348.463,61 EUR:

– za vzhodno kohezijsko regijo:
– 195.139,62 EUR s PP 160212 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 48.784,91 EUR s PP 160213 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-V-slovenska ude-
ležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo:
– 83.631,27 EUR s PP 160214 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 20.907,82 EUR s PP 160215 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-slovenska ude-
ležba (20,00 %).

Za nadaljevanje študija na podlagi sklenjenih pogodb 
za štipendije za študij so predvidena sredstva tudi za pro-
računsko leto 2023, in sicer predvidoma: 348.463,61 EUR

– za vzhodno kohezijsko regijo:
– 195.139,62 EUR s PP 160212 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 48.784,91 EUR s PP 160213 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-V-slovenska ude-
ležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo:
– 83.631,27 EUR s PP 160214 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 20.907,82 EUR s PP 160215 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-slovenska ude-
ležba (20,00 %).

Teritorialno bodo sredstva porazdeljena na ozemlje 
celotne Republike Slovenije, vendar pa se bodo pri iz-
vajanju štipendiranja upoštevale razlike med vzhodno in 
zahodno kohezijsko regijo.

Razdelitev slovenskih občin na kohezijski regiji 
Vzhodna oziroma Zahodna Slovenija je razvidna na 
povezavi www.stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_%20sta-
tisticne_obcine.xls.

Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev Evropske unije za kohezijsko politiko in na po-
stavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezij-
ske politike je 80:20. V primeru, da ima prijavitelj iz zaho-
dne kohezijske regije večje število točk, kot prijavitelj iz 
vzhodne kohezijske regije, na zahodu pa so porabljena 
že vsa sredstva, ne bo deležen štipendiranja.

V primeru porabe na proračunskih postavkah ima 
ministrstvo možnost preklicati ali spremeniti javni razpis 
ali v sklenjeni pogodbi o sofinanciranju določiti novo po-
godbeno vrednost ali dinamiko financiranja. V primeru, 
da se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom Ministrstva 
za kulturo, se šteje, da odstopa od vloge ali sklenjene 
pogodbe o sofinanciranju.

Delež prispevka Evropske unije v celotnih upraviče-
nih javnih izdatkih je 80 %.

Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na 
proračunske zmogljivosti ministrstva.

7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva (predvideni datum začetka in konca 
črpanja sredstev): ministrstvo bo financiralo štipendije 
v obdobju od 1. 10. 2021 oziroma od začetka študijske-
ga leta 2021/2022 do 29. 9. 2023.

8. Način financiranja
S predmetnim javnim razpisom se financira:
– višina posamezne štipendije je 3.906,00 EUR na 

semester oziroma največ 7.812,00 EUR na študijsko 
leto, ki se izplača predvidoma dvakrat v študijskem letu, 
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in sicer po predložitvi izpolnjenega obrazca Zahtevek 
za izplačilo štipendije in dokazil o opravljenem semestru 
oziroma letniku skupaj s prevodi dokazil (v primeru, da 
študijske obveznosti v posameznem študijskem letu tra-
jajo samo en semester oziroma 6 mesecev, je prijavitelj 
za to leto upravičen do štipendije samo za opravljeni 
semester).

Dokazila, ki morajo biti predložena pred začetkom financiranja:

Vrsta stroška Podrobnejša opredelitev Specifikacija dokazil
Standardni strošek na enoto Štipendija za študij Potrdilo o vpisu v podiplomski študij oziroma v višji 

letnik študija

Dokazila, ki jih mora štipendist predložiti ob zaključku študija:

Vrsta stroška Podrobnejša opredelitev Specifikacija dokazil
Standardni strošek na enoto Štipendija za študij Dokazilo o opravljenem letniku oziroma potrdilo 

o opravljeni zaključni nalogi

Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene 
pogodbe o štipendiranju. Ministrstvo in izbrani prijavi-
telj bosta s pogodbo o štipendiranju dogovorila obseg 
in dinamiko štipendiranja na osnovi vloge, podane na 
javni razpis.

9. Vsebina in priprava prijave na javni razpis
Razpisna dokumentacija obsega naslednje doku-

mente:
– Besedilo javnega razpisa za štipendije za podi-

plomski študij v tujini za specializirane poklice v kulturi 
2021/2022,

– Spletni prijavni obrazec JPR-ESS-ŠTIP2021-ŠTD 
s pripetimi obveznimi prilogami,

– Vzorec pogodbe,
– Zahtevek za izplačilo štipendije.
Razpisna dokumentacija je objavljena in zaintere-

siranim osebam dostopna na spletni strani ministrstva.
Vloga se šteje kot popolna, če vsebuje naslednje 

popolno izpolnjene, lastnoročno podpisane obrazce ter 
dokazila v elektronski obliki:

A) prijavni obrazec JPR-ESS-ŠTIP2020-ŠTD;
B) potrdilo izobraževalne ustanove o vseh opravlje-

nih izpitih z razvidnimi ocenami in izračunom povprečne 
ocene*:

– v primeru vpisa v 1. letnik podiplomskega študija 
za katerega se prijavlja – potrdilo izobraževalne ustano-
ve o opravljenih izpitih z razvidnimi ocenami in izraču-
nom povprečne ocene zadnjega v celoti zaključenega 
študija, brez ocene diplomske ali magistrske naloge;

– v primeru vpisa v višji letnik podiplomskega štu-
dija za katerega se prijavlja – potrdilo izobraževalne 
ustanove o opravljenih izpitih z razvidnimi ocenami in 
izračunom povprečne ocene zadnjega v celoti zaklju-
čenega letnika;

– v primeru vpisa v višji letnik podiplomskega štu-
dija za katerega se prijavlja, ki ni ocenjen z ocenami 
– potrdilo izobraževalne ustanove o opravljenih izpitih 
z razvidnimi ocenami in izračunom povprečne ocene 
zadnjega v celoti zaključenega študija, ki je bil ocenjen 
z ocenami, brez ocene diplomske ali magistrske naloge;

– v primeru vpisa v višji letnik enovitega magistr-
skega študija za katerega se prijavlja – potrdilo izobra-
ževalne ustanove o opravljenih izpitih z razvidnimi oce-
nami in izračunom povprečne ocene zadnjega v celoti 
zaključenega letnika;

– v primeru vpisa v višji letnik enovitega magistrske-
ga študija za katerega se prijavlja, ki ni ocenjen z ocena-
mi – potrdilo izobraževalne ustanove o povprečni oceni 
na maturi ali potrdilo izobraževalne ustanove o opravlje-

nih izpitih z razvidnimi ocenami in izračunom povprečne 
ocene zadnjega v celoti zaključenega študija, ki je bil 
ocenjen z ocenami, brez ocene diplome;

– ocene na programih, kjer je ocenjevalni sistem 
drugačen od uradnega načina ocenjevanja, morajo pri-
javitelji pretvoriti v enotni sistem ocenjevanja v Republiki 
Sloveniji*;

* Ministrstvo lahko naknadno zahteva uradno oce-
njevalno lestvico z legendo ocen.

C) potrdilo o vpisu v študijski program v študijskem 
letu, za katerega zaproša za štipendijo;

Č) študijski program z informacijo o trajanju študija, 
temeljnih predmetih in predavateljih;

D) dokazilo o javni veljavnosti študija za katerega 
se prijavlja za štipendijo, tj. akreditacija študija v državi, 
kjer se izvaja (dokazilo, da gre za študij, ki je priznan 
s strani države, kjer se izvaja);

E) priporočili vsaj 2 področnih strokovnjakov, ki 
nista starejši od 6 mesecev do datuma zaključka jav-
nega razpisa z datumom in z lastnoročnim podpisom 
strokovnjakov;

F) potrdilo o stalnem prebivališču v Republiki Slove-
niji (lahko tudi kopija osebnega dokumenta).

Dokumentom v tujem jeziku je potrebno priložiti 
prevod v uradni jezik RS.

10. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o ope-
raciji

Ministrstvo za kulturo mora hraniti vso dokumenta-
cijo v zvezi z njo v skladu z veljavnimi predpisi (Zakon 
o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter 
arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) in Uredba 
(EU) št. 1303/2013) še deset let po zaključku operacije, 
za potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe bo-
dočih preverjanj.

Vlogi priložena dokumentacija se ne vrača.
11. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-

nosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil 

z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skla-

du z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih ko-
misija odpre, so informacije javnega značaja, razen ti-
stih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne 
skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena 
Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni 
list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – 
ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18; 
v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in 
tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Po-
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slovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek 
ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. 
Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne 
sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega zna-
čaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov 
v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po sta-
lišču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih 
podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

12. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 27. 12. 
2021. Vloge morajo biti izpolnjene in oddane v elektron-
ski obliki na spletnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR 
na naslovu: http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web (v nadalj-
njem besedilu: prijavni obrazec), in morajo vsebovati vse 
zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni doku-
mentaciji. Oddane oziroma predložene pa morajo biti na 
enega od načinov, opredeljenih v točkah 12.1 in 12.2.

V izogib morebitnim težavam zaradi preobremenje-
nosti strežnika prijaviteljem priporočamo, da vloge na 
javni razpis oddajo pred zadnjim dnem razpisnega roka.

12.1 Oddaja elektronsko podpisane vloge
Vlogo na javni razpis oddate na prijavnem obraz-

cu v spletni aplikaciji eJR na naslovu: http://ejr.ekultu-
ra.gov.si/ejr-web. Podpišete jo s kvalificiranim digitalnim 
potrdilom ali mobilno identiteto smsPASS. V tem primeru 
vloge ni potrebno tiskati in poslati po navadni pošti.

Elektronsko podpisana prijava se šteje za pravoča-
sno, če je izpolnjena, elektronsko podpisana in oddana 
na prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR do vključno 
27. 12. 2021 do 23.59.

12.2 Oddaja lastnoročno podpisane vloge
Če prijavitelj nima kvalificiranega digitalnega potr-

dila ali mobilne identitete smsPASS, se vloga na javni 
razpis kljub temu mora oddati na prijavnem obrazcu 
v spletni aplikaciji eJR na naslovu: http://ejr.ekultu-
ra.gov.si/ejr-web, nato natisne in lastnoročno podpiše.

Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega pod-
pisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Natisnjena in lastnoročno podpisana prijava mora 
biti najkasneje 27. 12. 2021 poslana priporočeno po 
pošti na naslov Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 
1000 Ljub ljana, oziroma neposredno izročena ministr-
stvu na navedenem naslovu.

Vse obvezne priloge, določene v razpisni dokumen-
taciji oziroma besedilu razpisa, je potrebno priložiti le 
v spletnem obrazcu in jih ne pošiljati še fizično.

Na ovojnico obvezno nalepite A4 dokument »Ku-
verta«, ki vsebuje vse potrebne podatke, kot so naslov, 
oznaka razpisa, številka vloge in navedba prijavitelja.

Vloga se šteje za pravočasno, če je oddana na pri-
javnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR in:

– poslana po pošti s priporočeno poštno pošiljko 
in označena s poštnim žigom do vključno dne 27. 12. 
2021,

– ali poslana po pošti z navadno poštno pošiljko, 
ki bo v vložišče ministrstva prispela do vključno dne 
27. 12. 2021,

– ali osebno oddana, če bo oddana v poslovnem 
času ministrstva v vložišču ministrstva do vključno dne 
27. 12. 2021.

Če prijavitelj odda več elektronskih vlog oziroma 
pošlje več tiskanih vlog, bo obravnavana zadnja prispe-
la vloga oziroma njena sprememba ali dopolnitev, ki bo 
pravočasno oddana, vse ostale vloge pa bodo zavržene.

13. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter 
postopek in način izbora

Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo po-
stopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za kulturo 

ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: 
komisija).

Odpiranje prispelih vlog se bo pričelo dne 29. 12. 
2021 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za kulturo, 
Maistrova 10, 1000 Ljub ljana (III. nadstropje, sejna soba 
313) in bo javno.

Komisija bo v roku 8 dni od dokončanja odpiranja 
vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih 
vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spre-
minjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, 
ki se veže na vsebino vloge (fakulteta in študijski pro-
gram) ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko 
vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na 
preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku 
dodelitve sredstev.

Prepozne in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne 
bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo 
s sklepom zavržene.

Ministrstvo bo po odpiranju iz nadaljnjega postopka 
izločilo ter s sklepom zavrglo:

– vse vloge prijaviteljev, ki jih ni vložila upravičena 
oseba;

– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki po pozivu niso ustrezno dopolnjene;
– vloge, ki so nepopolne;
– vloge, ki ne bodo oddane in dostavljene ministr-

stvu na način, predpisan v 12. točki razpisa.
Ocenjevale se bodo pravočasno prispele in popol-

ne vloge upravičenih prijaviteljev. Vse popolne vloge 
bosta ločeno ocenila dva člana komisije, ocena se bo 
oblikovala na podlagi povprečja obeh ocen. V kolikor 
bo razlika med ocenama večja od vključno 10 točk, bo 
vlogo ocenil še tretji član komisije, končna ocena pa se 
bo oblikovala na podlagi povprečja vseh treh ocen.

Komisija bo v okviru razpisanih sredstev, na osnovi 
rezultatov ocenjevanja, oblikovala predlog liste prijavite-
ljev za financiranje. Minister bo na podlagi predloga ko-
misije odločil o izboru prijaviteljev s posamičnimi sklepi.

Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe 
oziroma od že sklenjene pogodbe, se ponudi štipendija 
najvišje ocenjenemu prijavitelju oziroma naslednjemu na 
rezervni listi iste kohezijske regije, na kateri je bil izbran 
prijavitelj, ki je odstopil.

Na rezervno listo se lahko uvrstijo prijavitelji, ki do-
sežejo vsaj 21 točk, in zaradi omejitve finančnih sred-
stev niso bili izbrani v financiranje.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli, do izdaje sklepov o (ne)izboru, prekliče.

14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni 
o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma po-
oblaščene osebe obveščeni o izidu javnega razpisa 
najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog. 
V primeru sklepa o izbiri bo izbrani prijavitelj prejel pisni 
poziv, da pristopi k podpisu pogodbe. Če se prejemnik 
v roku 8 dni od prejema sklepa ne odzove na poziv, se 
šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Sred-
stva se lahko dodelijo naslednjemu prijavitelju na rezerv-
ni listi iste kohezijske regije, ki ima na osnovi ocene prvi 
možnost prejeti sredstva.

Zoper sklep ministrstva je dopusten upravni spor. 
Tožba se vloži na Upravno sodišče Republike Slovenije, 
Fajfarjeva 33, 1000 Ljub ljana, in sicer v 30 dneh od vro-
čitve sklepa, pisno neposredno pri navedenem sodišču 
ali priporočeno po pošti. Tožbi v dveh izvodih je potrebno 
priložiti sklep v izvirniku, prepisu ali kopiji.

Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper 
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe 
financiranja projekta z izbranimi prijavitelji.
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15. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem 
naslovu ministrstva, https://www.gov.si/drzavni-orga-
ni/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/.

Za dodatne informacije lahko pokličete 01/369-58-95 
ali pišete na elektronski naslov janja.krapec@gov.si.

16. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti

Ministrstvo lahko zahteva povračilo vseh oziroma 
relativnega deleža izplačanih sredstev, skupaj z zakoni-
timi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do 
dneva vračila, in prekinitev pogodbe skladno z določili 
pogodbe.

Prijavitelj bo moral v primeru ugotovitve nepravil-
nosti vrniti zahtevana sredstva v roku 30 dni od vročitve 
zahtevka za vračilo sredstev.

17. Razno: v tem javnem razpisu uporabljeni iz-
razi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški 
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski 
in moški spol.

Ministrstvo za kulturo

Št. 6316-10/2021-1 Ob-3453/21
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republi-

ke Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, na 
podlagi 2. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja 
in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 
in 145/20; v nadaljevanju: pravilnik) in v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 
– ZDru-1, 112/107, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – 
ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: zakon) objavlja

javni razpis
za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem 

odprtem dostopu (za leto 2021)
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-

stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljevanju: ARRS).

2. Predmet in cilj javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je povračilo stroškov 

znanstvenih objav, ki so bile objavljene v zlatem odpr-
tem dostopu1 (v nadaljevanju: stroški APC).

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na 
javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije 
(RO), ki so na dan zaključka javnega razpisa vpisane 
v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne 
dejavnosti (Evidenca RO) ali zasebni raziskovalci, ki 
so na dan zaključka javnega razpisa vpisani v register 
zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi ARRS, ter izpolnjujejo 
pogoje predpisane z zakonom in s predpisi ARRS (v 
nadaljevanju: prijavitelj).

4. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in višina 
povračila stroškov APC

Obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa zna-
ša okvirno 500.000 EUR. Razpis bo realiziran skladno 
s proračunskimi zmožnostmi.

ARRS bo v okviru javnega razpisa za izplačilo po-
vračila stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem 
dostopu povrnila strošek APC. V primeru, da bo vsota 
zneskov vseh prijav višja od razpisanih sredstev javne-
ga razpisa, se vrednost povračila za posamezno objavo 
proporcionalno zniža glede na razpisana sredstva in 
vrednosti vseh prejetih prijav.

Stroškov znanstvenih objav, financiranih v okviru 
tega javnega razpisa, ni dovoljeno ponovno uveljavljati 
v finančnih poročilih o porabi sredstev ARRS kot stro-
ške raziskovalnega projekta/programa, financiranega 
s strani ARRS.

5. Čas trajanja javnega razpisa: predvideni čas tra-
janja javnega razpisa je od 26. 11. 2021 do 6. 12. 2021. 
ARRS in izbrani prijavitelj bosta medsebojne pravice, 
obveznosti in odgovornosti glede sofinanciranja povra-
čila stroškov APC uredila s pogodbo.

6. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj
Do povračila stroškov APC so upravičeni prijavitelji 

pod naslednjimi pogoji:
(1) Znanstvena objava je bila objavljena med 2. 9. 

2020 in 1. 9. 2021. V primeru, da je bila znanstvena ob-
java v elektronski in tiskani obliki, se glede navedenega 
obdobja objave upošteva katera koli oblika objave.

(2) Prijavitelji so plačali stroške APC med 2. 9. 2020 
in 1. 9. 2021.

(3) Znanstvene objave morajo biti v skladu 
s pravilnikom razvrščene vsaj v kategoriji A', pri če-
mer velja uvrstitev v A' glede na seznam BIBLIO-A 
(ht tp: / /home. izum.si /COBISS/bibl iograf i je/Ka-
teg-medn-bibl-baze.html) z dne 10. 9. 2021.

(4) Znanstvena objava, objavljena v zlatem odprtem 
dostopu, mora vsebovati navedbo ARRS kot (so)finan-
cerja znanstvenoraziskovalnega dela, iz katerega izhaja 
znanstvena objava v skladu z 82. oziroma 105. členom 
pravilnika.

7. Razpisna dokumentacija
Prijava za povračilo stroškov APC mora obvezno 

vsebovati:
Izpolnjeno in podpisano prijavno vlogo na obrazcu 

ARRS-RPROJ-OD-APC-Prijava-2021.
Prijavni vlogi na obrazcu ARRS-RPROJ-OD-APC-Pri-

java-2021 je potrebno priložiti:
a) Kopijo dokazila o plačilu3 stroška APC, izvede-

nega med 2. 9. 2020 in 1. 9. 2021, in kopijo računa, iz 
katerega je razviden naslov znanstvene objave in prija-
vitelj kot plačnik.

1 Objava v odprto dostopni reviji (imenovana tudi zlati 
odprti dostop) omogoči, da je članek odprto dostopen takoj 
ob objavi, avtorskopravni vidik je upravljan s prostimi licenca-
mi (avtorji zadržijo materialne avtorske pravice, v repozitorij 
je lahko shranjen objavljeni članek). Morebitni strošek objave 
odprtega članka (Article Processing Charges, APC) plača av-
tor, bralec nima stroškov. Sredstva za plačilo stroškov objave 
odprtega članka lahko avtorju zagotovijo matična raziskoval-
na organizacija, financer raziskave ali druga organizacija. 
(vir: Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih 
objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020)

Cilj javnega razpisa je povračilo stroškov APC kot 
inovativno orodje za promocijo slovenske znanosti in je 
v skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do 
znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 
2015–2020 in omogoča približevanje načelom Načr-
ta S (angl. Plan S)2 Evropske komisije in agencij za fi-
nanciranje raziskovalne dejavnosti v nekaterih državah 
članicah EU (Koalicija S, angl. Coalition S).

2 https://www.scienceeurope.org/coalition-s/

3 Kot dokazilo o plačilu štejejo npr. potrdilo UJP o bre-
menitvi podračuna izpisek banke o plačilu, izpisek poslovne 
kartice oziroma stroška.

b) Kopijo znanstvene objave v zlatem odprtem do-
stopu, za katero prijavitelj kandidira za povračilo stro-
škov APC, objavljene in plačane med 2. 9. 2020 in 1. 9. 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 184 / 26. 11. 2021 / Stran 2623 

2021, z jasno razvidno navedbo ARRS kot (so)financer-
ja znanstvenoraziskovalnega dela, iz katerega izhaja 
znanstvena objava.

c) Obrazec za dodeljevanje pomoči »de minimis« 
(izpolnitev obrazca je potrebna le, če je prijavitelj go-
spodarska družba).

8. Postopek izbora
V postopku izbora prijav komisija za odpiranje prijav 

in preverjanje izpolnjevanja razpisnih pogojev (v nada-
ljevanju: komisija) preveri pravočasnost in formalno po-
polnost prijav, upravičenost prijavitelja ter izpolnjevanje 
razpisnih pogojev. Komisijo s pisnim sklepom imenuje 
direktor ARRS. Pri obravnavi prijav se komisija lahko 
posvetuje z znanstvenoraziskovalnimi sveti za posame-
zne vede. Na podlagi finančno ovrednotenega predloga 
seznama prijav komisije Znanstveni svet ARRS sprej-
me predlog sklepa o izboru prijav za sofinanciranje, na 
podlagi katerega direktor ARRS sprejme obrazložen 
sklep o izboru prijav za sofinanciranje.

Prijavitelji, katerih prijave bodo izpolnjevale pogoje 
tega javnega razpisa, bodo izbrani za povračilo stroškov 
znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu po pogojih 
iz točke 6. in ob upoštevanju omejitev iz točke 4. tega 
javnega razpisa.

9. Način, oblika in rok za predložitev prijave
9.1. Oddaja prijave
Prijava se izpolni in odda v tiskani in elektronski 

obliki do vključno 6. 12. 2021 do 14. ure.
a) Prijavo v tiskani obliki je treba oddati na prijavni vlo-

gi (obrazec: Prijavna vloga ARRS-RPROJ-OD-APC-Pri-
java-2021) s pripadajočimi predpisanimi prilogami. Pri-
javna vloga mora biti opremljena s podpisom zastopnika 
oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje projek-
ta/programa, navedbo njunih imen ter žigom prijavitelja.

Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici 
z oznako »Ne odpiraj – povračilo stroškov znanstve-
nih objav v zlatem odprtem dostopu v letu 2021« ter 
z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana.

b) Prijava v elektronski obliki (samo obrazec: Prijav-
na vloga ARRS-RPROJ-OD-APC-Prijava-2021) se odda 
na elektronski naslov: od.apc2021@arrs.si – obvezno 
v obliki Word.

Obe obliki prijave, tiskana in elektronska, morata 
biti vsebinsko popolnoma enaki. V primeru, da se bosta 
razlikovali, se bo upoštevala tiskana oblika prijave.

Prijava se šteje za pravočasno, če je v tiskani obliki 
prispela v glavno pisarno Javne agencije za razisko-
valno dejavnost Republike Slovenije do vključno 6. 12. 
2021 do 14. ure. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, 
oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 
6. 12. 2021 do 14. ure (upošteva se poštni žig).

9.2. Nepravočasne, nepravilno označene in nepo-
polne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav ko-
misija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo 
s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (ra-
zen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in 
se prijava odpre). ARRS pisno pozove tiste prijavitelje, 
katerih prijave niso bile formalno popolne, da jih v roku 
dopolnijo. Prijave so formalno nepopolne, če gre za 
manjša odstopanja od zahtev razpisne in pozivne do-
kumentacije, ki v skladu s postavljenimi merili za izbor 
prijave ne vplivajo na vsebino prijave, ocenjevanje in 
razvrstitev posamezne prijave.

Prijava, ki ne bo vsebovala izpolnjene in podpisane 
prijavne vloge na obrazcu ARRS-RPROJ-OD-APC-Pri-
java-2021, bo zavrnjena zaradi neizpolnjevanja razpi-
snih pogojev.

10. Datum, čas in kraj odpiranja prijav: odpiranje 
prijav bo predvidoma 8. 12. 2021 ob 10. uri v prostorih 
ARRS.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji 
obveščeni predvidoma v osmih dneh od sprejetja sklepa 
direktorja ARRS (predvidoma v decembru 2021).

12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 
pridobijo informacije in dvignejo razpisno dokumenta-
cijo: javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa 
v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni 
strani ARRS www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi 
z razpisom je možno pridobiti na agenciji pri Simonu 
Ošo po e-pošti: simon.oso@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

Št. 631-33/2021-3 Ob-3439/21
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 
81/16) in Statuta Mestne občine Ljub ljana (Uradni list 
RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja 
Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana

javni razpis MOL
za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih 

publikacij ter znanstvenih oziroma strokovnih 
posvetov za leto 2022

I. Predmet razpisa: znanstvene oziroma strokovne 
publikacije in posveti

I. a. Znanstvene oziroma strokovne publikacije v ti-
skani in elektronski obliki:

– Znanstvene oziroma strokovne publikacije v tiska-
ni in elektronski obliki, ki obravnavajo vprašanje okolja in 
življenja v Ljub ljani, njen razvoj, zgodovino in osebnosti 
ter druge teme, ki so pomembne za promocijo Ljub ljane: 
znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih 
nalog in projektov, sofinanciranih s strani Mestne občine 
Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: MOL), ter tematske 
številke znanstvene periodike, ki obravnavajo proble-
matiko MOL ali prevode del, ki so zaradi obravnavanega 
področja lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj 
v razvoj mesta.

I. b. Znanstveni oziroma strokovni posveti:
– Delavnice, seminarji, kongresi, konference ipd., 

ki so tematsko naravnani na vprašanja okolja in življe-
nja v Ljub ljani, njenega razvoja, zgodovine ali osebno-
sti, pomembnih za Ljub ljano, in pomembno prispevajo 
k njeni promociji.

Projekti/aktivnosti morajo biti zaključeni najkasneje 
do 31. 10. 2022, kar pomeni, da mora MOL končno po-
ročilo in zahtevek za izplačilo z vsemi prilogami prejeti 
najkasneje na omenjeni datum.

II. Osnovni in posebni pogoji, ki jih morajo izpolnje-
vati prijavitelji na razpis

Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
– sedež v MOL,
– da ima prijavitelj poravnane vse pogodbene ob-

veznosti do MOL,
– za znanstvene oziroma strokovne publikacije so 

prijavitelji vlog lahko založbe, javni zavodi, nepridobitne 
organizacije, ki imajo registrirano založniško dejavnost,

– za znanstvene oziroma strokovne posvete so prija-
vitelji vlog lahko javni zavodi ali nepridobitne organizacije.

Posebna pogoja, ki ju morajo izpolnjevati prijavitelji:
– izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti po po-

godbi o sofinanciranju, če je bila s posameznim prijavi-
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teljem v okviru Javnega razpisa MOL za sofinanciranje 
znanstvenih oziroma strokovnih publikacij ter znanstve-
nih oziroma strokovnih posvetov za leto 2021 (Uradni 
list RS, št. 191/20 z dne 18. 12. 2020), (v nadaljnjem 
besedilu: razpis v prehodnem letu) sklenjena pogodba 
o sofinanciranju,

– znanstveni oziroma strokovni posvet mora biti 
izveden na območju MOL.

III. Merila za izbor
III. a. Merila za izbor izvajalcev znanstvenih oziro-

ma strokovnih publikacij:
– vsebina obravnavane publikacije,
– aktualnost vsebine za MOL,
– ugled in reference avtorja(-ev) publikacije,
– delež sofinanciranja s strani drugih sub jektov.
Merila za izbor izvajalcev in projektov so podrobne-

je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
V primeru, da bo v fazi ocenjevanja več prijavljenih 

vlog doseglo enako število točk in bi bila z njihovo izbiro 
presežena okvirna razpoložljiva sredstva, se bo o izbiri 
izvajalcev odločilo z žrebom, ki ga bo opravila področna 
komisija.

III. b. Merila za izbor organizatorjev znanstvenih 
oziroma strokovnih posvetov:

– vsebina posveta,
– pomen in aktualnost tematike za MOL,
– neposredna uporabnost rezultatov posveta za 

MOL,
– ugled aktivnih udeležencev posveta,
– pričakovana odzivnost,
– delež sofinanciranja s strani drugih sub jektov.
Merila za izbor izvajalcev in projektov so podrobne-

je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
V primeru, da bo v fazi ocenjevanja več prijavljenih 

vlog doseglo enako število točk in bi bila z njihovo izbiro 
presežena okvirna razpoložljiva sredstva, se bo o izbiri 
izvajalcev odločilo z žrebom, ki ga bo opravila področna 
komisija.

IV. Upravičeni stroški
Obdobje upravičenosti stroškov je od pravnomoč-

nosti sklepa o izbiri do 31. 10. 2022.
Da bi bili stroški upravičeni morajo dejansko nastati 

in biti:
– povezani s predmetom razpisa in predvideni v fi-

nančni konstrukciji projekta/aktivnosti,
– potrebni za uspešno izvajanje projekta/aktivnosti,
– razumni in v skladu z načeli dobrega finančnega 

poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškov-
ne učinkovitosti,

– prepoznavni in preverljivi,
– podprti z izvirnimi dokazili,
– z ustrezno računovodsko prakso ter prijavljeni 

v skladu z zahtevami računovodske prakse ter v skladu 
s pravili davčne zakonodaje.

V. Okvirna višina sredstev
Celotna okvirna višina sredstev, namenjenih reali-

zaciji projektov znanstvenih oziroma strokovnih publika-
cij in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov za leto 
2022 je 19.000,00 EUR.

MOL si pridružuje pravico do spremembe okvirne 
višine sredstev, v primeru da se razpoložljiva sredstva 
spremenijo v postopku sprejemanja spremembe prora-
čuna ali rebalansa proračuna MOL za leto 2022.

Roki porabe dodeljenih sredstev
MOL bo z izbranimi izvajalci sklenil pogodbe o so-

financiranju. Sklenitev in izvedba pogodb bosta potekali 
v skladu z določili Odloka o proračunu MOL za leto 2022 
in veljavnimi predpisi. Dodeljena sredstva za leto 2022 
morajo biti porabljena v letu 2022.

VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Prijavitelj mora vlogo vnesti v spletno aplikacijo, 

ki je objavljena na e-naslovu: http://erazpisisubvenci-
je.Ljub ljana.si. Povezava do nje je objavljena tudi na 
spletni strani MOL (www.Ljub ljana.si).

Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge mora 
prijavitelj prijavni obrazec iz spletne aplikacije za vsa-
ko vlogo posebej natisniti in ga lastnoročno podpisati 
ter žigosati. K natisnjenemu obrazcu mora priložiti vse 
zahtevane priloge, kolikor jih ni oddal v elektronski obliki 
v spletni aplikaciji.

Prijavitelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga nati-
sne iz spletne aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami, 
poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina 
Ljub ljana, Mestni trg 1, 1000 Ljub ljana, najkasneje do 
vključno 7. 1. 2022 do 24. ure. Vloga mora biti poslana 
kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na 
sprednji strani: »Ne odpiraj – Vloga: znanstveni/strokov-
ni posveti oziroma znanstvene/strokovne publikacije« – 
odvisno od tega, za katero razpisno področje prijavitelj 
oddaja vlogo ter navedbo naziva in naslova prijavitelja. 
V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog, mora biti vsaka 
vloga poslana v posebni ovojnici.

Podrobnejša navodila za uporabo spletne aplikacije 
in izpolnjevanje vlog so objavljena na spletnem naslovu 
http://erazpisisubvencije.Ljub ljana.si/si/pomoc/.

V primeru tehničnih težav na spletni strani MOL, 
ki bi pomenile daljše nedelovanje spletne aplikacije, in 
prijave ne bi bilo mogoče oddati na predpisan način, 
lahko prijavitelj svojo vlogo v celoti izpolni v dokumen-
tu, ki bo objavljen na spletnem naslovu, navedenem 
v prejšnjem odstavku, in jo odpošlje s priporočeno po-
šiljko, kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Samo 
v tem primeru bodo na tak način oddane vloge pravilne 
in pravočasne in jih bo MOL upoštevala. O morebitnih 
tehničnih težavah bodo prijavitelji obveščeni na spletni 
strani MOL.

VII. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog, ki ga vodi področna komisija, ne bo 

javno in se bo pričelo 14. 1. 2022. Kolikor se zaradi ve-
likega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, 
se nadaljuje naslednji dan.

Na odpiranju področna komisija ugotavlja formalno 
popolno vlogo glede na to, če so bili predloženi vsi zah-
tevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog 
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni 
od zaključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo 
v roku 3 dni dopolnijo.

VIII. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu

Na podlagi predloga področne komisije o izbranih, 
zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih 
bo na prvi stopnji s sklepi odločila mestna uprava, o pri-
tožbah zoper te sklepe pa župan MOL.

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

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

stavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne do-
kumentacije za posamezno razpisno področje in ne 
bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne 
vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
– prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali katerega od 

osnovnih ali posebnih pogojev, določenih v besedilu 
razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno raz-
pisno področje,

– ki jih bo področna komisija na podlagi meril za 
ocenjevanje ocenila kot neustrezne,
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– prijaviteljev, katerih znanstvena oziroma strokov-
na publikacija oziroma znanstveni oziroma strokovni 
posvet je bil sprejet v sofinanciranje na podlagi razpisa 
v predhodnem letu in so bile z njimi sklenjene pogodbe 
o sofinanciranju, pa niso izpolnili vseh svojih pogod-
benih obveznosti do izteka pogodbenega roka, tj. do 
22. 11. 2021.

MOL bo vse prijavitelje vlog obvestil o izidu razpisa 
v roku do 90 dni od izteka roka za predložitev vlog.

IX. Dostopnost dokumentacije: razpisna dokumen-
tacija je od dneva objave tega javnega razpisa do-
stopna tudi na spletni strani MOL: https://www.Ljub-
ljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne-objave/.

X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse 
dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani 
dobijo na tel. 01/306-46-57 (Simona Berden) ali po elek-
tronski pošti na e-naslovu: simona.berden@Ljub ljana.si, 
vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 1223-60/2021-3 Ob-3440/21
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 
81/16) in Statuta Mestne občine Ljub ljana (Uradni list 
RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja 
Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 1000 Ljub ljana

javni razpis II
za sofinanciranje programov in/ali projektov  

v MOL za leto 2022 in/ali za leta od 2022 do 2024: 
Socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljub ljana – 

zdravo mesto
I. Namen in cilj razpisa: namen tega javnega raz-

pisa je sofinanciranje programov nevladnih organizacij, 
namenjenih ranljivim skupinam občank in občanov Me-
stne občine Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) ter 
vseh tistih, ki bivajo ali se zadržujejo na območju MOL, 
in sicer s ciljem, da se na razpisnem področju iz II. točke 
besedila tega javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: 
razpisno področje) zagotovi kvalitetne programe z vse-
binami, ki ne spadajo v mrežo javne službe oziroma 
njihovo financiranje ni urejeno neposredno na podlagi 
veljavne zakonodaje.

II. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa so so-
cialnovarstveni programi, ki ženskam in otrokom, žrtvam 
nasilja, nudijo možnost varne namestitve (varna hiša 
oziroma zatočišče) in so v skladu z namenom in ciljem 
javnega razpisa.

III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1.1. Vlagatelj je pravna oseba s statusom društva, 

ustanove ali zavoda in je po Uredbi o standardni kla-
sifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) 
registrirana za opravljanje dejavnosti socialno varstvo 
z nastanitvijo (SKD 87) oziroma ima v svojem statutu/te-
meljnem aktu jasno opredeljeno delovanje na razpisnem 
področju. Vlagatelju, s katerim je imel MOL v preteklih 
treh letih že sklenjeno pogodbeno razmerje za sofinanci-
ranje programa/-ov z razpisnega področja, izpolnjevanje 
tega pogoja ni potrebno dokazovati.

1.2. Vlagatelj izvaja prijavljeni program na območju 
MOL.

1.3. Vlagatelj izvaja prijavljeni program prvenstveno 
za občanke in občane MOL oziroma za osebe, ki bivajo 
ali se zadržujejo na območju MOL.

1.4. Vsebina programa, s katerim vlagatelj kandi-
dira na javni razpis, je v skladu z namenom in ciljem 
ter predmetom razpisa.

1.5. Vlagatelj, ki je v preteklih letih že bil pogodbena 
stranka MOL, ima ob prijavi na javni razpis izpolnjene 
vse pogodbene obveznosti do MOL.

1.6. Vlagatelj v prijavnem obrazcu, ki je sestavni 
del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa ter 
v prilogah na ta javni razpis, navaja resnične podatke, 
kar MOL lahko preveri.

1.7. Program vlagatelja:
7.1. je v vsebinskem, kadrovskem in/ali finančnem 

delu prijave na ta javni razpis jasno in nedvoumno 
razmejen od mreže javne službe oziroma storitev/pro-
gramov, katerih financiranje ureja veljavna zakonodaja,

7.2. omogoča namestitev in je uporabnicam/-kom 
na voljo vse dni v tednu,

7.3. ne vključuje aktivnosti in storitev, ki jih vlaga-
telj trži,

7.4. ni program, s katerim vlagatelj hkrati kandidira 
tudi na drugem razpisnem področju MOL za leto 2022 
in/ali za leta od 2022 do 2024,

7.5. ni program, za katerega ima vlagatelj sofinan-
ciranje iz sredstev proračuna MOL za leto 2022 že za-
gotovljeno (vlagatelj je lahko za isti program v enakem 
časovnem obdobju sofinanciran iz sredstev MOL le na 
podlagi enega javnega razpisa za sofinanciranje).

IV. Vsebinska in finančna merila za izbor progra-
mov in merila za odmero višine sredstev sofinanciranja: 
vsebinska in finančna merila za oceno ustreznosti vse-
bine prijavljenih programov in merila za odmero višine 
sredstev sofinanciranja, na osnovi katerih strokovna 
komisija (v nadaljnjem besedilu: komisija) izmed pro-
gramov, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje, predlaga 
programe za dodelitev sredstev in višino sofinanciranja, 
so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa.

V. Okvirna višina sredstev: okvirna višina sred-
stev tega javnega razpisa, namenjena realizaciji pro-
gramov z razpisnega področja za leto 2022 znaša 
167.000,00 EUR.

VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena 
sredstva za leto 2022 morajo biti porabljena v oziroma 
za leto 2022. To velja tudi v primeru, ko bo MOL z iz-
branim vlagateljem sklenil večletno pogodbo za leta od 
2022 do 2024. Z izbranimi izvajalci triletnih programov 
bo MOL po letu 2022 sklenil aneks k pogodbi za leto 
2023 in za leto 2024.

VII. Rok za predložitev in način predložitve vlog
Za kandidiranje na tem javnem razpisu mora vlaga-

telj vlogo pripraviti v spletni aplikaciji, ki je dostopna na 
naslovu http://erazpisisubvencije.Ljub ljana.si in preko 
spletne strani MOL, www.Ljub ljana.si.

Po oddani oziroma zaključeni elektronski vlogi za 
prijavo programa na ta javni razpis, mora vlagatelj iz 
spletne aplikacije natisniti izpolnjen prijavni obrazec, ga 
lastnoročno podpisati, žigosati ter priložiti vse zahteva-
ne priloge. Iz spletne aplikacije se, skupaj z elektronsko 
zaključeno vlogo, natisne tudi stran z oznakami za prvo 
stran ovojnice.

Tako pripravljeno vlogo mora vlagatelj poslati po 
pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov: Mestna občina 
Ljub ljana, p. p. 25, 1001 Ljub ljana, in sicer najkasneje 
do vključno petka, 10. 12. 2021, do 12. ure. Za pravo-
časne bodo štele vloge, ki bodo do vključno tega dne, 
do 12. ure, oddane s priporočeno pošto (kot točen čas 
oddaje vloge veljajo datum, ura in minuta iz poštne na-
lepke na ovojnici oziroma datum, ura in minuta, jasno 
razvidni na ovojnici, v primeru oddaje vloge pri drugem 
izvajalcu poštnih storitev).

Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici ter 
na prvi strani obvezno opremljena z naslovom za po-
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šiljanje in z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis 
Ljub ljana – zdravo mesto 2022 II«.

V primeru, da vlagatelj kandidira z več programi, 
mora biti vsaka vloga v posebni ovojnici, poslana na 
naslov, v roku in z ustreznimi oznakami na ovojnici, 
skladno z določili iz te točke besedila javnega razpisa.

Podrobnejša navodila za uporabo spletne aplikacije 
in izpolnjevanje vlog se nahajajo na spletnem naslovu 
http://erazpisisubvencije.Ljub ljana.si/si/pomoc/.

Samo v primeru, ko zaradi tehničnih težav na strani 
MOL, ki bi pomenile daljše nedelovanje spletne aplikaci-
je, prijave na ta javni razpis ni mogoče oddati elektron-
sko, lahko vlagatelj svojo vlogo v celoti izpolni v doku-
mentu, ki bo v tem primeru objavljen na spletni strani 
MOL ter jo MOL pošlje skladno z navodili iz te točke 
besedila javnega razpisa. O morebitnih tehničnih teža-
vah bodo prijavitelji obveščeni na spletni strani MOL.

VIII. Formalno popolne vloge
V postopek presoje o izpolnjevanju razpisnih po-

gojev pod III. točko besedila tega javnega razpisa ter 
v ocenjevanje doseganja vsebinskih in finančnih merilih 
za izbor programov pod IV. točko besedila tega javnega 
razpisa bodo izbrane formalno popolne vloge.

Vloga šteje kot formalno popolna, če izpolnjuje na-
slednje pogoje:

– je oddana na izpolnjenem, podpisanem in žigo-
sanem prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije tega javnega razpisa. V primeru, da vla-
gatelj žiga ne uporablja in to ustrezno označi v prijavnem 
obrazcu, na mestih, kjer sta predvidena žig in podpis 
odgovorne osebe vlagatelja, zadošča podpis odgovorne 
osebe vlagatelja;

– ima priložene vse priloge v skladu z VIII. točko 
prijavnega obrazca, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije tega javnega razpisa.

IX. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija in ne bo javno, 

se bo začelo 14. 12. 2021. V kolikor se odpiranje ne 
zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.

Komisija bo najkasneje v roku osmih dni od za-
ključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vloge, ki po 
VIII. točki besedila tega javnega razpisa niso formalno 
popolne, v roku treh dni dopolnijo.

X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu javnega razpisa

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih in za-
vrnjenih programih ter zavrženih vlogah na prvi stopnji 
s sklepi odločila mestna uprava, o pritožbah zoper te 
sklepe pa župan MOL.

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

je določen v VII. točki besedila tega javnega razpisa;
– nepopolne vloge, katerih vlagatelji bodo pozvani 

k dopolnitvi in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev 
ter na način, določen v pozivu za dopolnitev vloge.

Zavrnjene bodo:
– vloge oziroma programi tistih vlagateljev, ki ne 

bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, določenih v III. točki 
besedila tega javnega razpisa;

– vloge oziroma programi, ki pri ocenjevanju do-
seganja skupnih vsebinskih in finančnih meril, ki so 
sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega raz-
pisa, ne bodo prejeli zadostnega števila točk ali bodo pri 
kateremkoli od skupnih vsebinskih in finančnih meril od 
točke 1.1. do točke 1.8. prejeli 0 točk.

MOL si pridržuje pravico, da lahko zavrne tudi vlo-
ge oziroma programe, ki sicer izpolnjujejo vse razpisne 
pogoje pod III. točko besedila tega javnega razpisa ter 
dosegajo zadostno število točk pri vsebinskih in finanč-

nih merilih za izbor programov pod IV. točko besedila 
tega javnega razpisa, če je primerljiv/podoben program 
drugega vlagatelja, obravnavan na razpisnem področju 
tega javnega razpisa, pri vsebinskih in finančnih merilih 
za izbor programov prejel višje število točk.

MOL bo vlagatelje vlog obvestil o izidu javnega raz-
pisa najkasneje v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog.

XI. Dostopnost razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija tega javnega razpisa, 

vključno s povezavo do spletne aplikacije, je od dneva 
objave dostopna na spletni strani MOL: http://www.Ljub-
ljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.

Osebni prevzem razpisne dokumentacije je možen 
do izteka prijavnega roka, in sicer vsak delovni dan: 
v ponedeljek, torek in četrtek od 8.30 do 16. ure, v sre-
do od 8.30 do 17. ure in v petek od 8.30 do 13. ure, na 
naslovu: Mestna občina Ljub ljana, Glavna pisarna, Ada-
mič-Lundrovo nabrežje 2, Ljub ljana.

XII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
Dodatne informacije in pojasnila v zvezi s tem jav-

nim razpisom so na voljo:
– preko e-pošte, na naslovu ozsv@Ljub ljana.si ali 

po tel. 01/306-41-00, v času poslovanja organa.
Mestna občina Ljub ljana

 Ob-3470/21
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16), 
17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 
21/18 – ZNOrg, 82/20, 150/20), 26. člena Odloka o izbiri 
in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa 
športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 21/19, 25/19, 
24/21 in 25/21 popr.) in Statuta Mestne občine Maribor 
(MUV, št. 10/2011, s spremembami) objavlja Mestna 
občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor (v 
nadaljevanju: MOM)

javni razpis
za sofinanciranje programov in dodelitev oziroma 

sofinanciranje uporabe prostora programom 
Letnega programa športa v MOM za leto 2022

1. Pomeni izrazov, ki so povzeti po Odloku o izbiri 
in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa 
športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 21/19, 25/19, 
24/21 in 25/21 popr.) so:

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

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

– izvajalec letnega programa športa v MOM (v na-
daljnjem besedilu: izvajalec) je vsakdo, čigar dejavnost 
je na podlagi Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti 
izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Mari-
bor (MUV, št. 21/19, 25/19, 24/21 in 25/21 popr.) izbrana 
na razpisu in mu MOM sofinancira dejavnost in uporabo 
prostora v javnih in ostalih športnih objektih,

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

– piramidalni sistem pomeni izvajanje dejavnosti 
vadbe in tekmovanj v vseh starostnih kategorijah ura-
dnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmer-
jene v kakovostni in vrhunski šport,

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

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

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

strokovnih delavcev v športu,
d) organiziranost v športu:
– na področju kakovostnega in vrhunskega športa,
– na področju športne rekreacije, prostočasne 

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

e) športne prireditve in promocija športa:
– športne prireditve;

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

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

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

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

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

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

a) s strokovnim kadrom skladno z ZŠpo-1 (stro-
kovno izobražen delavec, izvajalec dopolnilnega stro-
kovnega dela, ki sodeluje v procesu športne vadbe),

b) z ustreznim programom in materialnimi mo-
žnostmi za izpeljavo tega programa,

c) z organiziranim sodelovanjem s šolskim sis-
temom.

– Uradni tekmovalni sistem: kot uradni tekmovalni 
sistem se upošteva dokument »Uradno potrjeni tekmo-
valni sistemi«, številka 3-18/2017-232 z dne 16. 4. 2021, 
ki ga je v skladu z dokumentom »Pogoji, pravila in krite-
riji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Repu-
bliki Sloveniji« potrdil strokovni svet za tekmovalni šport 
na svoji 13. redni seji.

– Obvestila Olimpijskega komiteja Slovenije (v na-
daljnjem besedilu: Obvestila OKS): kot uradni dokument 

se upošteva aktualna evidenca kategoriziranih športni-
kov, ki je stopila v veljavo 1. 10. 2021 in je objavljena na 
spletni strani OKS (www.olympic.si).

– Izvedbeni načrt nacionalnega programa športa: 
je dokument, ki sledi nacionalnemu programu športa 
in omogoča njegovo uspešno in učinkovito izvajanje – 
(https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumen-
ti/Direktorat-za-sport/Strokovni-svet-RS-za-sport/2021/Iz-
vedbeni-nacrt-nacionalnega-programa-sporta-v-Republi-
ki-Sloveniji-2014-2023.pdf).

– Velikosti vadbenih skupin in letni obseg vadbe 
v programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski šport (ŠOM KŠ/VŠ) – je doku-
ment OKS, ki za vsako športno panogo določa velikost 
in starostne skupine ter največji letni obseg vadbe – 
https://www.olympic.si/datoteke/2_2_2-VELIKOST%20
VADBENIH%20SKUPIN%20IN%20OBSEG%20VAD-
BE-%C5%A1port%20otrok%20in%20mladina.pdf

– Velikosti vadbenih skupin in letni obseg vadbe 
v programih kakovostnega športa (KŠ) – je dokument 
OKS, ki za vsako športno panogo določa velikost in 
starostne skupine ter največji letni obseg vadbe – 
https://www.olympic.si/datoteke/2_2_2-%20velikost%20
vadbenih%20skupin%20%20-%20%20kakovostni%20
%C5%A1port.pdf

– Velikosti vadbenih skupin in letni obseg vad-
be v programih vrhunskega športa (VŠ) – je doku-
ment OKS, ki za vsako športno panogo določa veli-
kost in starostne skupine ter največji letni obseg vad-
be – https://www.olympic.si/datoteke/Kopija2%202%20
2-PRAVILNIK-OB%C4%8CINE-OKS-oblikovanje%20
vadbenih%20skupin.pdf

– Informator 2021/2022 – je publikacija Zavoda 
za šport RS Planica, ki opredeljuje športne programe 
ter način izvajanja in uresničevanja ciljev športnih pro-
gramov (Mali sonček, Zlati sonček, Krpan, Naučimo 
se plavati, Šolska športna tekmovanja in prireditve) – 
https://www.sportmladih.net/uploads/cms/file/Informa-
tor%20I/Informator_21_22_splet.pdf

2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za 

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

Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje progra-
mov, podprogramov oziroma dejavnosti Letnega pro-
grama športa v MOM za leto 2022, dodelitev uporabe 
oziroma za sofinanciranje prostora športnim društvom in 
športnim zvezam za leto 2022.

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

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

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

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

V primeru, da se v oddanem zahtevku ugotovi na-
vajanje neresničnih podatkov, nenamenska ter nego-
spodarna raba sredstev ali kršenje pogodbenih določil, 
bo moral izvajalec vrniti prejeta sredstva z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi.
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V vseh dejavnostih, kjer je predmet sofinanciranja 
vadba športnikov, morajo le-ti biti registrirani v skladu 
z 32. členom Zakona o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, 
št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20).

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

Odobreno brezplačno uporabo prostora iz tega raz-
pisa lahko izbrani vlagatelji namenijo in uporabijo zgolj 
za namene, ki so za vsako področje, program, podpro-
gram oziroma dejavnost predvideni s tem razpisom in 
Odlokom o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev 
letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, 
št. 21/19, 25/19, 24/21 in 25/21 popr.).

Proste kapacitete po posameznih vadbenih eno-
tah v mreži javnih športnih objektov in javnih športnih 
objektov v upravljanju koncesionarja in namen uporabe 
javnih športnih objektov, za katere je zagotovljen znesek 
do 2.015.000 evrov ter za športne objekte in površine za 
šport v naravi, ki niso vključeni v mrežo javnih športnih 
objektov, se za izvedbo Letnega programa športa opre-
delita in objavita v razpisni dokumentaciji.

MOM bo sofinancirala tudi ure vadbe v drugih šport-
nih objektih v lasti MOM in ostalih športnih objektih, ki 
niso v lasti MOM (lastni športni objekti in telovadnice), ki 
zaradi narave dela (specifičnost športne panoge) ali pre-
zasedenosti, glede na obseg vadbe in vrednotenje pro-
gramov niso vključeni v mrežo javnih športnih objektov, 
vendar največ do 250.000 evrov. Vrednost posamezne 
ure se izračuna tako, da se razpoložljiva sredstva delijo 
s skupnim številom odobrenih ur.

Prednost pri uporabi prostora v mreži javnih športnih 
objektov imajo dejavnosti programov »Prostočasne šport-
ne vzgoje šolskih otrok« ter dejavnosti programov »Vadbe 
in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in 
mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport«.

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

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

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

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

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

Protivrednost odobrene uporabe javnih športnih 
objektov se izračuna na podlagi veljavnega cenika kon-
cesionarja.

b. Sofinanciranje programov
Odobrena denarna sredstva iz tega razpisa lahko 

izbrani vlagatelji namenijo in uporabijo zgolj za namene, 
ki so za vsako področje, program, podprogram oziroma 
dejavnost predvideni s tem razpisom in Odlokom o izbiri 

in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa 
športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 21/19, 25/19, 
24/21 in 25/21 popr.).

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

Izvajalec športnega programa, ki je izbran za izvaja-
nje LPŠ, je dolžan javno objaviti izračun cene športnega 
programa, za katerega izvajanje prejema javna sredstva 
(prvi odstavek 31. člena ZŠpo-1). Športni programi, ki so 
v celoti financirani iz javnih sredstev, so za uporabnika 
brezplačni. V primeru delnega sofinanciranja športnih 
programov iz javnih sredstev mora izvajalec LPŠ stro-
ške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati (tretji 
odstavek 31. člena ZŠpo-1).

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

Strokovni delavci, ki imajo z izvajalcem LPŠ skle-
njeno poslovno razmerje ali redno delovno razmerje, ne 
morejo uveljavljati volonterskega dela.

Sofinanciranje dejavnosti se izvede na podlagi zah-
tevka. Izvajalcu se na podlagi pogodbe in vloženega 
zahtevka odobri črpanje vseh dodeljenih sredstev na 
razpisu. Namenska poraba in gospodarno porabo sred-
stev se presoja med samim izvajanjem dejavnosti ter ob 
oddaji vsakega zahtevka.

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

Športne prireditve se bodo sofinancirale na podlagi 
zahtevka izvajalca, kateremu je potrebno priložiti finanč-
no poročilo s prilogami (število tekmovalcev, gledalcev, 
fotografije …), in sicer v roku 30 dni po izvedbi posame-
zne prireditve.

Zahtevke za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2022 je po-
trebno oddati najkasneje do 31. 7. 2022.

Pred prvim zahtevkom za obdobje po 30. 6. 2022 je 
potrebno oddati poročilo z dokazili o plačanih stroških, 
ki so nastali v obdobju od 1. 1. do 30. 6. in so bili prika-
zani v aplikaciji pri zahtevkih za to obdobje. Po 31. 7. 
2022 stroškov za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2022 ni več 
možno uveljavljati in se ne štejejo kot upravičeni stroški.

Rok za predložitev zadnjega e-zahtevka za obdobje 
od 1. 7. do 31. 12. 2022 je 8. december 2022, razen za 
prireditve, tekmovanja in mestne panožne športne šole 
izvedene v decembru 2022, kjer je rok za predložitev 
e-zahtevka najkasneje do 15. 1. 2023.

Poročilo o namenski porabi sredstev za obdobje 
od 1. 7. do 31. 12. 2022 z dokazili o plačanih stroških je 
potrebno oddati najkasneje do 31. 1. 2023.

Zaključno vsebinsko poročilo za obdobje od 1. 1. do 
31. 12. 2022, ki vsebuje računovodske izkaze s pojasnili 
in poročilo o uresničevanju ciljev izvedenih programov 
v preteklem koledarskem letu, morajo izvajalci pristojne-
mu organu posredovati do 31. marca prihodnjega leta.

V programih prostočasnih dejavnosti, kjer je pred-
met sofinanciranja strošek strokovnega kadra, s katerimi 
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ima izvajalec sklenjeno pogodbo o volonterskem delu, 
morajo izvajalci kot dokazilo o namenski rabi sredstev 
k e-zahtevku za obdobje od 1. 1. do 30. 6. predložiti prvo 
Poročilo o volonterskem delu najkasneje do 31. 7. teko-
čega leta, k e-zahtevku za obdobje od 1. 7. do 31. 12. 
pa drugo Poročilo o volonterskem delu, najkasneje do 
10. 12. tekočega leta.

Zaključno vsebinsko poročilo o volonterskem delu 
za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022 se odda najkasneje 
do 31. 1. prihodnjega leta.

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

MOM si pridržuje pravico do spremembe okvirne 
višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva 
spremenijo v proračunu oziroma rebalansu proračuna 
MOM za leto 2022.

Okvirna skupna višina predvidenih razpisanih sred-
stev znaša 4.392.760,00 evrov.

Okvirne višine sredstev, ki so namenjene izvedbi 
razpisanih programov za leto 2022, po posameznih 
razpisnih področjih, programih, podprogramih in dejav-
nostih znašajo:

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

Poglavje 
Javnega 
razpisa

Programski 
obrazec

v aplikaciji 
Tendee

Številka
poglavja

v LPŠ 2022

Področje, program, podprogram,
dejavnost LPŠ 2022

Številka 
proračunske 

postavke

Okvirna 
razpisana 

sredstva v EUR

TOČKA 5 2.1. ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU 
ŠPORTA ZA VSE

123408  

I.  2.1.1. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA 
OTROK IN MLADINE

 

A.  2.1.1.1. Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok  
a. a) Mali sonček  
 B  Gibalne igre v naravi 2.000

B Krosi 2.700
b. A b) Športne dejavnosti za predšolske otroke 32.000
B.  2.1.1.2. Prostočasna športna vzgoja šolskih otrok  
a. a) Zlati sonček in Krpan  
 B  Drsanje 10.400
 B  Planinstvo 1.000

B Športno plezanje 2.000
B Rolkanje 2.000

 B  Kolesarstvo 6.000
b. A  b) Športne dejavnosti za šoloobvezne otroke 160.000
c. c) Za izvedbo programa Naučimo se plavati  
 C  Deset urni plavalni tečaji za prve razrede 57.000
 C  Preverjanje znanja plavanja za šeste razrede 5.160

d. D d) Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne 
otroke

20.000

C.  2.1.1.3. Prostočasna športna vzgoja mladine  
a. D a) Šolska športna tekmovanja za mladino 8.000
b. A b) Športne dejavnosti za srednješolce (mladino) 31.000
II.  2.1.2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE

S POSEBNIMI POTREBAMI
 

a. A a) Športne dejavnosti otrok in mladine
s posebnimi potrebami

4.000

III.  2.1.3. OBŠTUDIJSKA ŠPORTNA DEJAVNOST  
a. A a) Športne dejavnosti za študente 5.000
b. D b) Tekmovanja študentov Univerze v Mariboru 10.000
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Poglavje 
Javnega 
razpisa

Programski 
obrazec

v aplikaciji 
Tendee

Številka
poglavja

v LPŠ 2022

Področje, program, podprogram,
dejavnost LPŠ 2022

Številka 
proračunske 

postavke

Okvirna 
razpisana 

sredstva v EUR

IV.  2.1.4. ŠPORTNA REKREACIJA  
a. E a) Športna rekreacija v okviru Gibaj Maribor – 

brezplačne animacijske prireditve 
in brezplačna animacijska vadba

15.000

V.  2.1.5. ŠPORT STAREJŠIH  
a. A a) Strokovno vodena vadba za starejše od 

65 let
13.000

VI.  2.2. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA 
ŠPORTA – PODROČJE ŠPORTA ZA VSE

123409  

a.  2.2.1. Velike športno rekreativne prireditve 
lokalnega pomena

 

 F  Zimski športni vikend 6.000
 F  Športni vikend Maribora 9.000
 F  Mariborski mestni tek 17.000
 F  Festival mariborskega športa 4.500
 F  Urbani polmaraton Run4motion 3.000
 F  Športna pomlad 2.500

F Team Time Ride 2.000
 F  ZZ – Rolano mesto 1.500
 F  Nočni tek na Kalvarijo 1.000

b. F 2.2.2. Druge športno rekreativne prireditve 12.000
TČ. 6 3.1. ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU 

TEKMOVALNEGA ŠPORTA
123411  

I.  3.1.1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, 
USMERJENIH V KAKOVOSTNI 
IN VRHUNSKI ŠPORT

 

a. G a) Dejavnost vadbe in tekmovanj uradnih 
tekmovalnih sistemov za otroke in mladino 
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

 

 Individualne panoge 470.000
 Kolektivne panoge 293.000
II.  3.1.2. VRHUNSKI ŠPORT  
 J  a) Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih 

tekmovalnih sistemov vrhunskega športa
75.000

III.  3.2. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA 
ŠPORTA – PODROČJE TEKMOVALNEGA 
ŠPORTA

123409  

a. K a) Velike mednarodne športne prireditve 30.000
UEC Evropsko prvenstvo v gorskem 
kolesarstvu

  ZLATA LISICA, svetovni pokal za ženske 
v alpskem smučanju

 

b. K b) Druga mednarodna tekmovanja in prireditve 65.000
c. c) Nastopi v evropskih klubskih ligaških 

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

K Nastopi v evropskih klubskih ligaških 
tekmovanjih – liga prvakov

10.000

 K  Nastopi na drugih velikih ligaških 
tekmovanjih, na svetovnih pokalih in drugih 
velikih mednarodnih tekmovanjih

20.000

d. K d) Športnik leta Maribora 2021 18.000
IV.  3.3. MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE 123416
a. H a) Mestne panožne športne šole otrok in 

mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport

351.000 
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Poglavje 
Javnega 
razpisa

Programski 
obrazec

v aplikaciji 
Tendee

Številka
poglavja

v LPŠ 2022

Področje, program, podprogram,
dejavnost LPŠ 2022

Številka 
proračunske 

postavke

Okvirna 
razpisana 

sredstva v EUR

TČ. 7  4. ŠPORT INVALIDOV 123403  
I. 4.1. ŠPORT INVALIDOV – PODROČJE ŠPORTA 

ZA VSE
 

A. 4.1.1. Prostočasna športna rekreacija invalidov  
a. A a) Dejavnosti množičnega športa invalidov 16.000
B. 4.1.2. Športne prireditve in promocija športa 

invalidov
a. L a) Športno rekreativne prireditve športa 

invalidov
2.000

II. 4.2. ŠPORT INVALIDOV – PODROČJE 
TEKMOVALNEGA ŠPORTA

 

A.  4.2.1. Tekmovalni šport invalidov  
a. J a) Dejavnosti tekmovalnega športa invalidov 1.000
B. 4.2.2. Športne prireditve in promocija tekmovalnega 

športa invalidov
a. L a) Mednarodna tekmovanja in prireditve, 

evropska ligaška tekmovanja in svetovni 
pokali s področja športa invalidov

1.000

TČ. 8  5. RAZVOJNA DEJAVNOST V ŠPORTU 123413  
a. M1 a) Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 

delavcev v športu
7.000

b. M1 b) Izobraževanje strokovnih delavcev v športu 3.000
TČ. 9  6. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 123412  

I. 6.1. DELOVANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ  
a. N a) Delovanje občinske športne zveze 33.000
b. N b) Delovanje ostalih zvez društev 5.000
c. O c) Delovanje športnih društev 33.000
 7. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA 

ŠPORT V NARAVI 
123414  

 7.1. OBJEKTI V UPRAVLJANJU 
KONCESIONARJA ŠPORT MARIBOR 
D.O.O IN V UPRAVLJANJU UPRAVLJAVCA 
SMUČIŠČ

na 
programskih 

obrazcih

a) Objekti v upravljanju Šport Maribor d.o.o. 1.990.000

 na 
programskih 

obrazcih

b) Objekti v upravljanju upravljavca smučišč 25.000

7.2. OSTALI ŠPORTNI OBJEKTI
 na 

programskih 
obrazcih

Ostali športni objekti 250.000

TČ. 10 8.1 OLIMPIJSKI FESTIVAL EVROPSKE 
MLADINE 2023

123415

K Olimpijski festival evropske mladine 2023 250.000

4. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo:
– športna društva in športne zveze, registrirane 

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

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

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

namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja 
ustanove;
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– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki iz-
vajajo javno veljavne programe;

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

– zasebni športni delavci.
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost 

pri izvajanju programov in področij letnega programa 
športa.

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

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

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

in delujejo za območje MOM najmanj dve leti ter izvajajo 
dejavnost pretežno (50 % + 1 član) za prebivalce MOM,

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

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

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

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

– izpolnjujejo druge pogoje, določene z Odlokom 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o izbiri in sofinan-
ciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa 
v Mestni občini Maribor, LPŠ in razpisno dokumentacijo.

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

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

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

Izvajalec mora pri prijavi na javni razpis izpolniti 
osnovne obrazce (R1, R2 in R3) in predložiti naslednje 
skenirane dokumente:

– obrazec R1 (Podatki o izvajalcu športnega pro-
grama),

– obrazec R2 (Izjave o sprejemanju pogojev raz-
pisa),

– obrazec R3 (Dokazila in priloge – Temeljni akt 
prijavitelja, Odločba upravne enote Maribor, Odločba 
o javnem interesu – v kolikor jo je izvajalec pridobil, 
Strategija športne panoge, usklajena s Strategijo športa 
v MOM do leta 2030 – v kolikor jo panoga ima),

– pogodbo s koncesionarjem javnih športnih objek-
tov oziroma drugo pogodbo z upravljalcem objektov 
oziroma izjavo o uporabi lastnih prostorov,

– potrjen urnik s strani koncesionarja športnega 
objekta oziroma upravljalca objekta,

– pogodbo s strokovnim kadrom,
– dokazila o usposabljanju v zadnjih dveh letih,
– dokazilo o kategorizaciji strokovnega kadra,
– podpisane pristopne izjave s strani vadečega ozi-

roma zakonitega zastopnika mladoletne vadeče osebe,
– dokazilo o statusu invalidnosti (kopijo Odloč-

be o invalidnosti s strani pristojnega državnega orga-

na, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov 
– ZVOP-1),

– seznam športnikov, ki izpolnjujejo pogoje javnega 
razpisa, potrjen s strani NPZ.

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

Posebni kriterij v programih prostočasne športne 
vzgoje predšolskih in šoloobveznih otrok ter športne 
vzgoje mladine je, da se posameznemu vlagatelju sofi-
nancira največ 20 dejavnosti (vadbenih skupin).

I. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – 
2.1.1.

Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok – 
2.1.1.1.

a. Mali sonček, Obrazec »B«
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno 

vodenih prostočasnih športnih dejavnosti s področja 
»Krosa« in »Gibalnih iger v naravi« v mariborskih vrtcih, 
in sicer za drugo starostno obdobje otrok, ki jo na pod-
lagi normativa Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport predstavljajo otroci od treh let starosti do vstopa 
v šolo.

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

Za izvedbo dejavnosti se zagotovi brezplačna upo-
raba javnih športnih objektov, ki so v upravljanju kon-
cesionarja.

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

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

– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega de-
lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) 
in je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokov-
no usposobljenih delavcev v športu pri Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). V primeru, da 
je strokovni delavec že oddal vlogo za vpis v razvid na 
MIZŠ, vpis pa še ni bil izveden, priloži ustrezno dokazilo 
oziroma bo komisija upoštevala javne listine oziroma 
diplome o strokovni izobrazbi oziroma strokovni uspo-
sobljenosti;

– ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogod-
bo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela 
(zaposlitev za določen ali nedoločen čas, samostojni 
podjetnik, zasebni športni delavec, študentski servis, 
volonterstvo);

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

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

– ima podpisan dogovor z vrtcem, za katerega bo 
izvajal program in ga priložil k prijavi na javni razpis;

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

– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno kon-
strukcijo dejavnosti.
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b. Športne dejavnosti za predšolske otroke, Obra-
zec »A«

Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno 
vodene celoletne prostočasne športne vadbe za pred-
šolske otroke, ki jih izvaja strokovno usposobljen kader 
izvajalca, in sicer za drugo starostno obdobje otrok, ki 
jo na podlagi normativa Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport predstavljajo otroci od treh let starosti 
do vstopa v šolo.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za do 60 ur 
stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi 
vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane de-
javnosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinan-
cira v višini največ do 10 evrov. Posamezna vadbena 
skupina se sofinancira v višini do 600 evrov. Pri redno 
zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek 
plače strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri 
samostojnih podjetnikih, samostojnih športnih delavcih 
in študentskemu servisu se sofinancira strošek storitve. 
Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter 
prehrane strokovnega kadra.

Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi upo-
raba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so 
v upravljanju koncesionarja ali drugih športnih objektih 
v lasti MOM ali ostalih športnih objektih do 60 enot upo-
rabe objekta.

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

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

– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega de-
lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) 
in je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno 
usposobljenih delavcev v športu pri MIZŠ. V primeru, da 
je strokovni delavec že oddal vlogo za vpis v razvid na 
MIZŠ, vpis pa še ni bil izveden, priloži ustrezno dokazilo 
oziroma bo komisija upoštevala javne listine oziroma 
diplome o strokovni izobrazbi oziroma strokovni uspo-
sobljenosti;

– ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogod-
bo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela 
(zaposlitev za določen ali nedoločen čas, samostojni 
podjetnik, zasebni športni delavec, študentski servis, 
volonterstvo);

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

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

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

– izvaja posamezno dejavnost v letnem obsegu 
najmanj 45 ur, za katero je sofinanciran v sorazmernem 
deležu polnega obsega programa vadbene skupine;

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

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

Zaradi sanacije malega in srednjega bazena v ko-
pališču Pristan, se izvajalcem programa omogoči, da 
bodo imeli možnost vnosa seznama vadečih posamez-

nih vadbenih skupin v aplikacijo za sofinanciranje LPŠ 
za leto 2022, takoj po zaključeni sanaciji.

Ne glede na izjemo, je prijavitelj dolžan v času od-
prtega javnega razpisa izpolniti prijavo posameznega 
programa brez seznama vadečih.

Prostočasna športna vzgoja šolskih otrok – 2.1.1.2
a. Športne dejavnosti za šoloobvezne otroke – 

Obrazec »A«
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno 

vodenih celoletnih prostočasnih športnih dejavnosti za 
šoloobvezne otroke, ki jih izvaja strokovno usposobljen 
kader športnih društev.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za do 80 ur 
stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi 
vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane de-
javnosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinan-
cira v višini največ do 10 evrov. Posamezna vadbena 
skupina se sofinancira v višini do 800 evrov. Pri redno 
zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek 
plače strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri 
samostojnih podjetnikih, samostojnih športnih delavcih 
in študentskemu servisu se sofinancira strošek storitve. 
Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter 
prehrane strokovnega kadra.

Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi upo-
raba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so 
v upravljanju koncesionarja ali drugih športnih objektih 
v lasti MOM ali ostalih športnih objektih do 80 enot upo-
rabe objekta.

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

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

– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega de-
lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) 
in je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno 
usposobljenih delavcev v športu pri MIZŠ. V primeru, da 
je strokovni delavec že oddal vlogo za vpis v razvid na 
MIZŠ, vpis pa še ni bil izveden, priloži ustrezno dokazilo 
oziroma bo komisija upoštevala javne listine oziroma 
diplome o strokovni izobrazbi oziroma strokovni uspo-
sobljenosti;

– ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogod-
bo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela 
(zaposlitev za določen ali nedoločen čas, samostojni 
podjetnik, zasebni športni delavec, študentski servis, 
volonterstvo);

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

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

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

– izvaja posamezno dejavnost v letnem obsegu 
najmanj 60 ur, za katero je sofinanciran v sorazmernem 
deležu polnega obsega programa vadbene skupine;

– k prijavi na javni razpis priloži pisni dogovor z za-
vodom (javna osnovna šola), v kolikor program izvaja 
za ta zavod;

– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno kon-
strukcijo dejavnosti.
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Zaradi sanacije malega in srednjega bazena v ko-
pališču Pristan, se izvajalcem programa omogoči, da 
bodo imeli možnost vnosa seznama vadečih posame-
znih vadbenih skupin v aplikacijo za sofinanciranje LPŠ 
za leto 2022, takoj po zaključeni sanaciji.

Ne glede na izjemo, je prijavitelj dolžan v času od-
prtega javnega razpisa izpolniti prijavo posameznega 
programa brez seznama vadečih.

b. Zlati sonček in Krpan – Obrazec »B«
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno 

vodenih prostočasnih športnih dejavnosti s področja dr-
sanja na ledu, planinstva, športnega plezanja, rolkanja 
in kolesarstva v mariborskih osnovnih šolah.

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

Za izvedbo dejavnosti se zagotovi brezplačna upo-
raba javnih športnih objektov, ki so v upravljanju kon-
cesionarja.

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

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

– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega de-
lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) 
in je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno 
usposobljenih delavcev v športu pri MIZŠ. V primeru, da 
je strokovni delavec že oddal vlogo za vpis v razvid na 
MIZŠ, vpis pa še ni bil izveden, priloži ustrezno dokazilo 
oziroma bo komisija upoštevala javne listine oziroma 
diplome o strokovni izobrazbi oziroma strokovni uspo-
sobljenosti;

– ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogod-
bo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela 
(zaposlitev za določen ali nedoločen čas, samostojni 
podjetnik, zasebni športni delavec, študentski servis, 
volonterstvo);

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

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

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

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

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

c. Za izvedbo športnega programa »Naučimo se 
plavati« – Obrazec »C«

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

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

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

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

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

– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega de-
lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) 
in je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno 
usposobljenih delavcev v športu pri MIZŠ. V primeru, da 
je strokovni delavec že oddal vlogo za vpis v razvid na 
MIZŠ, vpis pa še ni bil izveden, priloži ustrezno dokazilo 
oziroma bo komisija upoštevala javne listine oziroma 
diplome o strokovni izobrazbi oziroma strokovni uspo-
sobljenosti;

– ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogod-
bo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela 
(zaposlitev za določen ali nedoločen čas, samostojni 
podjetnik, zasebni športni delavec, študentski servis, 
volonterstvo);

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

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

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

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

d. Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otro-
ke – Obrazec »D«

Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe 
brezplačnih dejavnosti šolskih športnih tekmovanj v:

– individualnih športnih panogah: atletika-stadion-
ska, badminton, alpsko smučanje, deskanje na snegu, 
streljanje, športno plezanje.

– kolektivnih športnih panogah: nogomet, košarka, 
odbojka, odbojka na mivki, rokomet.

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

Posamezne dejavnosti se sofinancirajo v vrednosti 
največ do 1.200 evrov.

Za izvedbo dejavnosti šolskih športnih tekmovanj 
se zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih špor-
tnih objektov, ki so v upravljanju koncesionarja ali dru-
gih športnih objektih v lasti MOM ali ostalih športnih 
objektih.

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

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

lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) 
in je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno 
usposobljenih delavcev v športu pri MIZŠ. V primeru, da 
je strokovni delavec že oddal vlogo za vpis v razvid na 
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MIZŠ, vpis pa še ni bil izveden, priloži ustrezno dokazilo 
oziroma bo komisija upoštevala javne listine oziroma 
diplome o strokovni izobrazbi oziroma strokovni uspo-
sobljenosti;

– ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogodbo 
oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela (zapo-
slitev za določen ali nedoločen čas, samostojni podje-
tnik, zasebni športni delavec);

– zagotovi ustrezne sodniške in druge strokovne 
delavce z licenco nacionalne panožne športne zveze 
oziroma tekmovanja izvedejo v skladu z uradnimi raz-
pisi tekmovanj, ki so objavljeni v Informatorju 2021/22 
in 2022/23;

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

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

Prostočasna športna vzgoja mladine – 2.1.1.3.
a. Športne dejavnosti za srednješolce (mladino) – 

Obrazec »A«
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno 

vodenih celoletnih prostočasnih športnih dejavnosti za 
mladino, ki jih izvaja strokovno usposobljen kader šport-
nih društev.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za do 80 ur 
stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi 
vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane de-
javnosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinan-
cira v višini največ do 10 evrov. Posamezna vadbena 
skupina se sofinancira v višini do 800 evrov. Pri redno 
zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek 
plače strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri 
samostojnih podjetnikih, samostojnih športnih delavcih 
in študentskemu servisu se sofinancira strošek storitve. 
Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter 
prehrane strokovnega kadra.

Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi upo-
raba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so 
v upravljanju koncesionarja ali drugih športnih objektih 
v lasti MOM ali ostalih športnih objektih do 80 enot upo-
rabe objekta.

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

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

– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega de-
lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) 
in je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno 
usposobljenih delavcev v športu pri MIZŠ. V primeru, da 
je strokovni delavec že oddal vlogo za vpis v razvid na 
MIZŠ, vpis pa še ni bil izveden, priloži ustrezno dokazilo 
oziroma bo komisija upoštevala javne listine oziroma 
diplome o strokovni izobrazbi oziroma strokovni uspo-
sobljenosti;

– ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogod-
bo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela 
(zaposlitev za določen ali nedoločen čas, samostojni 
podjetnik, zasebni športni delavec, študentski servis, 
volonterstvo);

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

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev;

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

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

– izvaja posamezno dejavnost v letnem obsegu 
najmanj 60 ur, za katero je sofinanciran v sorazmernem 
deležu polnega obsega programa vadbene skupine;

– k prijavi na javni razpis priloži pisni dogovor z za-
vodom (javna srednja šola), v kolikor program izvaja za 
ta zavod;

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

b. Šolska športna tekmovanja za mladino – Obra-
zec »D«

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

– individualnih športnih panogah: atletika-stadion-
ska, atletika-kros, badminton, gimnastika, judo, plava-
nje, alpsko smučanje, deskanje na snegu, tek na smu-
čeh, namizni tenis, šah, streljanje in športno plezanje.

– kolektivnih športnih panogah: nogomet, košarka, 
odbojka, mala odbojka, odbojka na mivki, rokomet in 
košarka 3 na 3.

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

Posamezne dejavnosti se sofinancirajo v vrednosti 
največ do 1.200 evrov.

Za izvedbo dejavnosti šolskih športnih tekmovanj 
se zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih šport-
nih objektov, ki so v upravljanju koncesionarja ali drugih 
športnih objektih v lasti MOM ali ostalih športnih objektih.

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

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

lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) 
in je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno 
usposobljenih delavcev v športu pri MIZŠ. V primeru, da 
je strokovni delavec že oddal vlogo za vpis v razvid na 
MIZŠ, vpis pa še ni bil izveden, priloži ustrezno dokazilo 
oziroma bo komisija upoštevala javne listine oziroma 
diplome o strokovni izobrazbi oziroma strokovni uspo-
sobljenosti;

– ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogodbo 
oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela (zapo-
slitev za določen ali nedoločen čas, samostojni podjet-
nik, zasebni športni delavec);

– zagotovi ustrezne sodniške in druge strokovne 
delavce z licenco nacionalne panožne športne zveze 
oziroma tekmovanja izvedejo v skladu z uradnimi raz-
pisi tekmovanj, ki so objavljeni v Informatorju 2021/22 
in 2022/23;

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

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

II. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 
s posebnimi potrebami – 2.1.2.

a. Športne dejavnosti otrok in mladine s posebnimi 
potrebami – Obrazec »A«

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

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za do 80 ur 
stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi 
vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane dejav-
nosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinancira 
v višini največ do 15 evrov. Posamezna vadbena sku-
pina se sofinancira v višini do 1.200 evrov. Pri redno 
zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek 
plače strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri 
samostojnih podjetnikih, samostojnih športnih delavcih 
in študentskemu servisu se sofinancira strošek storitve. 
Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter 
prehrane strokovnega kadra.

Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi upo-
raba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so 
v upravljanju koncesionarja ali drugih športnih objektih 
v lasti MOM ali ostalih športnih objektih do 80 enot upo-
rabe objekta.

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

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

– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega de-
lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) 
in je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno 
usposobljenih delavcev v športu pri MIZŠ. V primeru, da 
je strokovni delavec že oddal vlogo za vpis v razvid na 
MIZŠ, vpis pa še ni bil izveden, priloži ustrezno dokazilo 
oziroma bo komisija upoštevala javne listine oziroma 
diplome o strokovni izobrazbi oziroma strokovni uspo-
sobljenosti;

– ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogodbo 
oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela (zapo-
slitev za določen ali nedoločen čas, samostojni podje-
tnik, zasebni športni delavec);

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

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

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

– izvaja posamezno dejavnost v letnem obsegu 
najmanj 60 ur, za katero je sofinanciran v sorazmernem 
deležu polnega obsega programa vadbene skupine;

– k prijavi na javni razpis priloži pisni dogovor z za-
vodom, v kolikor program izvaja za ta zavod;

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

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

Zaradi sanacije malega in srednjega bazena v ko-
pališču Pristan, se izvajalcem programa omogoči, da 
bodo imeli možnost vnosa seznama vadečih posamez-
nih vadbenih skupin v aplikacijo za sofinanciranje LPŠ 
za leto 2022, takoj po zaključeni sanaciji.

Ne glede na izjemo, je prijavitelj dolžan v času od-
prtega javnega razpisa izpolniti prijavo posameznega 
programa brez seznama vadečih.

III. Obštudijska športna dejavnost – 2.1.3.
a. Športne dejavnosti za študente – Obrazec »A«
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno 

vodenih celoletnih športnih prostočasnih dejavnosti za 
študente Univerze v Mariboru s prijavljenim prebivali-
ščem v MOM, ki jih izvaja strokovno usposobljen kader.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za do 80 ur 
stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi 
vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane de-
javnosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinan-
cira v višini največ do 10 evrov. Posamezna vadbena 
skupina se sofinancira v višini do 800 evrov. Pri redno 
zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek 
plače strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri 
samostojnih podjetnikih, samostojnih športnih delavcih 
in študentskemu servisu se sofinancira strošek storitve. 
Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter 
prehrane strokovnega kadra.

Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi upo-
raba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so 
v upravljanju koncesionarja ali drugih športnih objektih 
v lasti MOM ali ostalih športnih objektih do 80 enot upo-
rabe objekta.

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

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

– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega de-
lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) 
in je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno 
usposobljenih delavcev v športu pri MIZŠ. V primeru, da 
je strokovni delavec že oddal vlogo za vpis v razvid na 
MIZŠ, vpis pa še ni bil izveden, priloži ustrezno dokazilo 
oziroma bo komisija upoštevala javne listine oziroma 
diplome o strokovni izobrazbi oziroma strokovni uspo-
sobljenosti;

– ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogod-
bo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela 
(zaposlitev za določen ali nedoločen čas, samostojni 
podjetnik, zasebni športni delavec, študentski servis, 
volonterstvo);

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

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

– ki za udeležence programa – študente Univerze 
v Mariboru predloži ustrezno dokazilo (potrdilo o vpisu 
in potrdilo o prijavljenem prebivališču v MOM), da izpol-
njujejo pogoj razpisanega programa vadbe;

– izvaja dejavnosti, ki niso del visokošolskih ali viš-
ješolskih študijskih programov ali dejavnosti, ki so sofi-
nancirane iz tega naslova;
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– izvaja posamezno dejavnost v letnem obsegu 
najmanj 60 ur, za katero je sofinanciran v sorazmernem 
deležu polnega obsega programa vadbene skupine;

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

b. Tekmovanja študentov Univerze v Mariboru, 
Obrazec »D«

Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izved-
be brezplačnih dejavnosti športnih tekmovanj študen-
tov Univerze v Mariboru, ki jih izvajajo športna društva 
ali zveze društev za študente Univerze v Mariboru pod 
okriljem Slovenske univerzitetne športne zveze (SUSA).

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

Za izvedbo dejavnosti študentskih športnih tekmo-
vanj se zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih 
športnih objektov, ki so v upravljanju koncesionarja ali 
drugih športnih objektih v lasti MOM ali ostalih športnih 
objektih.

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

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

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

IV. Športna rekreacija – 2.1.4.
a. Športna rekreacija v okviru programa Gibaj Ma-

ribor – brezplačne animacijske prireditve in brezplačna 
animacijska vadba – Obrazec »E«

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

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

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

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

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

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

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

izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zako-
nom o športu (ZŠpo-1) in je vpisan v razvid strokovno 
izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v špor-
tu pri MIZŠ. V primeru, da je strokovni delavec že oddal 
vlogo za vpis v razvid na MIZŠ, vpis pa še ni bil izveden, 
priloži ustrezno dokazilo oziroma bo komisija upoštevala 
javne listine oziroma diplome o strokovni izobrazbi ozi-
roma strokovni usposobljenosti;

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

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

Za izvedbo posameznega sklopa dejavnosti pro-
jekta Gibaj Maribor bo lahko izbran le vlagatelj, ki bo 
izbran na področju Delovanja športnih organizacij. Vla-

gatelj oziroma nosilec mora imeti za vsako prijavljeno 
dejavnost z izvajalcem dejavnosti podpisan dogovor 
za celotno obdobje trajanja sofinanciranja od 1. 1. do 
31. 12. 2022 in mora biti podpisan pred začetkom izva-
janja dejavnosti (1. 1. 2022).

V. Šport starejših – 2.1.5.
a. Strokovno vodena vadba za starejše od 65 let – 

Obrazec »A«
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno vo-

denih celoletnih prostočasnih športnih dejavnosti za sta-
rejše od 65 let, ki jih izvaja strokovno usposobljen kader.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za do 80 ur 
stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi 
vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane de-
javnosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinan-
cira v višini največ do 10 evrov. Posamezna vadbena 
skupina se sofinancira v višini do 800 evrov. Pri redno 
zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek 
plače strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri 
samostojnih podjetnikih, samostojnih športnih delavcih 
in študentskemu servisu se sofinancira strošek storitve. 
Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter 
prehrane strokovnega kadra.

Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi upo-
raba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so 
v upravljanju koncesionarja ali drugih športnih objektih 
v lasti MOM ali ostalih športnih objektih do 80 enot upo-
rabe objekta.

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

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

– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega de-
lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) 
in je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno 
usposobljenih delavcev v športu pri MIZŠ. V primeru, da 
je strokovni delavec že oddal vlogo za vpis v razvid na 
MIZŠ, vpis pa še ni bil izveden, priloži ustrezno dokazilo 
oziroma bo komisija upoštevala javne listine oziroma 
diplome o strokovni izobrazbi oziroma strokovni uspo-
sobljenosti;

– ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogod-
bo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela 
(zaposlitev za določen ali nedoločen čas, samostojni 
podjetnik, zasebni športni delavec, študentski servis, 
volonterstvo);

– zagotovi, da vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj raz-
pisanega programa vadbe – starejši od 65 let in predlo-
žijo ustrezno dokazilo (pristopno izjavo);

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

– izvaja posamezno dejavnost v letnem obsegu 
najmanj 60 ur, za katero je sofinanciran v sorazmernem 
deležu polnega obsega programa vadbene skupine;

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

VI. Športne prireditve in promocija športa – podro-
čje športa za vse – 2.2.

Velike športno rekreativne prireditve – 2.2.1.
a. Prireditve lokalnega pomena – Obrazec »F«
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-

ciranje stroškov strokovnega dela in drugih stroškov ne-
posredne izvedbe (materiala, blaga in storitev) nasled-
njih velikih športno rekreativnih prireditev:

– Zimski športni vikend,
– Športni vikend Maribora,
– Mariborski mestni tek,
– Festival mariborskega športa,
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– Urbani polmaraton Run4motion,
– Športna pomlad,
– Team Time Ride,
– ZZ – Rolano mesto,
– Nočni tek na Kalvarijo.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 

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

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

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

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

strukcijo dejavnosti.
Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Ma-

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

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

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

– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Maribor na 
spletnih straneh;

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

b. Druge športno rekreativne prireditve – 2.2.2. – 
Obrazec »F«

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

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

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

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

– priloži program prireditve iz katerega je razvidna 
mednarodna oziroma lokalna odmevnost, množičnost, 
raven prireditve in ustreznost vsebine (pretežno športna);

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

Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Ma-
ribor:

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

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

– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Maribor na 
spletnih straneh;

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

6. Predmet sofinanciranja in posebni pogoji za kan-
didiranje na razpisu tekmovalnega športa – 3.1.

I. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v ka-
kovostni in vrhunski šport – 3.1.1.

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

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

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

Pri vrednotenju športnih panog predstavlja absolut-
no število športnikov v programu vsoto športnikov vseh 
starostnih kategorij, ki vadijo in tekmujejo v starostno 
ustrezni kategoriji uradnega tekmovalnega sistema.

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

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

Vlagatelji lahko zaprosijo, ob upoštevanju pirami-
dalnega sistema, za več dejavnosti (več vadbenih sku-
pin) znotraj posamezne starostne kategorije, le v pri-
meru, da izvajajo v tej starostni kategoriji dejavnosti, 
v katere so vključeni športniki, ki nastopajo na najvišji 
ravni uradnega tekmovalnega sistema.

Drobljenje vadbenih skupin iste starostne katego-
rije na več dejavnosti, kot se dejansko izvaja v resnici, 
posledično pomeni zavrnitev celotne vloge vlagatelja ali 
prekinitev pogodbe.

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

Dodeljena višina sredstev za sofinanciranja dela 
strokovnih delavcev je namenjena dejavnostim (vadbe-
nim skupinam), ki izpolnjujejo pogoj, da je vanje vklju-
čenih najmanj 8 športnikov v individualnih in najmanj 
12 športnikov v kolektivnih športnih panogah. V kolikor 
komisija presodi upravičenost manjšega števila športni-
kov v dejavnosti, se le-te sofinancirajo v sorazmernem 
deležu števila športnikov, vendar ne manjšega od 2 pri 
individualnih in pri kolektivnih športnih panogah toliko 
športnikov kot to določa Nacionalna panožna zveza 
(NPZ) za nastop v uradnem tekmovalnem sistemu.
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Posameznemu strokovnemu delavcu se lahko sofi-
nancira delo v največ dveh dejavnostih na področju tekmo-
valnega športa (vadbeni skupini), pri čemer velja omejitev:

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

Stroški programov državnih reprezentanc niso 
upravičen strošek.

Obseg izbrane dejavnosti oziroma vadbe posamez-
nih starostnih kategorij:

Starostna kategorija Letni obseg vadbe (enote)
mladinci /mladinke do 400 
kadeti /kadetinje do 320 
starejši dečki/deklice do 240 
mlajši dečki/deklice do 160 

Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba 
v javnih športnih objektih, ki so v upravljanju koncesio-
narja ali drugih športnih objektih v lasti MOM ali ostalih 
športnih objektih.

Vlagatelji 1. skupine športnih panog lahko v okviru 
vloge zaprosijo za izvedbo programa v obsegu:

– mlajši dečki in deklice v obsegu do 160 enot,
– starejši dečki in deklice v obsegu do 240 enot,
– kadeti in kadetinje v obsegu do 320 enot,
– mladinci in mladinke v obsegu do 400 enot.
Vlagatelji 2., 3. in 4. skupine športnih panog lahko 

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

nalnost zaprošene uporabe prostora z več dejavnostmi 
(vadbenimi skupinami) znotraj iste starostne kategori-
je, lahko določi obseg le posameznim dejavnostim ali 
sorazmerno zmanjša obseg. Prav tako lahko komisija 
v izjemnih primerih zmanjša ali poveča obseg kot je 
določeno v dokumentu Olimpijskega komiteja Slove-
nije: »Velikosti vadbenih skupin in letni obseg vadbe 
v programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski šport (ŠOM KŠ/VŠ)«.

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

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

– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delav-
ca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposob-
ljenost v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) in je vpisan 
v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih 
delavcev v športu pri MIZŠ. V primeru, da je strokovni de-
lavec že oddal vlogo za vpis v razvid na MIZŠ, vpis pa še 
ni bil izveden, priloži ustrezno dokazilo oziroma bo komisija 
upoštevala javne listine oziroma diplome o strokovni izo-
brazbi oziroma strokovni usposobljenosti;

– ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogod-
bo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela 
(zaposlitev za določen ali nedoločen čas, samostojni 
podjetnik, zasebni športni delavec, študentski servis, 
volonterstvo);

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

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

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

– Športne panoge, kjer sezona poteka v koledar-
skem letu znotraj obdobja 1. 1. do 31. 12. – nastop od 
1. 1. 2021 do dneva oddaje vloge na javni razpis.

– Športne panoge, kjer sezona poteka znotraj 
obdobja 1. 9. do 31. 8. – nastop v obdobju 1. 9. 2021 do 
dneva oddaje vloge na javni razpis. Pogoj se ne upo-
števa za prvo starostno obdobje posamezne športne 
panoge uradnih tekmovalnih sistemov.

– ki zagotovi, da vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj 
razpisanega programa vadbe in predložijo ustrezno do-
kazilo (potrjeni seznam športnikov s strani Nacionalne 
panožne zveze – NPZ);

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

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

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

V kolikor je pomočnik vodje dejavnosti kondicijski 
trener in se sofinancira kot trener MPŠŠ, lahko ista vad-
bena skupina prejme največ do 100 % sredstev iz Dejav-
nosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov 
za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski 
šport, ki jih lahko porabi za stroške priprav, tekmovanj 
in športne opreme.

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

nih sistemov kakovostnega športa članov
Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmo-

valnih sistemov kakovostnega športa članov se sofinan-
cira uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki 
so v upravljanju koncesionarja ali drugih športnih objek-
tih v lasti MOM ali ostalih športnih objektih za izvedbo 
programa v obsegu, kot je razvidno iz spodnjih tabel.

Vlagatelji 1. skupine športnih panog so upravičeni 
do naslednjega obsega enot:

Raven tekmovanja Obseg enot
1. raven do 400
2. raven do 320 
3. raven do 240 
4. raven do 160 

Vlagatelji 2., 3. in 4. skupine športnih panog so 
upravičeni do naslednjega obsega enot:

Raven tekmovanja Obseg enot
1. raven do 320
2. raven do 240
3. raven do 160
4. raven do 120

Vlagatelji, ki imajo samo eno raven tekmovanja in ne 
izvajajo dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmoval-



Stran 2640 / Št. 184 / 26. 11. 2021 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

nih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovo-
stni in vrhunski šport, v vseh starostnih kategorijah ura-
dnega tekmovalnega sistema, so upravičeni do 120 enot.

Prav tako lahko komisija v izjemnih primerih zmanj-
ša ali poveča obseg kot je določeno v dokumentu Olim-
pijskega komiteja Slovenije: »Velikosti vadbenih skupin 
in letni obseg vadbe v programih kakovostnega športa 
(KŠ)«.

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

Na razpis za sofinanciranje uporabe prostorov se 
lahko prijavi vlagatelj, ki:

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

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

– Športne panoge, kjer sezona poteka v koledar-
skem letu znotraj obdobja 1. 1. do 31. 12. – nastop od 
1. 1. 2021 do dneva oddaje vloge na javni razpis.

– Športne panoge, kjer sezona poteka znotraj 
obdobja 1. 9. do 31. 8. – nastop v obdobju 1. 9. 2021 do 
dneva oddaje vloge na javni razpis.

– ki zagotovi, da vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj 
razpisanega programa vadbe in predložijo ustrezno do-
kazilo (potrjeni seznam športnikov s strani NPZ);

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

II. Vrhunski šport – 3.1.2.
a. Dejavnosti vadbe in tekmovanja uradnih tekmo-

valnih sistemov vrhunskega športa – Obrazec »J«
Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmo-

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

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

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

ški dela, materiala blaga in storitev).
Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti športnika, ki iz-

kazuje status kategorizacije vrhunskega razreda.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofi-

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

Posameznemu strokovnemu delavcu, ki neposred-
no vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi šport-
nike/ekipe na tekmovanjih, se lahko sofinancira delo 
v največ dveh dejavnostih na področju tekmovalnega 
športa (vadbeni skupini), pri čemer velja omejitev:

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

Stroški programov državnih reprezentanc niso 
upravičen strošek.

Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba 
javnih športnih objektov, ki so v upravljanju koncesio-
narja ali drugih športnih objektih v lasti MOM ali ostalih 
športnih objektih v obsegu:

– člani in članice do 560 enot, glede na športno pa-
nogo in vrsto objekta ter pri kolektivnih športnih panogah 
sorazmerni delež minimalne vadbene skupine športni-
kov kot to določa Nacionalna panožna zveza (NPZ) za 
nastop v uradnem tekmovalnem sistemu.

Prav tako lahko komisija v izjemnih primerih zmanjša 
ali poveča obseg kot je določeno v dokumentu Olimpij-
skega komiteja Slovenije: »Velikosti vadbenih skupin in 
letni obseg vadbe v programih vrhunskega športa (VŠ)«.

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

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

– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega de-
lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) 
in je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno 
usposobljenih delavcev v športu pri MIZŠ. V primeru, da 
je strokovni delavec že oddal vlogo za vpis v razvid na 
MIZŠ, vpis pa še ni bil izveden, priloži ustrezno dokazilo 
oziroma bo komisija upoštevala javne listine oziroma 
diplome o strokovni izobrazbi oziroma strokovni uspo-
sobljenosti;

– ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogod-
bo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela 
(zaposlitev za določen ali nedoločen čas, samostojni 
podjetnik, zasebni športni delavec, študentski servis, 
volonterstvo);

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

– Športne panoge, kjer sezona poteka v koledar-
skem letu znotraj obdobja 1. 1. do 31. 12. – nastop od 
1. 1. 2021 do dneva oddaje vloge na javni razpis.

– Športne panoge, kjer sezona poteka znotraj 
obdobja 1. 9. do 31. 8. – nastop v obdobju 1. 9. 2021 do 
dneva oddaje vloge na javni razpis.

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

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

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

a. Velika mednarodna tekmovanja in prireditve – 
Obrazec »K«

Dejavnosti velikih mednarodnih tekmovanj in pri-
reditev:

– Zlata lisica, svetovni pokal za ženske v smučanju;
– UEC Evropsko prvenstvo v gorskem kolesarstvu.
Vlagatelji lahko za dejavnosti velikih mednarodnih 

tekmovanj in prireditev v okviru vloge zaprosijo za sofi-
nanciranje naslednjih upravičenih stroškov:

– stroškov strokovnega dela,
– drugih stroškov neposredne izvedbe dejavnosti 

(stroški dela, materiala, blaga in storitev).
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Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje dejavnosti velikih med-
narodnih tekmovanj in prireditev se lahko prijavijo vla-
gatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

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

– imajo ustrezno, zaključeno in realno finančno 
konstrukcijo prireditve.

Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Ma-
ribor:

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

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

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

– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Maribor na 
spletnih straneh;

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

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

b. Druga mednarodna tekmovanja in prireditve – 
Obrazec »K«

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

Odprta državna prvenstva niso predmet sofinancira-
nja, razen v primeru, če gre za odprta prvenstva v član-
skih kategorijah, katerih se udeleži najmanj 6 držav.

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

– stroškov strokovnega dela,
– drugih stroškov neposredne izvedbe dejavnosti 

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

raba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so 
v upravljanju koncesionarja ali drugih športnih objektih 
v lasti MOM ali ostalih športnih objektih.

Sredstva za program bodo namenjena spodbujanju 
mednarodne športne dejavnosti na območju MOM ter 
promociji Mestne občine Maribor preko športnih tekmo-
vanj in prireditev.

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

Na razpis za sofinanciranje dejavnosti drugih med-
narodnih tekmovanj in prireditev se lahko prijavijo vla-
gatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

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

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

– imajo ustrezno, zaključeno in realno finančno 
konstrukcijo dejavnosti.

Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Ma-
ribor:

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

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

– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Maribor na 
spletnih straneh,

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

c. Nastopi v evropskih klubskih ligaških tekmova-
njih, drugih velikih ligaških tekmovanjih, v svetovnih 
pokalih in drugih velikih mednarodnih tekmovanjih – 
Obrazec »K«

Vlagatelji lahko za dejavnosti nastopov v evrop-
skih klubskih ligaških tekmovanjih, drugih velikih liga-
ških tekmovanjih (liga prvakov), v svetovnih pokalih in 
drugih velikih mednarodnih tekmovanjih v okviru vloge 
zaprosijo za sofinanciranje zagotavljanja pogojev za 
sodelovanje klubov z območja MOM na tekmovanjih za 
članske kategorije pod okriljem mednarodnih športnih 
zvez oziroma združenj.

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

Za organizacijo dejavnosti se lahko zagotovi tudi 
uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so 
v upravljanju koncesionarja ali drugih športnih objektih 
v lasti MOM ali ostalih športnih objektih.

Stroški programov državnih reprezentanc niso 
upravičen strošek.

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

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

– imajo ustrezno, zaključeno in realno finančno 
konstrukcijo dejavnosti.

Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Ma-
ribor:

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

– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Maribor na 
spletnih straneh,

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

d. Športnik leta Maribora – Obrazec »K«
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-

ciranje priprave in izvedbe zaključne občinske športno 
promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu za 
leto 2021.

Vlagatelj lahko v okviru vloge zaprosi za sofinanci-
ranje stroškov neposredne izvedbe prireditve.
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Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

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

– zagotavljajo TV oziroma internetni prenos prireditve,
– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavi-

tvah, navajajo, da izvajanje sofinancira MOM,
– k prijavi za izvedbo prireditve predložijo soglasje 

MOM,
– imajo ustrezno, zaključeno in realno finančno 

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

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

IV. Mestne panožne športne šole – 3.3.
Mestne panožne športne šole otrok in mladine, 

usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – Obrazec »H«
Programi mestnih panožnih športnih šol otrok in 

mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Za dejavnosti Mestnih panožnih športnih šol otrok 

in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
se sofinancira delo strokovno izobraženih delavcev 
z ustreznimi kompetencami, ki načrtujejo, organizirajo, 
izvajajo, spremljajo in vrednotijo proces športne vadbe 
in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in 
mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport za 
obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Sofinancirajo se 
tiste dejavnosti vlagateljev, ki zagotovijo stalnost stro-
kovnih delavcev v celotnem obdobju izvajanja. Predmet 
sofinanciranja je strošek dela strokovno izobraženih de-
lavcev po posameznih športnih panogah iz 1. skupine.

Vlagatelji lahko za dejavnosti Mestnih panožnih 
športnih šol otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport, v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje 
stroškov dela strokovno izobraženih delavcev.

Višina sofinanciranja na posameznega strokovnega 
delavca znaša največ do 1.900 evrov na mesec.

Vlagatelj lahko za dejavnosti Mestnih panožnih 
športnih šol otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni 

in vrhunskih šport, v okviru vloge zaprosijo za sofinan-
ciranje stroškov dela za posameznega strokovno izo-
braženega delavca (vodjo dejavnosti) za delo v največ 
dveh vadbenih skupinah v skupnem znesku do največ 
18.000 evrov ali za sofinanciranje stroškov dela za po-
sameznega strokovno izobraženega delavca (kondicij-
ski trener), za delo v največ štirih vadbenih skupinah 
v skupnem znesku do največ 14.000 evrov.

Na program MPŠŠ se lahko prijavijo samo tisti 
kondicijski trenerji, ki so na programih Dejavnosti vadbe 
in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke 
in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, 
navedeni kot pomočniki vodje dejavnosti.

Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinan-
cira strošek plače strokovnega kadra in sorazmerni del 
regresa. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih športnih 
delavcih se sofinancira strošek storitve, ki se nanaša na 
delo strokovnega kadra, ki neposredno vodi ali izvaja tre-
nažni in tekmovalni proces vadbene skupine.

Posameznemu strokovnemu delavcu, ki neposred-
no vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi šport-
nike/ekipe na tekmovanjih, se lahko sofinancira delo 
v največ dveh dejavnostih na področju tekmovalnega 
športa (vadbeni skupini), pri čemer velja omejitev:

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

Drobljenje vadbene skupine iste starostne katego-
rije na več dejavnosti, kot se dejansko izvaja v resnici, 
posledično pomeni zavrnitev celotne vloge vlagatelja ali 
prekinitev pogodbe.

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

Okvirna višina sofinanciranja po posameznih starostnih kategorijah:

Starostna kategorija Okvirna najvišja vrednost v evrih
(sofinanciranje do 25 evrov/uro)

Letni obseg vadbe (enote)

mladinci/mladinke do 10.000 do 400 
kadeti/kadetinje do 8.000 do 320 
starejši dečki/deklice do 6.000 do 240 
mlajši dečki/deklice do 4.000 do 160 

Opomba: Za delo kondicijskih trenerjev veljajo polovične vrednosti sofinanciranja iz zgornje tabele.

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

Športna panoga Okvirna višina razpisanih 
sredstev v EUR

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

Rokomet do 18.000 EUR
Smučanje – alpsko do 18.000 EUR
Teakwondo – WTF do 18.000 EUR
Tenis do 18.000 EUR
Veslanje do 18.000 EUR
Nerazporejena sredstva do 72.000 EUR

Navedena sredstva so okvirna. Nerazporejena 
sredstva lahko komisija razdeli med športne panoge 
oziroma na dejavnosti z višjim številom doseženih točk 
prijavljenega programa. V kolikor razpisana višina sred-
stev za posamezno kolektivno ali individualno športno 
panogo ne bo v celoti razdeljena, lahko komisija na pod-
lagi prispelih vlog nerazdeljena sredstva prerazporedi 
na drugo športno panogo oziroma na dejavnosti z višjim 
številom doseženih točk prijavljenega programa.

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

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

– za izvedbo dejavnosti zagotovijo strokovno iz-
obraženega delavca (vodjo dejavnosti), ki mora ime-
ti ustrezno strokovno izobrazbo v skladu z Zakonom 
o športu (ZŠpo-1) in je vpisan v razvid strokovno izobra-
ženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri 
MIZŠ. V primeru, da je strokovni delavec že oddal vlogo 
za vpis v razvid na MIZŠ, vpis pa še ni bil izveden, priloži 
ustrezno dokazilo oziroma bo komisija upoštevala javne 
listine oziroma diplome o strokovni izobrazbi oziroma 
strokovni usposobljenosti;

– ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogod-
bo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela 
(zaposlitev za določen ali nedoločen čas, samostojni 
podjetnik, zasebni športni delavec, študentski servis, 
volonterstvo);

– zagotovi, da nihče od strokovnih delavcev ni evi-
dentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena 
oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedota-
kljivost;

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

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

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

– Športne panoge, kjer sezona poteka v koledar-
skem letu znotraj obdobja 1. 1. do 31. 12. – nastop od 
1. 1. 2021 do dneva oddaje vloge na javni razpis.

– Športne panoge, kjer sezona poteka znotraj 
obdobja 1. 9. do 31. 8. – nastop v obdobju 1. 9. 2021 do 
dneva oddaje vloge na javni razpis.

– bodo predložili individualen štiriletni program za 
posamezno mestno panožno športno šolo (za posa-
meznega strokovno izobraženega delavca), namenjen 
izključno športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski šport. V individualnem progra-
mu morajo biti opredeljeni program dela, cilji, imenski 
seznam športnikov, vključenih v posamezni program, 

materialni in prostorski pogoji za izvajanje programa. Iz 
individualnega programa mora biti razvidno, katere vad-
bene skupine znotraj posamezne starostne kategorije 
bo strokovni delavec vodil;

– bodo pri izvajanju programa športne vzgoje otrok 
in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
vključevali tudi druge strokovne delavce (pomočnika de-
javnosti) z ustrezno strokovno izobrazbo oziroma ustre-
zno usposobljenostjo;

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

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

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

V kolikor izvajalec zaradi zamenjave strokovnega 
delavca prijavljenega v program MPŠŠ sklene novo 
pogodbo z drugim strokovnim delavcem med letom, 
je o spremembi strokovnega kadra nemudoma dolžan 
obvestiti Urad za šport in predložiti ustrezna dokazila 
o strokovni izobrazbi, da je lahko upravičen do nadalj-
njega sofinanciranja ugodenega programa.

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

I. Šport invalidov – področje športa za vse – 4.1.
A. Prostočasna športna rekreacija – 4.1.1.
a. Dejavnosti množičnega športa invalidov – Obra-

zec »A«
Razpisuje se sofinanciranje dejavnosti vadbe za 

ciljne skupine množičnega športa invalidov.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-

ciranje stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno 
vodi vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane de-
javnosti. Upravičeni so do 80 ur obsega vadbe. Pri redno 
zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek 
plače strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri 
samostojnih podjetnikih, samostojnih športnih delavcih 
in študentskemu servisu se sofinancira strošek storitve. 
Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter 
prehrane strokovnega kadra.

Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi upo-
raba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so 
v upravljanju koncesionarja ali drugih športnih objektih 
v lasti MOM ali ostalih športnih objektih, do 80 enot 
uporabe objekta.

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

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

– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega de-
lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) 
in je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno 
usposobljenih delavcev v športu pri MIZŠ. V primeru, da 
je strokovni delavec že oddal vlogo za vpis v razvid na 
MIZŠ, vpis pa še ni bil izveden, priloži ustrezno dokazilo 
oziroma bo komisija upoštevala javne listine oziroma 
diplome o strokovni izobrazbi oziroma strokovni uspo-
sobljenosti;

– ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogod-
bo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela 
(zaposlitev za določen ali nedoločen čas, samostojni 
podjetnik, zasebni športni delavec, študentski servis, 
volonterstvo);

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

– izvaja posamezno dejavnost v letnem obsegu 
najmanj 60 ur;

– da vadbena skupina šteje najmanj 5 udeležen-
cev na strokovnega delavca, v kolikor komisija presodi 
upravičenost manjšega števila športnikov v dejavno-
sti, se le-te sofinancirajo v sorazmernem deležu števila 
športnikov;

– vsi udeleženci morajo predložiti ustrezno dokazilo 
(kopijo Odločbe o invalidnosti s strani pristojnega dr-
žavnega organa, skladno z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov – ZVOP-1), da izpolnjujejo pogoj razpisane 
dejavnosti vadbe;

– da imajo ustrezno, zaključeno in realno finančno 
konstrukcijo dejavnosti.

B. Športne prireditve in promocija športa invalidov 
– 4.1.2.

a. Športno rekreativne prireditve športa invalidov 
Obrazec »L«

Razpisuje se izpeljava športnih rekreativnih priredi-
tev s področja športa invalidov, ki se izvedejo v Mestni 
občini Maribor.

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

Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi upora-
ba v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju 
koncesionarja.

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

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

– priloži program prireditve iz katerega je razvidna 
mednarodna oziroma lokalna odmevnost, množičnost, 
raven prireditve in ustreznost vsebine (pretežno športna),

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

Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Ma-
ribor:

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

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

– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Maribor na 
spletnih straneh;

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

II. Šport invalidov – področje tekmovalnega špor-
ta – 4.2.

A. Vrhunski šport invalidov – 4.2.1.
a. Dejavnosti vrhunskega športa invalidov – Obra-

zec »J«
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave ciljnih dejav-

nosti, v katere so vključeni športniki s statusom kate-
gorizacije olimpijskega, svetovnega ali mednarodnega 
razreda znotraj posamezne športne panoge (šport in-
validov – ŠI)

Vlagatelji lahko za dejavnosti trajnostnih ciljnih 
projektov olimpijskih športov vrhunskega športa članov 

v okviru vloge zaprosijo za strošek dela strokovnega 
kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene 
skupine oziroma neposredno sodeluje pri izvedbi dejav-
nosti in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih ter strošek 
prevoza na tekmovanja.

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

Stroški programov državnih reprezentanc niso 
upravičen strošek.

Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi upo-
raba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so 
v upravljanju koncesionarja ali drugih športnih objektih 
v lasti MOM ali ostalih športnih objektih do 440 enot 
uporabe objekta, glede na športno panogo.

Prav tako lahko komisija v izjemnih primerih zmanjša 
ali poveča obseg kot je določeno v dokumentu Olimpij-
skega komiteja Slovenije: »Velikosti vadbenih skupin in 
letni obseg vadbe v programih vrhunskega športa (VŠ)«.

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

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

– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega de-
lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) 
in je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno 
usposobljenih delavcev v športu pri MIZŠ. V primeru, da 
je strokovni delavec že oddal vlogo za vpis v razvid na 
MIZŠ, vpis pa še ni bil izveden, priloži ustrezno dokazilo 
oziroma bo komisija upoštevala javne listine oziroma 
diplome o strokovni izobrazbi oziroma strokovni uspo-
sobljenosti;

– ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogod-
bo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela 
(zaposlitev za določen ali nedoločen čas, samostojni 
podjetnik, zasebni športni delavec, študentski servis, 
volonterstvo);

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

– Športne panoge, kjer sezona poteka v koledar-
skem letu znotraj obdobja 1. 1. do 31. 12. – nastop v letu 
2021 do dneva oddaje vloge na javni razpis.

– Športne panoge, kjer sezona poteka znotraj 
obdobja 1. 9. do 31. 8. – nastop v obdobju 1. 9. 2021 do 
dneva oddaje vloge na javni razpis.

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

B. Športne prireditve in promocija tekmovalnega 
športa invalidov – 4.2.2.

a. Mednarodna tekmovanja in prireditve, evropska 
ligaška tekmovanja in svetovni pokali s področja športa 
invalidov – Obrazec »L«

Razpisuje se sofinanciranje izpeljave mednarodnih 
tekmovanj in prireditev ter udeležba športnikov članskih 
kategorij na evropskih ligaških tekmovanjih in svetovnih 
pokalih.

Vlagatelji lahko v okviru dejavnosti:
– organizacija mednarodnih tekmovanj in prireditev 

zaprosijo za sofinanciranje stroškov strokovnega dela 
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in drugih stroškov neposredne izvedbe prireditve, ki se 
izvedejo v Mestni občini Maribor. Za izvedbo dejavno-
sti se lahko dodeli tudi uporaba v mreži javnih športnih 
objektov, ki so v upravljanju koncesionarja.

– nastopi na evropskih klubskih ligaških tekmova-
njih, drugih velikih ligaških tekmovanjih, v svetovnih 
pokalih in drugih velikih mednarodnih tekmovanjih za-
prosijo za sofinanciranje stroškov neposredne udeležbe 
na tekmovanju.

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

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

– priloži program prireditve iz katerega je razvidna 
mednarodna oziroma lokalna odmevnost, množičnost, 
raven prireditve in ustreznost vsebine (pretežno športna),

– imajo ustrezno, zaključeno in realno finančno 
konstrukcijo dejavnosti.

Izvajalci dejavnosti organizacija mednarodnih tek-
movanj in prireditev, morajo za promocijo mesta Maribor:

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

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

8. Razvojna dejavnost v športu – 5.
a. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih de-

lavcev v športu – Obrazec »M1«
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofi-

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

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

Posamezni vlagatelj lahko za področje dejavnosti 
usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev 
v športu zaprosijo za sofinanciranje za največ dva kan-
didata (enega za pridobivanja naziva in enega za obna-
vljanje naziva).

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

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

– dokazilo o uspešno opravljenem usposabljanju 
oziroma izpopolnjevanju.

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

Na razpis za sofinanciranje dejavnosti usposablja-
nje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu se 
lahko prijavi vlagatelj, ki:

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

– v vlogi zaprosi za sofinanciranje usposabljanja in 
izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu, ki bodo 
v društvu vodili dejavnost,

– se udeleži usposabljanj in izpopolnjevanj, ki pote-
kajo preko Inštituta za šport pri Fakulteti za šport, preko 
Olimpijskega komiteja Slovenija – Združenja športnih 
zvez ter preko nacionalno panožnih zvez in drugih izo-
braževalnih institucij za tiste programe, ki so verificirani 
pri Strokovnem svetu za šport RS in potekajo v obdobju 
od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022,

– prijavi priložijo razpis ali drugo dokumentacijo, 
iz katere je razviden namen, organizator in izvajalec 
usposabljanja oziroma izpopolnjevanja ter višina ko-
tizacije.

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

b. Izobraževanje strokovnih delavcev v športu – 
Obrazec »M1«

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-
ciranje izobraževanja strokovnih delavcev v športu, ki 
neposredno vodijo izvajanja programov športa oziroma 
izobraževanja delavcev v športu, ki bodo v prihodnosti 
vodili dejavnosti, in sicer za pridobivanja vseh oblik stro-
kovne izobraženosti.

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

Posamezni vlagatelj lahko za področje dejavnosti 
izobraževanje strokovnih delavcev v športu zaprosijo za 
sofinanciranje za enega kandidata.

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

– potrdilo o plačilu šolnine (račun), ki mora biti na-
slovljeno na vlagatelja,

– dokazilo o uspešno opravljenem letniku izobra-
ževanja,

– dokazilo o uspešno opravljenem zaključenem izo-
braževanju (kopija diplome).

V kolikor kandidat vlagatelja ne izpolnjuje pogo-
jev za nadaljevanje strokovnega izobraževanja oziroma 
študija ni zaključil, mora vlagatelj vsa prejeta sredstva 
do zaključka tekočega koledarskega leta v katerem se 
izobraževanje izvaja, vrniti MOM.

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

Na razpis za sofinanciranje dejavnosti izobraže-
vanje strokovnih delavcev v športu se lahko prijavi vla-
gatelj, ki:

– v vlogi zaprosi za sofinanciranje izobraževanja 
strokovnih delavcev v športu, ki v društvu vodijo dejav-
nosti (športne programe);

– v vlogi zaprosi za sofinanciranje izobraževanja 
strokovnih delavcev v športu, ki bodo v društvu vodili 
dejavnost;

– se udeleži izobraževanja, ki poteka po javnove-
ljavnem višješolskem študijskem programu ali javno-
veljavnem študijskem programu prve ali druge stopnje 
ustrezne smeri, oziroma izobrazbo, katere raven v skla-
du z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni po javno-
veljavnem študijskem programu prve ali druge stopnje, 
ki daje kompetence na področju športa v RS, v skladu 
z merili, ki jih določi minister ter potekajo v študijskem 
obdobju 2021/2022;

– prijavi priložijo razpis ali drugo dokumentacijo, iz 
katere je razviden namen, organizator in izvajalec izo-
braževanja ter višina šolnine.
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Zaradi deficitarnosti oziroma pomanjkanja ustre-
zno izobraženega in kompetentnega strokovnega kadra, 
bodo v vrednotenje vključeni vsi vlagatelji, ki izpolnjujejo 
osnovne in posebne pogoje za kandidiranje na javnem 
razpisu ter so pridobili status izvajalca.

9. Organiziranost v športu – 6.
I. Delovanje športnih organizacij – 6.1.
a. Delovanje občinske športne zveze – Obrazec »N«
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofi-

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

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

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

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

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

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

– bo v letu 2022 izvajal poslovne funkcije (podpora 
trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računo-
vodstvo ter ravnanje s kadri) za društva, ki so včlanjena 
v občinsko športno zvezo;

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

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

b. Delovanje ostalih zvez društev – Obrazec »N«
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofi-

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

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

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

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

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

– bo v letu 2022 izvajal poslovne funkcije (podpora 
trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računo-
vodstvo ter ravnanje s kadri) za društva, ki so včlanjena 
v zvezo društev;

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

c. Delovanje športnih društev – Obrazec »O«
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofi-

nanciranje izpeljave ciljnih dejavnosti, z namenom za-
gotavljanja osnovnega delovanja nepridobitne športne 
organizacije.

Za sofinanciranje delovanja lahko kandidirajo šport-
na društva (klubi) s sedežem v MOM. Sofinancirajo se 
stroški dela strokovnega kadra in osnovni materialni 
stroški.

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

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

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

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

– je izvajalec letnega programa športa v MO Mari-
bor za leto 2022;

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

10. Olimpijski festival evropske mladine 2023 – 
Obrazec »K« – 8.1.

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

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

– stroškov strokovnega dela,
– drugih stroškov promocije in organizacije prire-

ditve, promocijskih prireditev, vzpostavitve podporne 
pisarne, informacijsko podporo in neposrednih pred-
priprav za izvedbo dejavnosti (stroški dela, materiala, 
blaga, storitev, športne opreme in rekvizitov).

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

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

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

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

– imajo ustrezno, zaključeno in realno finančno 
konstrukcijo dejavnosti.

Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Ma-
ribor:

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

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

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

– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Maribor na 
spletnih straneh;

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

– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina 
Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 184 / 26. 11. 2021 / Stran 2647 

mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa 
in prireditve prihaja.

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

Merila za izbor programov oziroma dejavnosti so 
opredeljena v Odloku o izbiri in sofinanciranju dejavno-
sti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini 
Maribor (MUV, št. 21/19, 25/19, 24/21 in 25/21 popr.).

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

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

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

12. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena 
sredstva za leto 2022 morajo biti porabljena v letu 2022, 
razen za prireditve, tekmovanja in mestne panožne 
športne šole izvedene v decembru 2022.

13. Način predložitve in rok za predložitev vlog
Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana 

v elektronskem sistemu (e-Razpis). Nato mora biti natis-
njen kontrolni obrazec s podatki o vlogi in samo ta izpis, 
podpisan s strani odgovorne osebe (zakoniti zastopnik) 
vlagatelja in žigosan, poslan po pošti, skladno z besedi-
lom te točke razpisa. Vsa dokazila in priloge morajo biti 
priložene v e-Razpis v skenirani obliki.

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

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

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

oddane preko e-Razpisa;
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec v slovenskem 

jeziku;
– prijavljen program oziroma dejavnost na vsebinsko 

ustreznem obrazcu s pravilno izbranim podprogramom;
– v roku in na način poslano vlogo, ki je določen 

v tej točki besedila razpisa.
Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektron-

skem sistemu e-Razpis, kontrolni obrazec s podatki 
o vlogi pa ne bo poslan po pošti na način, opredeljen 
v tej točki, bo zavržena.

Prav tako bo zavržena vloga, ki bo poslana le po 
redni pošti in ne bo vsebovala izpisanega kontrolnega 
obrazca.

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

Vlagatelji morajo izpis vloge oddati izključno po 
pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna ob-
čina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, 
s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis šport 2022«, in 
sicer najkasneje do vključno 27. 12. 2021 (velja datum 
poštnega žiga).

Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno in vloge, 
katerih ovojnice ne bodo opremljene z »Obrazcem ovoj-
nica« komisija ne bo obravnavala in bodo na zahtevo 
vrnjene pošiljatelju.

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

lo se bo 3. 1. 2022 in ne bo javno.

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

15. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu razpisa

Na podlagi predloga razpisne komisije bo o izbra-
nih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih po-
dročjih z odločbo odločila s strani župana pooblaščena 
oseba, o pritožbi zoper to odločbo pa župan MOM. Me-
rila za izbor programov so določena z Odlokom o izbiri 
in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa 
športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 21/19, 25/19, 
24/21 in 25/21 popr.). Pritožba glede izbora meril v okvi-
ru javnega razpisa ni možna.

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

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

formata ovojnice), ki je določen v 13. točki besedila tega 
razpisa,

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

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

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

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

in posebnih pogojev, določenih v besedilu javnega razpi-
sa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisano 
področje,

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

– pri katerih komisija ugotovi navajanje neresničnih 
podatkov,

– pri katerih komisija ugotovi drobljenje vadbenih 
skupin iste starostne kategorije na več dejavnosti, kot 
se dejansko izvajajo,

– ki se bodo v okviru dopolnitev spreminjali v na-
sprotju z navodili za dopolnitev.

Pristojni organ bo objavil rezultate razpisa in izdal 
odločbe o sofinanciranju programov in o uporabi pro-
stora v mreži javnih športnih objektov, drugih športnih 
objektov v lasti MOM ali ostalih športnih objektov.

MOM bo vse vlagatelje o izidu razpisa obvestila 
o sofinanciranih programih Letnega programa športa 
za leto 2022, v roku 90 dni po zaključku odpiranja vlog.

Z izvajalci se na podlagi odločbe sklene pogodba. 
Seznam izvajalcev za izvajanje dejavnosti se objavi na 
spletni strani MOM. Izvajalci morajo v svojih komunikacij-
skih sredstvih s člani in drugimi javnostmi, v pisnih in ele-
ktronskih oblikah navajati, da program sofinancira MOM.

16. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumenta-
cija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka do-
segljiva na spletni strani MOM v področju Javni razpisi, 
Javni razpisi-šport, kjer jo vlagatelji »on line« izpolnijo, 
elektronsko oddajo in natisnejo kontrolni obrazec s po-
datki o vlogi, ki ga pošljejo priporočeno po redni pošti.

17. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vprašanja v zvezi z razpisom lahko zastavite po 

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

interaktivnih delavnic bodo določeni in pravočasno ob-
javljeni na spletni strani MOM, vendar ne kasneje kot 
30. 11. 2021.

Mestna občina Maribor
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 Ob-3462/21

Popravek
Svet zavoda Osnovne šole Tržišče, Tržišče 47, 

8295 Tržišče, objavlja popravek razpisa prostega delov-
nega mesta ravnatelja, ki je bil objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 181 z dne 19. 11. 2021.

Popravek se nanaša na začetek zaposlitve:
Predvideni začetek dela bo dne 1. 5. 2021.
Popravek:
Predvideni začetek dela bo dne 1. 5. 2022.

Svet zavoda Osnovne šole Tržišče

Št. 809-87/21 Ob-3438/21
Svet zavoda Osnovne šole Dušana Bordona Se-

medela – Koper, Rozmanova ulica 21a, 6000 Koper, na 
podlagi sklepa, sprejetega na 2. seji Sveta zavoda z dne 
4. 11. 2021, razpisuje delovno mesto

ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj 
in 123/21, 172/21).

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

Predvideni začetek dela bo dne 12. 4. 2022. Delo 
na delovnem mestu ravnatelja se opravlja za polni de-
lovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. 
Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposli-
tvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazilo o izobrazbi (originalno ali overjena fo-
tokopija),

– dokazilo o pridobljenem nazivu (originalno ali 
overjena fotokopija),

– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (origi-
nalno ali overjena fotokopija),

– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (ori-
ginalno ali overjena fotokopija),

– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobra-
ževanju,

– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pra-
vosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem po-
stopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministr-
stvo za pravosodje in ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis z dosedanjimi izkušnjami 

v vzgoji in izobraževanju,
– izjava, s katero se dovoljuje obdelavo podatkov 

in uporabo osebnih podatkov za namen in v zvezi s po-
stopkom imenovanja
pošljite do vključno četrtka, 9. 12. 2021, v zaprti ovojnici 
na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Dušana Bordona 

Razpisi delovnih mest

Semedela – Koper, Rozmanova ulica 21a, 6000 Koper, 
z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana na 
pošto s priporočeno pošiljko najkasneje zadnji dan roka.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

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

Svet zavoda Osnovne šole Dušana Bordona 
Semedela – Koper

Št. 1-DIR/2021-1059 Ob-3441/21
Razpisna komisija Zdravstvenega doma Radeče na 

podlagi sklepa dopisne seje Sveta Zdravstvenega doma 
Radeče z dne 19. 11. 2021 in 1. dopisne seje Razpisne 
komisije z dne 22. 11. 2021 ter 27. in 28. člena Statuta 
Zdravstvenega doma Radeče razpisuje delovno mesto

direktor
zdravstvenega doma (m/ž),  

šifra delovnega mesta: B017334
Za direktorja zdravstvenega doma (m/ž) je lahko 

imenovana oseba, ki poleg splošnih pogojev, predpisa-
nih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:

– da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih pro-
gramih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma 
raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, 
ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj z vodenjem 
in upravljanjem

– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mese-
cev

– da ima aktivno znanje slovenskega jezika
– da predloži program dela in razvoja ZD in opredeli 

svojo vlogo pri realizaciji le-tega.
Poslovodna funkcija se izvaja v polovičnem de-

lovnem času. Mandat direktorja traja štiri leta in začne 
teči z dnem, ko izda soglasje k njegovemu imenovanju 
ustanovitelj oziroma naslednji dan po preteku prejšnjega 
mandata, če je bilo soglasje ustanovitelja izdano prej.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev 
in življenjepisom naj kandidati pošljejo v 8 dneh po ob-
javi razpisa na naslov: Zdravstveni dom Radeče, Ulica 
OF 8, 1433 Radeče. Na ovojnici naj kandidati navedejo, 
na katero razpisano delovno mesto se prijavljajo, s pripi-
som: »Ne odpiraj – za razpisno komisijo«.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30 dneh od 
dneva objave razpisa.

Razpisna komisija ZD Radeče

 Ob-3449/21
Svet zavoda Osnovne šole Nove Fužine, Preglov 

trg 8, 1000 Ljub ljana, na podlagi sklepa 7. korespon-
denčne seje Sveta šole, ki je bila 19. 11. 2021, razpisuje 
prosto delovno mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na mesto ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom Zakona o or-
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ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – 
ZVaj, 123/21 in 172/21; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI), 
in sicer mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje:

– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih 
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziro-
ma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, 
ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,

– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetoval-
nega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo rav-
natelja (izobrazba ustrezne smeri, strokovni izpit, potrdi-
lo iz kazenske evidence, potrdilo iz evidence izbrisanih 
obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, 
potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku),

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju,

– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 
pet let naziv mentor,

– ima opravljen ravnateljski izpit.
Kandidat lahko ravnateljski izpit opravi tudi nakna-

dno, v roku 1 leta po začetku mandata.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi za 
določen čas, za delovno mesto ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz 
kazenske evidence in potrdilo iz evidence izbrisanih ob-
sodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost ter 
potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, 
dokazilo o delovnih izkušnjah) pošljite priporočeno po 
pošti v roku 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet 
zavoda Osnovne šole Nove Fužine, Preglov trg 8, 1000 
Ljub ljana, z oznako »Prijava na razpis za prosto delovno 
mesto ravnatelj«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obveščeni o odločitvi oziroma 
imenovanju najpozneje v roku 4 mesecev od objave 
tega razpisa.

Svet zavoda Osnovne šole Nove Fužine

Št. 900-4/2021-17 Ob-3465/21
Svet zavoda OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, Gre-

gorčičeva 18a, 5222 Kobarid, na podlagi sklepa, spre-
jetega na 39. seji dne 23. 11. 2021, razpisuje delovno 
mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 
– ZVaj, v nadaljevanju: ZOFVI).

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

Predvideni začetek dela bo dne 28. 3. 2022.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazilo o izobrazbi (ftk overjena),
– dokazilo o pridobljenem nazivu (ftk overjena),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (ftk 

overjena),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (ftk 

overjena),
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pra-

vosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem po-

stopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva 

dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministr-
stvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis in
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo 

njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s po-
stopkom imenovanja.

Prijavo pošljite najkasneje do 10. 12. 2021 v zaprti 
kuverti na naslov: Svet zavoda OŠ Simona Gregorčiča, 
Gregorčičeva 18a, 5222 Kobarid, s pripisom »Prijava na 
razpis za ravnatelja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

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

Svet zavoda OŠ Simona Gregorčiča Kobarid

 Ob-3473/21
Svet zavoda Osnovne šole Brinje Grosuplje, Ljub-

ljanska c. 40a, 1290 Grosuplje, na podlagi sklepa, spre-
jetega na 3. seji sveta zavoda dne 25. 11. 2021, razpi-
suje prosto delovno mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – 
ZVaj, 123/21 in 172/21, v nadaljevanju: ZOFVI).

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

Predviden začetek dela bo 1. 5. 2022. Delo na 
delovnem mestu ravnatelja se opravlja za polni delovni 
čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, ga mora 

pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. 
V kolikor ga v tem času ne pridobi, mu po zakonu pre-
neha mandat ravnatelja.

– delovni življenjepis s kompetencami,
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
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– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pra-
vosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem po-
stopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministr-
stvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– program vodenja zavoda za mandatno obdobje in
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo 

njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s po-
stopkom imenovanja
pošljite do vključno 11. 12. 2021 v zaprti kuverti na na-
slov Svet zavoda Osnovne šole Brinje Grosuplje, Ljub-
ljanska c. 40a, 1290 Grosuplje, s pripisom »Prijava na 
razpis za ravnatelja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Brinje Grosuplje
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 Ob-3452/21
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zako-

na o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. 
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 
30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE 
in 158/20) in skladno s Splošnimi pogoji poslovanja 
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega skla-
da, št. 0141-1/2010-5 z dne 22. 4. 2010 (https://eko-
sklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-po-
slovanja), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, 
objavlja

spremembo
Javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb 

občanov 65OB19
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 65OB19 

(Uradni list RS, št. 88/19, 184/20 in 51/21) se v 5. a) toč-
ki (»a). Višina sredstev«) spremeni tako, da se sedaj 
glasi:

»Višina sredstev po tem pozivu znaša 58,5 milijo-
nov EUR.«

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Št. 705-31/2021 Ob-3437/21
Na podlagi drugega odstavka 4. člena Zakona o so-

dnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Ura-
dni list RS, št. 22/18) Ministrstvo za pravosodje objavlja

javni poziv
za imenovanje

1. sodnih izvedencev na naslednjih področjih in 
podpodročjih:

psihologija – klinična psihologija otrok in mlado-
stnikov,

psihologija – klinična psihologija odraslih,
psihologija – klinična psihologija – starševstvo in 

skrbništvo,
psihologija – klinična nevropsihologija odraslih,
psihologija – klinična nevropsihologija otrok in mla-

dostnikov,
psihologija – preiskovalna psihologija,
psihologija – psihologija družine,
medicina – zobozdravstvo – dentalna medicina,
medicina – sodna medicina,
medicina – kardiologija,
medicina – otroška kardiologija,
medicina – hipertenzija,
medicina – otroška in mladostniška psihiatrija,
medicina – psihiatrija,
medicina – interna medicina,
medicina – ginekologija in porodništvo,
medicina – medicina dela, prometa in športa,
medicina – oftalmologija,
medicina – nefrologija,
medicina – dermatovenorologija,
gradbeništvo – gradbeni objekti,
gradbeništvo – visoke gradnje,
gradbeništvo – nizke gradnje,
gradbeništvo – zaključna dela,
gradbeništvo – vodno gospodarstvo,

Druge objave

ekonomija – bančništvo,
ekonomija – davki,
ekonomija – poslovne finance,
ekonomija – finance,
ekonomija – vrednotenje podjetij,
ekonomija – nelikvidnost in prisilne poravnave,
ekonomija – plačilo za delo,
ekonomija – računovodstvo,
ekonomija – ekonomske analize,
promet – tahografi,
promet – promet cestni,
telekomunikacije – telekomunikacije,
telekomunikacije – radio frekvence,
varstvo pri delu in požarna varnost – varnost in 

zdravje pri delu,
lesarstvo – stavbno pohištvo,
arhitektura – urbanizem,
pomorstvo – prevozi in pristaniška dejavnost,
informacijska varnost in računalniška forenzika – 

informacijska varnost in računalniška forenzika,
forenzična toksikologija in alkohometrija – forenzič-

na toksikologija in alkohometrija,
ekologija – vplivi na okolje,
turizem – gostinska dejavnost,
geologija – geotehnika.
2. sodnih cenilcev na naslednjih področjih in pod-

področjih:
gradbeništvo – zaključna dela,
lesarstvo – stavbno pohištvo,
3. sodnih tolmačev za naslednje jezike:
pakistanski jezik,
paštu jezik,
urdu jezik,
pandžabi jezik,
kurdski jezik,
gruzijski jezik,
arabski jezik,
turški jezik,
romunski jezik,
bolgarski jezik,
ukrajinski jezik,
bengalski jezik,
vietnamski jezik,
tajski jezik,
romski jezik,
romski jezik s kosovskim narečjem,
albanski jezik,
norveški jezik,
danski jezik,
latvijski jezik,
litvanski jezik,
litovski jezik,
hebrejski jezik,
estonski jezik,
švedski jezik,
kitajski jezik,
francoski jezik,
angleški jezik,
srbski jezik.
Pogoji za imenovanje:
Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sod-

nih tolmačih (Uradni list RS, št. 22/18; v nadaljnjem be-
sedilu: ZSICT) v prvem odstavku 16. člena določa, da 



Stran 2652 / Št. 184 / 26. 11. 2021 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

je za sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega 
tolmača lahko imenovana fizična oseba, ki:

1. ima ustrezno strokovno znanje ter praktične spo-
sobnosti in izkušnje za določeno področje dela izveden-
stva, cenilstva ali tolmačenja,

2. ima predbolonjsko univerzitetno izobrazbo ali 
končan bolonjski magistrski študijski program,

3. je državljan Republike Slovenije ali države čla-
nice Evropske unije ali države članice Evropskega go-
spodarskega prostora in aktivno obvlada slovenski jezik,

4. je poslovno sposobna,
5. je osebnostno primerna,
6. ima najmanj šest let delovnih izkušenj s podro-

čja, na katerem želi opravljati delo sodnega izvedenca, 
sodnega cenilca ali sodnega tolmača,

7. ni bila pravnomočno obsojena za naklepno ka-
znivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, zara-
di katerega bi bila moralno neprimerna za opravljanje 
izvedenstva, cenilstva ali tolmačenja, ker bi to lahko 
škodovalo nepristranskemu ali strokovnemu opravljanju 
njenega dela ali ugledu sodišča,

8. ne opravlja dejavnosti, ki ni združljiva s sodnim 
izvedenstvom ali cenilstvom,

9. ni bila razrešena kot sodni izvedenec, cenilec 
ali tolmač po določbah tega zakona iz razloga trajnega 
odvzema pravice opravljati delo sodnega izvedenstva, 
cenilstva ali tolmačenja.

Izjemoma je lahko imenovana za sodnega izveden-
ca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača oseba, ki ima 
nižjo izobrazbo, kot je to določeno v prvem odstavku 
16. člena ZSICT, če zaradi neobstoja ustrezne stopnje 
študijskega programa v Republiki Sloveniji ni mogoče 
izpolniti zahtevanega pogoja izobrazbe.

Oseba, ki želi biti imenovana za sodnega izveden-
ca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača, izkaže ustre-
zno strokovno znanje ter praktične sposobnosti in izkuš-
nje z opravljenim posebnim preizkusom strokovnosti. 
Pred pristopom k preizkusu mora v skladu s 17. členom 
Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sod-
nih tolmačih (Uradni list RS, št. 84/18) plačati stroške 
posameznega preizkusa, ki skladno s cenikom znašajo 
438,00 EUR. Cenik je objavljen na spletni strani ministr-
stva (št. 7051-20/2019 z dne 26. 11. 2019).

Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moške-
ga spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enako-
vredno za oba spola.

Ministrstvo za pravosodje bo z dnem objave jav-
nega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na 
svoji spletni strani https://www.gov.si/drzavni-organi/mi-
nistrstva/ministrstvo-za-pravosodje/javne-objave objavi-
lo javni poziv ter obrazec, na katerem kandidati lahko 
podajo svoje vloge za imenovanje za sodne izvedence, 
sodne cenilce in sodne tolmače.

Vloge kandidati za imenovanje za sodne izvedence, 
sodne cenilce in sodne tolmače pošljejo Ministrstvu za 
pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljub ljana.

Vloge kandidati oddajo v 30 dneh po objavi javnega 
poziva.

Ministrstvo za pravosodje
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Št. 101-3/2021-4 Ob-3279/21
Iz evidence statutov sindikata se izbriše Sindikat 

delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije, Sindikat 
družbe Wienerberger Ormož, Opekarniška cesta 5, 
2270 Ormož.

Upravna enota Ormož preneha hraniti pravila sin-
dikata, ki se nahajajo v evidenci statutov sindikata pod 
zaporedno številko 37.

Ob vpisu mu je bila dodeljena matična številka 
AJPES-a 5964253.

Št. 101-2/2021/2 Ob-3334/21
Pravila organizacije sindikata delavcev zaposlenih 

v Upravni enoti Lenart, z imenom Sindikat delavcev 
Upravne enote Lenart, z matično št. 1164694 in sede-
žem na naslovu Trg osvoboditve 7, Lenart v Sloven-
skih goricah, ki so v hrambi pri Upravni enoti Lenart na 
podlagi odločbe št. 02508-2/2000 z dne 12. 4. 2000 in 
vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno 
številko 23, se z dnem 8. 11. 2021 izbrišejo iz evidence 
statutov sindikatov.

Evidence sindikatov
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SV 822/21 Ob-3436/21
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-

pisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 822/21 
z dne 16. 11. 2021, je solastniški delež do 1/2 na stano-
vanju št. 10A, v skupni izmeri 83,53 m2, v prvem nadstro-
pju večstanovanjske stavbe na naslovu Pot na Bistriško 
Planino 3, 4290 Tržič, z ident. št. stavbe 1041, ki stoji na 
parc. 35/6 katastrska občina 2144 Bistrica (ID 2995669), 
ki je last dolžnice – zastaviteljice Urške Ude, Pot na 
Bistriško planino 3, 4290 Tržič, na temelju Pogodbe 
o prodaji in nakupu stanovanja št. ST 6/2006, sklenjene 
dne 29. 6. 2006 s prodajalcem Bombažno predilnico 
in tkalnico Tržič, d.d., Predilniška cesta 16, 4290 Tržič, 
zastavljen v korist zastavnega upnika Dušana Blažiča, 
Grajska cesta 30, 4260 Bled, za zavarovanje njego-
ve denarne terjatve v višini 31.760,00 EUR, s fiksno 
obrestno mero 6,5000 % letno, z odplačilom posojila 
v 60 mesečnih anuitetah, od katerih prva zapade v pla-
čilo dne 8. 3. 2021, zadnja anuiteta pa zapade dne 8. 2. 
2026, ter za zavarovanje njegove denarne terjatve v vi-
šini glavnice 4.336,86 EUR, brez obresti, z zapadlostjo 
v plačilo dne 31. 12. 2022.

Zavarovanja terjatev



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 184 / 26. 11. 2021 / Stran 2655 

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

0085 I 103/2017 Os-2952/21
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Bri-

giti Trnovšek Pinter v izvršilni zadevi upnika Franca 
Jelen, EMŠO 1211964500171, Šentjungert 14, Šmar-
tno v Rožni dolini, ki ga zastopa odv. Odvetniška 
družba Gregorin-Štifter in Gregorin, o.p. d.o.o., Ljub-
ljanska cesta 8, Celje, zoper dolžnico Melis Welzel, 
EMŠO 0112959505279, Lagerstrasse 14/1/2, AT Mit-
terndorf an der Fischa, zaradi izterjave 51.107,60 EUR 
s pp, 13. septembra 2021 sklenilo:

Za začasnega zastopnika dolžnice Melis Welzel, 
Lagerstrasse 14/1/2, AT Mitterndorf an der Fischa, se 
postavi odvetnik Tomaž Germ, Prešernova ul. 27, Celje.

Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je 
postavljen za pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika 
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler pristojen Center za 
socialno delo ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Celju
dne 13. 9. 2021

II N 1291/2019 Os-3130/21
Okrožno sodišče v Ljub ljani je po višji pravosodni 

svetovalki Evi Gros, v nepravdni zadevi predlagate-
ljice Svetlane Čižmić, Dalmatinova ulica 2, Ljub ljana, 
EMŠO: 0909996505101, ki jo zastopa Odvetniška pi-
sarna Žibret, d.o.o. iz Ljub ljane, zoper nasprotnega 
udeleženca Mensura Čižmić, Čižmići BB, 77220 Ca-
zin, Bosna in Hercegovina, dejanski naslov neznan, 
EMŠO: 1005997500313, zaradi razveze zakonske zve-
ze, zaupanja mld. otroka v varstvo in vzgojo, določitve 
stikov in preživnine, o imenovanju začasnega zastopni-
ka, 30. julija 2021 sklenilo:

Nasprotnemu udeležencu Mensurju Čizmiću se po-
stavi začasna zastopnica, odvetnica Tina Kramer, Pra-
žakova ulica 12, Ljub ljana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 30. 7. 2021

IV R 34/2020-25 Os-2893/21
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožnem sodni-

ku dr. Andreju Ekartu, v nepravdni zadevi predlagateljice 
Sandre Demković, Nova ulica 3, Miklavž na Dravskem 
polju, zoper nasprotnega udeleženca Radovana Dem-
ković, Kraljeviča Marka ulica 3, Maribor, zaradi priznanja 
tuje sodne odločbe, o postavitvi začasnega zastopnika 
nasprotnemu udeležencu, na podlagi 4. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
sklenilo:

Nasprotnemu udeležencu se za začasnega zastop-
nika postavi odvetnik Denis Šprah, Ulica talcev 23, 
Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal drugo nasprotnega 
udeleženca dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo 
nastopil pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen 

Objave sodišč

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 9. 2021

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 81/2021 Os-3133/21
Okrajno sodišče v Domžalah v zapuščinski zadevi 

po pokojni Mariji Capuder, rojena 29. 8. 1945, držav-
ljanka Republike Slovenije, vdova, umrla 16. 11. 2020, 
izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani dediči po pokojni Mariji Capu-
der, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču kot dediči, 
v roku 1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo zapuščinsko sodi-
šče s postopkom nadaljevalo po podatkih, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 10. 2021

D 335/2019 Os-3321/21
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 

po pokojnem Klun Leopoldu, sinu Antona, roj. 17. 4. 
1898, umrlem 29. 7. 1974 na Dunaju, Republika Avstrija.

Ker sodišču dediči prvega dednega reda niso bili 
znani in ker sodišču niso bili znani tudi vsi dediči druge-
ga dednega reda, je sodišče le-te z oklicem z dne 23. 3. 
2020 že pozvalo, da naj se javijo sodišču, vendar pa 
se v oklicnem roku ni javil nihče. Oba dediča drugega 
dednega reda, ki sta znana, pa sta se medtem dedi-
ščini odpovedala, tako da pridejo v poštev za dedova-
nje v tem zapuščinskem postopku sedaj dediči tretjega 
dednega reda, torej potomci pred zapustnikom umrlih 
zapustn. dedov in babic, ki pa so sodišču tudi neznani.

Glede na zgoraj navedeno sodišče s tem oklicem 
poziva dediče tretjega dednega reda, torej zapustn. 
bratrance in sestrične oziroma njihove potomce, da se 
v roku enega leta od objave tega oklica v Uradnem listu 
RS, na sodni deski tukajšnjega sodišča in na spletni 
strani tukajšnjega sodišča, javijo ter uveljavljajo svojo 
pravico do dediščine.

Po preteku oklicnega roka bo sodišče nadaljevalo 
ta zapuščinski postopek v skladu z Zakonom o dedo-
vanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 22. 10. 2021

D 524/2021 Os-3106/21
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po dne 13. 6. 2003 razglašenim za mrtvega 
Širok Antona, od Jožefa, roj. 12. 6. 1933, neznanega 
bivališča.

Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-

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

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 9. 2021

D 521/2021 Os-3107/21
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po dne 30. 4. 1941 umrlem Kolenc Gregorju, pok. 
Martina, roj. 2. 3. 1869, Lokovec 220.

Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-

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

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 9. 2021

D 349/77 Os-3343/21
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi postopek za 

izdajo dodatnega sklepa o dedovanju po dne 8. 7. 1977 
umrlem Skrt Mirku, pok. Andreja, roj. 7. 2. 1908, z zad-
njim stalnim prebivališčem Kal nad Kanalom 92.

Kot zakoniti dediči po zapustniku bi prišli v poštev 
tudi zap. brata Močnik Avguštin in Močnik Albin ter zap. 
nečaka Dugar Ivan in Dugar Zdravko, katerih prebivali-
šče sodišču ni znano oziroma njihovi potomci, ki sodišču 
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 4. 11. 2021

D 347/2018 Os-3127/21
Po pokojnem Alojzu Lovrecu, roj. 14. 2. 1947, 

z zad njim stalnim prebivališčem Senčak pri Juršincih 30, 
Juršinci, in umrlem 4. 4. 2018, ni dedičev.

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

Zapustnikove upnike se poziva, da lahko v šestih 
mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona 
o dedovanju, ki določa, da upnik lahko zahteva, da se za-
puščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila 
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od 
dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika, prijavi 
to zahtevo v zapuščinskem postopku in vloži predlog za 
začetek stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve 
za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za 
začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 

bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Sloveni-
jo, ki ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 4. 10. 2021

D 688/2016 Os-3272/21

Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščinski 
postopek po pokojni Uršuli Skledar, roj. 13. 10. 1889, 
poročeni, umrli dne 10. 9. 1950, nazadnje stan. Apače 2, 
Lovrenc na Dravskem polju, in po pokojnem Vincencu 
Skledar, roj. 21. 1. 1890, vdovcu, umrlem dne 15. 3. 1969, 
nazadnje stan. Apače 2, Lovrenc na Dravskem polju.

Ker se ne ve, ali je kaj sorodnikov pokojnih, ki bi 
bili poklicani k dedovanju, sodišče na podlagi prvega in 
drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), 
s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od 
objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave tega okli-
ca ne bo zglasil noben dedič, bo sodišče opravilo za-
puščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 25. 10. 2021

D 295/2021 Os-3138/21

Pri Okrajnem sodišču v Žalcu je v teku zapuščin-
ski postopek opr. št. D 295/2021 po dne 14. 6. 2021 
umrli Frančiški Poznič Berglez, hči Antona Pozniča, 
EMŠO 2411967505150, državljanka Republike Sloveni-
je, razvezana, z zadnjim prebivališčem Ločica pri Vran-
skem 17, Vransko. Zapustnica ni imela znanih dedičev.

Sodišče zato poziva s tem oklicem tiste, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine (nepremičnin v k.o. Lo-
čica), naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od 
objave oklica na sodni deski sodišča, spletni strani in 
v Uradnem listu RS.

Po preteku roka bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo in izdalo sklep o dedovanju na podlagi po-
datkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 11. 10. 2021

Oklici pogrešanih

N 35/2021 Os-3317/21
Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za raz-

glasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Antona 
pok. Ivana Bordona, neznanega prebivališča, za mrtvega.

Pogrešanca se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki 
kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da to spo-
ročijo tukajšnjemu sodišču v 3 mesecih od objave tega 
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanca 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 2. 11. 2021

N 60/2021 Os-3324/21
Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za 

razglasitev pogrešanega Ivana (Giovannija) Stepana, 
sina Antona, qm Tomaž, z zadnjim znanim bivališčem 
Rožar 95, za mrtvega.
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Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju ali smrti, se 
poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh me-
secih od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo 
sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 11. 2021

N 50/2021 Os-3336/21
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni 

postopek predlagateljice Občine Tolmin, Ulica padlih 
borcev 2, Tolmin, ki jo zastopa župan Uroš Brežan, za-
radi razglasitev zgoraj imenovanih pogrešanih za mrtve.

Po znanih podatkih so bili Zofija Kuštrin, rojena 
Petrevčič, Gizela Petrevčič, Ivan Petrevčič, Franc Pe-
trevčič in Viktor Petrevčič, bratje in sestre, otroci Marije 
Petrevčič, rojene Šturm in Franca Petrevčiča.

Zofija Petrevčič se je rodila 1. 2. 1909 na Ravnah 
(območje UE Nova Gorica) in je bila poročena z Aloj-
zem Kuštrinom. Franc Petrevčič je bil rojen 29. 3. 1913 
na Ravnah in Viktor Petrevčič 10. 6. 1923 prav tako na 
Ravnah. Rojstni podatki Gizele Petrevčič in Ivana Pe-
trevčiča niso znani, vendar pa sta bila leta 1954, ko se je 
vodil zapuščinski postopek po njunem pokojnem starem 
očetu Antonu Šturmu že polnoletna.

Pogrešane bo v postopku, kot skrbnik za poseben 
primer, zastopal Rok Prezelj, odvetnik v Odvetniški pi-
sarni Podgornik v Tolminu. Kdor bi karkoli vedel o po-
grešanih oziroma njihovi smrti, naj to sporoči sodišču ali 
skrbniku za posebni primer, v treh mesecih od objave 
oklica, sicer bo sodišče, po poteku tega roka, razglasilo 
pogrešane za mrtve v skladu z določili Zakona o neprav-
dnem postopku – ZNP-1.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 9. 11. 2021
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Preklici

Spričevala preklicujejo

Kralj Boris, Veselova ulica 15a, Ljub ljana, diplomo, 
št. O-346, izdajatelj Akademija za likovno umetnost in 
oblikovanje, leto izdaje 2016. gnw-343674

Drugo preklicujejo

Abazi Alush, Brrut bb, 22000 Dragash, Koso-
vo, certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, 
št. IZO-08/3049, izdajatelj Šolski center Celje, leto izda-
je 2008. gnq-343680

AUTA MAROCCHI S.P.A. – POD. V SLO., ANKA-
RANSKA CESTA 7B, Koper – Capodistria, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500012974006, izdal Cetis 
Celje d.d., na ime Mitrović Miloš. gnz-343671

BREZA D.O.O., Podbrezje 109, Naklo, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500044381010, izdal Cetis 
Celje d.d., na ime Miha Grašič. gns-343678

DOLINŠEK TRANSPORT D.O.O., IŽAN-
SKA CESTA 412, Ljub ljana, izvod licence, 
št. GE009408/00446/043, za vozilo Mercedes Benz 
Actros, reg. št. LJ 48-URS, veljavnost do 24. 1. 2023. 
gnr-343679

DRAGAN BEKČIČ S.P., Nazorjeva ulica 12, Ljub ljana, 
taksi nalepko, št. G01252/0771/001, za vozilo VW Passat, 
reg. št. LJ 23-AJG, veljavnost do 4. 11. 2021. gny-343672

FA-MI TRANSPORT D.O.O., ZALOŠKA CESTA 102, 
Ljub ljana, licenco, št. GE014458/07263. gnp-343681

Kaučič Aleš, Turjanski vrh 3, Radenci, izkaznico za 
odvetniškega kandidata, izdajatelj Odvetniška zbornica 
Slovenije. gnt-343677

KOLEKTOR CPG d.o.o., Industrijska 
cesta 2, Nova Gorica, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500013187002, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
David Nanut. gnu-343676

KOLEKTOR CPG d.o.o., Industrijska cesta 2, Nova 
Gorica, izvod licence, št. GE009045/00307/039, za to-
vorno vozilo, reg. št. GO CPG-109. gnx-343673

LATAN d.o.o., Prvomajska ulica 39, Nova Gorica, 
izvod licence, št. GE009081/06551/002, za vozilo reg. 
št. GOBB-553. gnf-343666

LATAN d.o.o., Prvomajska ulica 39, Nova Gorica, 
izvod licence, št. GE009081/06551/003, za vozilo reg. 
št. GOKV-666. gne-343667

LATAN d.o.o., Prvomajska ulica 39, Nova Gorica, 
izvod licence, št. GE009081/06551/009, za vozilo reg. 
št. GOZT-775. gnb-343670

NASTRAN d.o.o., Na vasi 10, Šenčur, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500034917001, izdal Cetis 
Celje d.d., na ime Robert Fink. gnv-343675

UL MF, Vrazov trg 2, 1000 Ljub ljana, pečat okro-
gle oblike s premerom 20 mm (mali žig za indekse), 
v polju pečata so 3 črte – prva črta je na obodu pe-
čata, druga črta je od oboda pečata oddaljena 3 mm, 
tretja črta je od oboda oddaljena 6 mm. V zunanjem 
krogu v zgornjem delu pečata je besedilo s tiskani-
mi črkami »UNIVERZA V LJUB LJANI«, v spodnjem 
delu pečata je besedilo »Ljub ljana«. Med drugo in 
tretjo črto je zgoraj besedilo »Medicinska fakulteta«. 
V sredinskem krogu je grb Republike Slovenije. V sre-
dinskem krogu pod grbom je napisana številka 20. 
Ob-3455/21

Vidović Bojan, Trnovski pristan 8, Ljub ljana, NPK 
Varnostnik, št. c494, izdajatelj Zbornica za razvoj slo-
venskega zasebnega varovanja, leto izdaje 2009. 
gnd-343668
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