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Javni razpisi
Št. 3301-3/2021-SRRS-11

Ob-3506/21

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil projektom
primarne kmetijske pridelave – A1 (3301-3/2021-SRRS-2),
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 97/21 z dne 18. 6.
2021, s spr. in dop. v št. 100/21 z dne 24. 6. 2021, 135/21
z dne 27. 8. 2021 ter 163/21 z dne 15. 10. 2021:
I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa se
dodata 7. in 8. rok, in sicer kot sledi:
7. rok: 17. 1. 2022,
8. rok: 14. 2. 2022.
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 430-70/2021-2550-1

Ob-3488/21

Javni razpis
za sofinanciranje projektov promocije
in ozaveščanja na področju urejanja prostora
in graditve v letu 2022
1. Sofinancer: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, kot neposredni uporabnik proračunskih sredstev poziva potencialne vlagatelje,
da v predpisanem roku oddajo vlogo za dodelitev sredstev za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2022.
2. Pravna podlaga: sofinanciranje bo izvedeno
na podlagi 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,
195/20 – odl. US), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2022 (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20), Zakona
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP,
74/21 in 172/21) in 12. poglavja Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).
3. Predmet razpisa
Predmet sofinanciranja so projekti promocije in
ozaveščanja na področju trajnostnega prostorskega razvoja, racionalne rabe prostora, ohranjanja in krepitve
identitete prostora Slovenije (arhitekturna in krajinska
prepoznavnost), trajnostnega razvoja mest, naselij in širših mestnih območij ter krepitve zavedanja o pomenu in
vlogi trajnostnega prostorskega razvoja za kakovostne
življenjske razmere in zdravo življenjsko okolje.

Vsebinska področja iz predmeta razpisa so naslednja:
urejanje prostora in prostorsko načrtovanje, urbanistično
in krajinsko načrtovanje, arhitektura, trajnostna gradnja,
zemljiška in stanovanjska politika v povezavi s prostorskim
razvojem in trajnostno gradnjo, izobraževanje in ozaveščanje otrok in mladih o zgoraj naštetih vsebinah.
Razpis je namenjen sofinanciranju naslednjih aktivnosti projekta: priprava in izvedba dogodkov kot so
razstave, simpoziji, konference, okrogle mize, posveti,
strokovne in izobraževalne delavnice ter druge inovativne promocijske in izobraževalne aktivnosti.
V skladu z Zakonom o javni rabi slovenščine (Uradni list RS, št. 86/04 in 8/10) mora izvajalec na javnih
mednarodnih dogodkih zagotoviti rabo slovenščine oziroma ustrezen prevod.
– Razpis ni namenjen projektom promocije prostorsko-izvedbenih aktov in strokovnih podlag, pripravi in
izvedbi javnih natečajev, promociji potencialnih, načrtovanih investicij v prostoru, promociji gradbenotehničnih,
projektantskih in načrtovalskih storitev ter promociji rabe
posameznih gradbenih materialov ali tehnik in promociji
samih institucij, njenih projektov, aktivnosti njenih članov
in trženju izdelkov in storitev.
– Investicije, založništvo in znanstvene raziskave
niso predmet tega razpisa.
– Razpis ni namenjen dogodkom in aktivnostim, ki
so plačljive, oziroma za katere so predvidene kotizacije
udeležbe. Vse aktivnosti, ki so sofinancirane v okviru
tega razpisa, morajo biti za končnega uporabnika brezplačne in dostopne.
– Projekti, ki so že v celoti financirani iz proračunskih sredstev in drugih javnih virov, niso predmet tega
razpisa.
4. Cilj in namen razpisa
Cilj razpisa je okrepitev zavedanja o pomenu trajnostnega prostora in uveljavljanje načel trajnostnega
prostorskega razvoja v praksi, krepitev prepoznavnosti
področja urejanja prostora in graditve, kakovostne arhitekture, urbanizma, krajine, izobraževanje o prostorski
identiteti; ozaveščanje o prostoru in urejanju prostora,
izobraževanje za aktivno državljanstvo na področju prostora/urejanja prostora.
Temeljni nameni razpisa so:
– prispevati k uveljavljanju namenov, ciljev in načel
urejanja prostora, izhajajoč iz Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2), Gradbenega
zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.; GZ)
in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni
list RS, št. 61/17; ZAID);
– ozaveščanje in izobraževanje širše javnosti, zlasti
otrok in mladih, o pomenu prostora kot skupni vrednoti;
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– doseganje odgovornega in racionalnega vedenja
v prostoru in krepitvi zavedanja posameznika, da lahko s svojim ravnanjem prispeva k boljšim prostorskim
ureditvam, večji kakovosti prostora, grajenega okolja in
bivanja ter boljši prostorski kulturi;
– informiranje in izobraževanje strokovne javnosti,
izmenjava znanja, dobrih praks, kakovostnih in inovativnih rešitev in pristopov s področja urejanja prostora,
prostorskega načrtovanja, urejanja naselij razvoja mest,
arhitekture in graditve, s tem pa krepitev pomena, vloge
in odgovornosti stroke pri doseganju boljših prostorskih
ureditev, kakovosti in prepoznavnosti prostora, arhitekture, urbanizma, kakovosti bivalnega okolja;
– spodbujanje promocije prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja ter oblikovanja in arhitekture ter trajnostne graditve.
Ciljne skupine, katerim so projekti namenjeni:
– širša javnost;
– otroci in mladi;
– strokovna javnost.
5. Osnovni pogoji za kandidiranje in merila za izbiro
prejemnikov sredstev
5.1. Prejemniki sredstev
Na javni razpis se lahko prijavijo društva, zavodi in
ustanove, ki niso posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti in zbornice (ne pa
ostale GIZ), ki delujejo na območju Republike Slovenije,
ki so ustanovljeni in delujejo na področjih iz 3. in 4. točke
tega razpisa.
Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih bodisi fizičnih
oseb, bodo zavržene in ne bodo obravnavane.
Prijavitelj lahko vloži vlogo zgolj za en projekt. V primeru, da en prijavitelj predloži več vlog, se vse vloge
zavržejo.
Prejemniki sredstev so tisti vlagatelji, ki izkažejo
najmanj 5 sorodnih, že izvedenih referenčnih projektov s področij iz točke 3. in 4. tega razpisa, in sicer iz
obdobja zadnjih treh letih pred objavo tega razpisa.
Vlagatelji, ki podajajo vlogo za projekt izobraževanja in
ozaveščanje otrok in mladih, morajo predložiti 5 sorodnih že izvedenih projektov s področij iz 3. in 4. točke
tega razpisa, kjer so bili ciljna javnost otroci in mladi.
Vlagatelj v obrazcu vloge (Priloga 1 razpisne dokumentacije) navede reference in kontaktno osebo, kjer lahko
naročnik preveri resničnost navedenih podatkov in zahteva predložitev dokazov.
5.2. Namenska poraba na javnem razpisu pridob
ljenih sredstev
Pridobljena sredstva lahko prejemniki sredstev porabijo za financiranje projektov, opredeljenih v točki 3.
in 4. tega razpisa ter v skladu s predvideno finančno
konstrukcijo, ki je del obrazca za prijavo na razpis. Delež
sredstev namenjen sofinanciranju projekta je določen
v točki 8. tega razpisa.
V zvezi s sofinanciranjem projektov so na tem javnem razpisu upravičeni naslednji stroški:
– stroški dela oseb za zasnovo in izvedbo projekta
(stroški dela na projektu)
– stroški dela zaposlenih
– stroški dela zunanjih izvajalcev
– potni stroški
– materialni stroški, vezani na izvedbo projekta.
Podrobna razčlenitev upravičenih stroškov, seznam stroškov, ki niso predmet sofinanciranja in pogoji
za predložitev dokazil o nastalih stroških, so navedeni
v II. poglavju 4. točke razpisne dokumentacije »Navodila
za pripravo finančnega načrta projekta«.
Projekt ne sme biti sofinanciran iz drugih virov državnega, občinskega in EU proračuna.
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5.3. Rok za porabo sredstev
Pogoj za pridobitev finančnih sredstev je, da mora
biti projekt izveden v času od dneva sklenitve pogodbe
o sofinanciranju do 2. 11. 2022. Kot upravičeni stroški se
štejejo tisti stroški, ki so nastali v tem časovnem okvirju.
5.4. Izločitveni pogoj
Vloga, ki ni v skladu s 3., 4., 5. in 7. točko tega razpisa, se izloči in se ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje in vrednotenje vlog.
5.5. Merila za izbiro prejemnikov sredstev
Merila za izbor sofinanciranje projektov so:
(1) Kakovost načrta projekta; (2) Doseganje ciljnih
javnosti projekta; (3) Kakovost načrta promocije projekta; (4) Finančni načrt in stroškovna učinkovitost projekta.
Vrednotenje formalno popolnih vlog in določitev
višine sredstev sofinanciranja bo opravljeno na podlagi
meril za ocenjevanje vlog. Podrobnejša razčlenitev meril
za izbor sofinanciranja projektov je v II. poglavju 3. točke
razpisne dokumentacije.
Komisija bo obravnavala in ocenila samo popolne
vloge ter jih točkovala v skladu z merili, navedenimi
v razpisu.
6. Predvidena sredstva razpisa: predvidena sredstva za razpisane vsebine je 40.000,00 EUR.
7. Roki
7.1. Rok za prejem vloge
Rok za prejem vloge na javni razpis je do 4. 1. 2022
do 12. ure. Vloga se šteje za pravočasno, če fizično
prispe v Glavno pisarno Ministrstva za okolje in prostor,
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ne glede na način
prenosa, do te ure.
7.2. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo potekalo dne 5. 1. 2022 na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja, Dunajska cesta 21, I. nadstropje.
Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja. Odpiranje vlog ne bo javno.
7.3. Rok za obvestilo o izbiri
Sofinancer bo vlagateljem vlog posredoval sklep
o izboru oziroma obvestilo o neizboru najkasneje
v 60 dneh od odpiranja vlog.
7.4. Rok za oddajo končnega poročila in zahtevka
za izplačilo sredstev
Rok za oddajo končnega poročila in zahtevka za
izplačilo sredstev (e-račun) je en mesec po izvedbi projekta. Projekt mora biti izveden v času od dneva sklenitve pogodbe o sofinanciranju in realiziran najkasneje
do 2. 11. 2022.
Za projekte, ki bodo realizirani po 15. 10. 2022,
velja rok za oddajo končnega poročila in zahtevka za
izplačilo sredstev (e-račun) do 15. 11. 2022.
8. Dodelitev sredstev
(način določanja deleža sredstev, ki ga prejme posamezni prejemnik)
Izpolnjevanje pogojev in vrednotenje vlog bo ugotavljala komisija, ki vodi postopek javnega razpisa. Komisijo imenuje minister za okolje in prostor.
Prijave, ki ne bodo dosegle praga 75 točk (oziroma
75 % možnega števila točk) ter vsaj 30 točk pri merilu za
ocenjevanje »Kakovost načrta projekta« in vsaj 10 točk
pri merilu za ocenjevanje in vrednotenje »Finančni načrt
in stroškovna učinkovitost projekta«, ne morejo biti predmet sofinanciranja.
Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do
100 % upravičenih stroškov projekta, pri čemer dodeljen
znesek za sofinanciranje posameznega projekta ne sme
presegati 5.000,00 EUR. Davek na dodano vrednost
(DDV) ni upravičen strošek po tem javnem razpisu.
Strokovna komisija bo na podlagi rezultatov ocenjevanja oblikovala Predlog liste projektov za sofinan-
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ciranje. Prejete vloge bodo razvrščene glede na število
prejetih točk, pri čemer bodo do sofinanciranja upravičeni projekti v okviru razpoložljivih finančnih sredstev.
V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na Predlog liste
projektov za sofinanciranje presežena skupna razpoložljiva sredstva, se kot najugodnejšega izbere projekt, ki
je dosegel višje število točk iz merila »Kakovost načrta
projekta«, nato iz merila »Finančni načrt in stroškovna
učinkovitost projekta« in nazadnje čas prispetja vloge
v vložišče Ministrstva za okolje in prostor.
V primeru, da za sofinanciranje vloge, ki pride kot
zadnja v poštev za sofinanciranje, ne bo dovolj sredstev
za financiranje v celotnem zaprošenem znesku, si ministrstvo pridržuje pravico, da vlogo financira v nižjem znesku. V kolikor ta prijavitelj ne sprejme predloga za delno
financiranje oziroma ne zagotovi manjkajočega zneska
sofinanciranja iz drugih virov, se financiranje v nižjem znesku ponudi prijavitelju vloge z naslednjim najvišjim številom točk. Postopek se ponavlja, dokler eden od uvrščenih
prijaviteljev ne sprejme vloge oziroma se ustavi, v kolikor
noben od uvrščenih prijaviteljev ne sprejme predloga.
9. Sklep o dodelitvi sredstev, pravno varstvo in
podpis pogodbe
O dodelitvi sredstev odloči predstojnik neposrednega uporabnika s sklepom, praviloma v roku 60 dni od
dneva odpiranja vlog. Vlagatelj vloge lahko v roku 8 dni
od prejema sklepa o izboru oziroma obvestila o neizboru
na ministrstvo vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži
podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora
natančno opredeliti razloge za vložitev pritožbe, med
katerimi ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča ministrstvo s sklepom v roku
15 dni od prejema pritožbe.
Vlagatelj, ki mu bodo dodeljena sredstva za sofinanciranje, mora pristopiti k podpisu pogodbe najkasneje v osmih dneh po prejemu poziva k podpisu pogodbe.
Pogodba bo začela veljati v skladu s pogodbenimi določili. V primeru, da prejemnik sredstev v osmih dneh
ne podpiše pogodbe, se šteje, da je odstopil od svoje
zahteve za pridobitev denarnih sredstev.
10. Informacije
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja javnega razpisa na voljo na spletnem naslovu www.
mop.gov.si, in sicer v rubriki Javne objave (https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/).
Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelji dobijo na pisna vprašanja, posredovana na e-naslov: prostor.mop@gov.si. Sofinancer bo vse ključne informacije
objavil na svoji spletni strani, pri objavi razpisa. Sofinancer bo vse spremembe, dopolnitve in pojasnila objavil
na svoji spletni strani in so del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 342-22/2014/59

Ob-3484/21
Obvestilo

o najavi odprtja javnega razpisa iz Operativnega
programa za izvajanje Evropskega sklada
za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji
za obdobje 2014–2020
Predmet javnega razpisa: na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki
Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi
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razpisi (Uradni list RS, št. 14/17, 16/18, 80/18, 78/19,
41/21 in 140/21) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano objavlja najavo Petega javnega razpisa za
ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne
dvorane in zavetja.
Skupna razpoložljiva višina sredstev: višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij
v okviru javnega razpisa, znaša 2.580.635 eurov, od
tega znaša prispevek Evropske unije v celotnih javnih izdatkih 1.935.476,25 eurov (75 %) ter prispevek Republike Slovenije v celotnih javnih izdatkih 387.095,25 eurov
(15 %). Posamezni upravičenec prispeva 10 % sredstev
v okviru upravičenih javnih izdatkov (258.063,50 eurov).
Začetek vnosa vlog: vnos in oddaja vlog v elektronski sistem Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu
ARSKTRP) se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave najave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Javni razpis je odprt do
porabe sredstev oziroma do objave Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o zaprtju javnega razpisa
na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
Obdobje upravičenosti: sofinancira se upravičene
stroške v naložbe, ki bodo pri prijavitelju nastali v obdobju od vložitve vloge do dokončanja operacije. Zadnji
zahtevek za povračilo sredstev mora upravičenec oddati
na ARSKTRP najpozneje do 30. septembra 2023.
Upravičenci: upravičenci do podpore so občine
v Republiki Sloveniji, v katerih so ribiška pristanišča.
Dodatne informacije: javni razpis, prijavni obrazec
in razpisna dokumentacija so z dnem te objave dostopni
na osrednjem spletnem mestu državne uprave, v zbirki javnih objav Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ob-3522/21
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10 in 62/16) Ministrstvo za kulturo objavlja
obvestilo
o objavi Javnega razpisa za dodelitev delovnih
štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo
v letu 2022 sofinancirala Republika Slovenija
iz proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: javni razpis, oznaka JR-DŠ-2022)
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za dodelitev delovnih
štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu
2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo (v nadaljevanju: javni razpis,
oznaka JR-DŠ-2022).
Predmet razpisa so delovne štipendije, namenjene
fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi,
vpisanim v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo z najmanj polovičnim delovnim časom,
ki so rojene leta 1992 ali kasneje.
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, znaša 159.000,00 evrov (53 delovnih štipendij v višini 3.000,00 evrov).
Razpis bo odprt od 3. 12. 2021 do 3. 1. 2022.
Besedilo javnega razpisa bo dne 3. 12. 2021 objav
ljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/
Ministrstvo za kulturo
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Ob-3504/21

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub
ljana, na podlagi 8. in 144. 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 o postopkih) in v zvezi s 15. členom Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1,
112/107, 9/11, 57/ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19)
ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno
prečiščeno besedilo št. 4, št. 6319-2/2013-39 z dne
11. 12. 2017, št. 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018,
št. 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42
z dne 19. 2. 2018, št. 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018,
št. 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45
z dne 20. 6. 2018, št. 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018,
št. 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, št. 6319-2/2013-48
z dne 18. 10. 2018, št. 6319-2/2013-49 z dne 19. 11.
2018, št. 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018,
št. 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, št. 6319-2/2013-52
z dne 18. 2. 2019, št. 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019,
št. 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, št. 6319-2/2013-55
z dne 28. 10. 2019, št. 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019,
št. 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, št. 6319-2/2013-58
z dne 18. 5. 2020, št. 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020,
št. 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020, št. 6319-2/2013-61
z dne 30. 11. 2020, št. 6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021,
št. 6319-2/2013-63 z dne 19. 4. 2021 in 6319-2/2013-64
z dne 5. 7. 2021 objavlja
javni razpis
za izplačilo enkratnega finančnega prispevka
k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega
programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje
Evropa (za obdobje od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022)
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je enkratni finančni prispevek k stroškom priprave
in prijave projektov raziskovalnim organizacijam (v nadaljevanju: RO), ki so kandidirale na razpisih okvirnega
programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa
(Horizon Europe). Upoštevajo se razpisi Obzorje Evropa
za Steber 1 in Steber 2 (Pillar 1 in Pillar 2), ki jih Evropska komisija objavi na svojih spletnih straneh. Dostop
do vseh razpisov Evropske komisije, ki jih upošteva ta
javni razpis, se nahaja na povezavi v zavihku z nazivom
Horizon Europe (Programme part – Excellent Science
in Global Challenges and European Industrial Competitiveness).
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na
javni razpis se lahko prijavijo RO, ki so na dan oddaje
prijave na javni razpis vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi
agencija, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom,
ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in
s predpisi agencije.
4. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in višina
enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave
in prijave projekta
(1) Predvideni obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa znaša okvirno 500.000 EUR. Javni razpis bo
realiziran skladno z proračunskimi možnostmi.

(2) Agencija bo v okviru javnega razpisa za stroške
priprave in prijave projekta izplačala enkratni finančni
prispevek v znesku:
– 2.000 EUR za pripravo in prijavo projekta, ki ga
je prijavitelj prijavil kot koordinator v mednarodnem
konzorciju (vsaj tri različne raziskovalne organizacije
iz vsaj treh različnih držav EU oziroma pridruženih držav OP) ali kot koordinator v nacionalnem konzorciju,
kadar razpis Evropske komisije predvideva nacionalni
konzorcij;
– 1.000 EUR za pripravo in prijavo projekta, pri
katerem prijavitelj sodeluje kot sodelujoča organizacija
v konzorciju, oziroma je prijavil projekt samostojno, kadar razpis Evropske komisije predvideva enega samega
prijavitelja.
5. Obdobje sofinanciranja po tem javnem razpisu: predvideni čas izvajanja predmeta javnega razpisa
je od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022 oziroma do porabe
sredstev.
6. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj
(1) Do finančnega prispevka so upravičeni prijavitelji, ki po končanem celotnem ocenjevalnem postopku
v recenzentski oceni dosežejo vsaj 65 % največjega
možnega števila točk. V primeru dvofaznega ocenjevalnega postopka se upošteva zaključena druga faza
ocenjevanja.
(2) Do finančnega prispevka so upravičeni tudi prijavitelji projektov Evropskega raziskovalnega sveta (v
nadaljevanju: ERC), ki v prvem krogu ocenjevanja projektov ERC sheme 1 (ERC Starting Grant, ERC Consolidator Grant, ERC Advanced Grant in ERC Synergy
Grant) dosežejo vsaj oceno B oziroma tisti prijavitelji, ki
pri ocenjevanju projektov ERC sheme 2 (ERC Proof of
Concept) dosežejo vsaj dve oceni »Pass«. V primeru,
da je pri prijavi projekta ERC sheme 1 in ERC sheme
2 več sodelujočih raziskovalnih organizacij iz Slovenije,
je do povračila enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov upravičena le gostiteljska institucija (host institution).
(3) Do finančnega prispevka so upravičeni prijavitelji, ki za prijavo istega projekta na isti razpis Evropske
komisije od agencije še niso prejeli prispevka k stroškom
priprave in prijave projekta.
(4) Prijavitelj, ki je gospodarska družba, mora izpolnjevati pogoj, da po prejemu prispevka ne preseže
zgornjega dovoljenega limita »de minimis« za državne
pomoči.
(5) Prijavitelji, ki se uvrstijo na rezervno listo, niso
upravičeni do enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projekta do končne odločitve
Evropske komisije.
7. Razpisna dokumentacija
Prijava mora obvezno vsebovati:
7.1. Izpolnjeno prijavno vlogo na obrazcu
ARRS-MS-OE-Prijava/2022.
7.2. Kopijo opravljene recenzije Evropske komisije
(običajno t. i. Evaluation Summary Report – ESR), iz
katere je razvidno število doseženih točk in največje
možno število točk v recenzijskem postopku ter datum
odpošiljanja.
7.3. Kopijo spremnega pisma Evropske komisije
k recenziji, ki ga prejme prijavitelj mednarodnega projekta, ter iz katerega je razviden datum odpošiljanja.
7.4. Obrazec za dodeljevanje pomoči »de minimis«
(velja za gospodarske družbe).
8. Postopek izbora
(1) Komisijo za odpiranje prijav in preverjanje izpolnjevanja razpisnih pogojev (v nadaljevanju: komisija)
s pisnim sklepom imenuje direktor agencije. V postopku
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izbora prijav komisija preveri formalno popolnost prijav
ter izpolnjevanje razpisnih pogojev.
(2) Seznam prijaviteljev, katerih prijave bodo izpolnjevale pogoje tega javnega razpisa, bo komisija posredovala v obravnavo Znanstvenemu svetu agencije (v
nadaljevanju: ZSA).
(3) Direktor agencije sprejme obrazložen sklep o izboru prijav za izplačilo enkratnega finančnega prispevka
k stroškom priprave in prijave projekta na predlog ZSA.
Na podlagi sklepa direktorja agencija izda individualna
obvestila vsem prijaviteljem.
9. Način in oblika prijave ter rok za oddajo prijave
(1) Prijavo je potrebno oddati v elektronski in papirni
obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom
zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO ter žigom
RO.
Prijava v elektronski obliki
Prijava v elektronski obliki mora biti poslana na naslov razpis-Obzorje-Evropa@arrs.si (samo prijavni obrazec brez prilog; zaradi avtomatične obdelave podatkov
je zaželen format .doc, ki ni podpisan in žigosan).
Prijava v papirni obliki
Prijava v papirni obliki mora biti dostavljena v zaprti
ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis
Obzorje Evropa 2022« ter naziv in naslov prijavitelja.
V vsaki poslani ovojnici z oznako je lahko le ena prijava.
(2) Za pravočasne prijave se štejejo prijave, ki so
izpolnjene, podpisane in žigosane ter prispejo v glavno pisarno agencije najkasneje v 45 dneh od datuma,
ki je naveden na spremnem pismu Evropske komisije
k recenziji. V primeru, da datum na spremnem pismu ni
naveden, se upošteva datum, ki je naveden na recenziji.
Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno na pošto v Sloveniji najkasneje zadnji dan roka za
oddajo prijave.
V primeru uvrstitve na rezervno listo se za pravočasne prijave štejejo prijave, ki so izpolnjene, podpisane in
žigosane ter prispejo v glavno pisarno agencije najkasneje v 45 dneh od datuma, ki je naveden na spremnem
dopisu Evropske komisije o izboru/neizboru projekta po
končanem ocenjevalnem postopku Evropske komisije.
(3) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav
(ni razvidno, da gre za prijavo na razpis, ali na kateri razpis se prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) komisija
za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen
v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja
in se prijava odpre). Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani
obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot
jih določa ta javni razpis. Če prijavitelj pravočasno ne
odda elektronske prijave, gre za formalno nepopolno
prijavo. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu
z 20. členom Pravilnika o postopkih.
(4) Prijava se šteje za formalno popolno, če je
v zahtevanem roku oddana na predpisanem obrazcu
s priloženo obvezno dokumentacijo iz 7. točke tega javnega razpisa ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih
določa ta javni razpis.
10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni
o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo
prijavitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa.
11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni
strani agencije: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/.
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije
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http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Kontaktna oseba: Aleksandra Panič, tel.
+386/1/400-59-24, e-pošta: aleksandra.panic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Ob-3486/21
Na podlagi Splošnih pogojev poslovanja Garancijske sheme Posavja z dne 16. 6. 2020, sklepa Upravnega odbora Regionalne razvojne agencije Posavje z dne
16. 6. 2020, Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352, 24. 12. 2013)
in priglašene sheme de minimis pomoči Ministrstvu
za finance, Sektor za državne pomoči (št. priglasitve
M001-1338811-2016/II) objavlja Regionalna razvojna
agencija Posavje s soglasjem občin Bistrica ob Sotli,
Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica in v sodelovanju z bankama NLB d.d. in Delavsko
hranilnico d.d.
javni razpis
za ugodne kredite z garancijami Garancijske
sheme Posavja
1. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje kreditov
z garancijami Regionalne razvojne agencije Posavje (v
nadaljevanju RRA Posavje) v okviru Garancijske sheme
Posavje (v nadaljevanju GSP), ki jih izvajalec razpisuje
v sodelovanju z bankama NLB d.d. in Delavsko hranilnico d.d. za:
A: pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi upravičencem, ki so bili
uspešni na razpisih za evropska ali nacionalna sredstva,
so prejeli pozitivno odločitev in že imajo izdano odločbo,
sklep ali drug dokument oziroma podpisano pogodbo
o sofinanciranju,
B: financiranje investicij ter
C: financiranje obratnih sredstev.
2. Cilji razpisa so zagotoviti sredstva za izvedbo
projektov sofinanciranih z evropskimi ali nacionalnimi
sredstvi, pospeševanje razvoja malega in srednjega
gospodarstva, zmanjšanje stopnje brezposelnosti, povečanje investicijske aktivnosti v regiji ter zagotovitev
likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije
Covid-19.
3. Javni razpis je namenjen subjektom, ki delujejo
in vlagajo na območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice,
Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.
4. Skupen garancijski potencial je 636.840,00 EUR
in je razpisan na podlagi vloženih sredstev občin Bistrica
ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče
in Sevnica v višini 265.350,00 EUR in predvidenega
multiplikatorja 3. Skupni kreditni potencial za kredite
z garancijami je 796.050,00 EUR in po posameznih
občinah znaša:
občina
Bistrica ob Sotli
Brežice
Kostanjevica na Krki
Krško
Radeče
Sevnica

kreditni potencial
6.000,00 EUR
227.400,00 EUR
107.550,00 EUR
337.950,00 EUR
9.000,00 EUR
108.150,00 EUR
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Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil občin, ki sodelujejo oziroma bodo
sodelovale v razpisu.
Garancije za kredite se dodelijo iz sredstev občine,
v kateri ima vlagatelj svoj sedež. Izjemoma se pri investicijah lahko garancija za kredit odobri tudi iz sredstev
druge občine v regiji Posavje, v kolikor bo investicija
izvedena v tej občini.
2. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
– Besedilo javnega razpisa.
– Navodilo za izdelavo popolne vloge z merili za
ocenjevanje vlog in v njih opredeljeni razpisni obrazci:
– obr. št. 1: Prijavni list za pridobitev garancije
GSP,
– obr. št. 2: Izjava enotno podjetje in de minimis,
– obr. št. 3: Izjava o javnem interesu,
– obr. št. 4: Vzorec pogodbe o izdaji garancije,
– obr. št. 5: Vzorec garancije.
2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta
dostopna na spletni strani RRA Posavje www.rra-posavje.si, prav tako ju lahko v času od objave do zaprtja
javnega razpisa zainteresirani osebno pridobijo na sedežu RRA Posavje.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo na Regionalni razvojni agenciji Posavje, Cesta krških žrtev 2,
8270 Krško, na tel. 07/488-10-44, na e-naslovu: danica.kramzar@rra-posavje.si.
3. Razpisni pogoji
3.1. Vlagatelji
1. Na razpis se lahko prijavijo:
A. za pred-financiranje projektov z odobrenimi
evropskimi ali nacionalnimi sredstvi:
– pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina oziroma občine, kot so: raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in usposabljanje, ustanove zdravstvenega varstva,
ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine,
– fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo
in izpolnjujejo zakonske obveznosti za opravljanje te dejavnosti ter so vpisane v ustrezen javni register,
– nevladne organizacije, kot so: združenja, fundacije, društva,
– zbornice (gospodarska, kmetijska, obrtna ...),
– zavodi, ki poslujejo po Zakonu o zavodih,
– socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu,
– javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter druge pravne osebe, kjer imata država ali občina
delež v lastništvu vlagatelja,
– zadruge, ki poslujejo po Zakonu o zadrugah,
– mikro, male in srednje velike gospodarske družbe
in samostojni podjetniki,
za izvedbo projektov, ki so v javnem interesu.
B. za investicije in C. obratna sredstva:
– fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo
in izpolnjujejo zakonske obveznosti za opravljanje te dejavnosti ter so vpisane v ustrezen javni register,
– socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu,
– zadruge, ki poslujejo po Zakonu o zadrugah,
– mikro, male in srednje velike gospodarske družbe
ter samostojni podjetniki posamezniki.
2. Za opredelitev velikosti podjetij se uporabljajo
določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008
z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov
87 in 88 Pogodbe (UL EU št. 2014, z dne 9. 8. 2008,
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v nadaljevanju Priloga I), in sicer so število zaposlenih
in najvišje finančne vrednosti, ki določajo velikost podjetja, sledeča:
– v kategoriji MSP se srednje veliko podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 250 zaposlenih ter letni
promet, ki ne presega 50 mio EUR in/ali bilančno vsoto,
ki ne presega 43 mio EUR;
– v kategoriji MSP se majhno podjetje opredeljuje
kot tisto, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 10 mio EUR;
– v kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje kot
tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 mio EUR.
Ob tem RRA Posavje opozarja na 6. člen Priloge I,
ki pravi, da se podatki za podjetje, ki ima partnerska ali
povezana podjetja, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov
podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov
podjetja ali konsolidiranih zaključnih računov podjetja,
v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za
vsako partnersko podjetje.
3. Upravičeno območje tega razpisa je območje
regije Posavje. Garancije za ugodne bančne kredite za
realizacijo projektov, ki se izvajajo na območju regije
Posavje, se dodelijo upravičencem iz občin Bistrica ob
Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in
Sevnica.
4. Do garancije za ugodni bančni kredit ni upravičen
vlagatelj, ki:
– nima poravnanih zapadlih obveznosti do RRA Posavje, Republike Slovenije oziroma do Finančne uprave
RS;
– je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske Komisije,
ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in
nezdružljivo s skupnim trgom EU;
– je izkoristil maksimalno višino poroštva oziroma
garancije;
– je po principu kumulacije izkoristil zgornjo mejo
intenzivnosti državne pomoči;
– v skladu s pravilom de minimis opravlja dejavnosti a) ribištva in akvakulture, b) premogovništva, c) primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
d) predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
v kolikor je znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ter če je
pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno prenese
na primarne proizvajalce;
– deluje v aktivnostih, povezanimi z izvozom, ko
je pomoč neposredno vezana na izvozne količine, na
vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na
druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo;
– je insolventen glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 13/14 – ZFPPIPP-UPB8, 10/15);
– je podjetje v težavah po Zakonu o pomoči za
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB, s spr. in dop.)
in 18. točki 2. člena Uredbe o skupinskih izjemah1 oziroma 14. točki 2. člena Kmetijske uredbe za skupinske
izjeme2 ali v postopku pridobivanja državnih pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil
prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju;
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– mala, mikro in srednja podjetja, ki delujejo manj
kot 3 leta od vpisa v register, se ne štejejo kot podjetja
v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij;
– je v postopku prisilne poravnave, poenostavljene
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
– ne izpolnjuje ostalih pogojev, določenih v tem
razpisu.
5. Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi ter se ne bo uporabljala
za nakup vozila za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
3.2. Pogoji prijave
1. Vlagatelj mora projekt prijaviti na prijavnem
obrazcu, skupaj z zahtevanimi prilogami.
2. Za formalno popolno vlogo se šteje vloga, vložena v zaprto in pravilno označeno ovojnico, poslana
po pošti ali osebno oddana v tajništvo RRA Posavje, ki
vsebuje vso zahtevano razpisno dokumentacijo.
3. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in
prijavljeni projekt.
4. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku,
finančni zahtevek pa izražen v EUR.
5. RRA Posavje sme ob pisnem soglasju vlagatelja
popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije strokovna
služba pri pregledu in ocenjevanju vlog.
3.3. Pogoji po shemi »de minimis«
1. Pomoč po tem razpisu se dodeljuje v skladu
z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni
list EU L 352, 24. 12. 2013), na osnovi katere ni možno
združevanje pomoči za posamezen projekt, ki bi presegal zgornjo mejo pomoči.
2. Na podlagi tega pravila skupni znesek pomoči,
dodeljen enotnemu podjetju – upravičencu ne sme presegati zgornje meje 200.000 EUR v obdobju zadnjih
treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev
države, občine ali Unije. Omenjeni znesek se zniža na
vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v tovornem prevozu.
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev
ali družbenikov drugega podjetja,
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja,
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega
podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz alinej navedenih zgoraj preko enega ali več drugih podjetij, prav
tako veljajo za enotno podjetje.
3. Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel
ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni
znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.
4. Priglasitelj bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobil pisno izjavo o:
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– že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno
z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je
v revalantnem obdobju še kandidiral za »de minimis«
pomoč,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za
iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim
zneskom pomoči »de minimis« ne bo presežena zgornja
meja »de minimis« pomoči ter intenzivnosti pomoči po
drugih predpisih.
5. RRA Posavje bo pisno obvestil upravičenca, da
je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«, navedel
bo št. in naziv sheme ter višino prejete državne pomoči.
6. Višina pomoči (bruto ekvivalent nepovratnih sredstev) v primeru ugodnega kredita bo izračunana na
podlagi referenčne obrestne mere, ki velja ob dodelitvi
pomoči.
7. Višina pomoči (bruto ekvivalent nepovratnih sredstev) v primeru danih garancij bo izračunana na podlagi
premij varnega pristana iz obvestila Komisije.
8. Upravičeni stroški po pravilu »de minimis« in po
tem razpisu so:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške
nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja,
– stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in
podjetniške infrastrukture ter idejnih ali izvedbenih delov
projektov širšega pomena,
– stroški obratnih sredstev in zalog,
– stroški najema poslovnih prostorov in opreme,
– stroški promocijskih aktivnosti,
– stroški dela na projektu, ki vključujejo stroške
plač ter stroške povračil v zvezi z delom in druge vrste
plačil za opravljeno delo (podjemne pogodbe, avtorske
pogodbe, honorarno delo, študentsko delo),
– stroški za pred-financiranje projekta, ki so bili
skladni s sklepom, odločbo oziroma pogodbo o sofinanciranju odobrenega projekta, določeni kot upravičeni.
9. Med upravičene stroške po pravilu »de minimis«
ne spada:
– nakup cestno prevoznih sredstev v podjetjih, ki
opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz,
– vlaganja za zasebno rabo,
– poplačilo obstoječih obveznosti vlagateljev do
bank in drugih finančnih institucij,
– poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po
zakonu, ki ureja gospodarske družbe,
– odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih
družb,
– DDV, razen za upravičence, ki niso zavezanci
za DDV.
10. Predmet projekta je dovoljeno kupiti le od tretjih
oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot
25 % povezana s podjetjem.
3.4. Finančni pogoji
1. Pogoji kredita z garancijo so naslednji:
– upravičeni stroški so lahko do 100 % pogodbene
vrednosti,
– črpanje kredita je namensko v skladu z vlagateljevo vlogo z vso priloženo dokumentacijo in predložitvijo
dokazil za dokumentarno uporabo,
– rok črpanja je 3 mesece od sklenitve kreditne
pogodbe, v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem kreditnega odbora GSP,
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– najvišji znesek vseh izdanih (odprtih) garancij na
posameznega vlagatelja je 60.000 EUR, pri nakupu novih strojev in opreme pa 100.000,00 EUR,
– garancija znaša od 50–80 % odobrenega kredita,
– garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite,
– za upravičene stroške se upoštevajo neto vrednosti (brez DDV), razen za upravičence, ki niso zavezanci
za DDV.
2. Vlagatelj po tem razpisu lahko pridobi garancijo
GSP za ugodne kredite bank za:
– pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi,
– financiranje investicij,
– financiranje obratnih sredstev.
3. Kreditni pogoji:
a) pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi
Namen
Upravičenci

Upravičeni stroški
Višina kredita
Obrestna mera
Ročnost kredita

Zavarovanje kredita
Strošek kredita
Višina garancije
Strošek garancije
Zavarovanje garancije

zagotavljanje sredstev za obratna sredstva
– pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina oziroma občine,
kot so: raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in usposabljanje,
ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine,
– fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo in izpolnjujejo zakonske obveznosti
za opravljanje te dejavnosti ter so vpisane v ustrezen javni register,
– nevladne organizacije, kot so: združenja, fundacije, društva,
– zbornice (gospodarska, kmetijska, obrtna ...),
– zavodi, ki poslujejo po Zakonu o zavodih,
– socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu,
– javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter druge pravne osebe, kjer imata
država ali občina delež v lastništvu vlagatelja,
– zadruge, ki poslujejo po Zakonu o zadrugah,
– mikro, male in srednje velike gospodarske družbe in samostojni podjetniki,
za izvedbo projektov, ki so v javnem interesu.
stroški za pred-financiranje projekta, ki so bili skladni s sklepom, odločbo oziroma
pogodbo o sofinanciranju odobrenega projekta, določeni kot upravičeni, še niso bili
izplačani in so v skladu s točko 6 poglavja 3.3.
najmanj 5.000,00 EUR in največ 60.000,00 EUR
Delavska hranilnica:
– 6M EURIBOR + 1,55 %
upravičenec vrača kredit sproti v roku 8 dni ob vsakokratnem prejemu evropskih ali
nacionalnih sredstev za prijavljeni projekt, vsekakor pa v celoti in dokončno najkasneje
v 8 dneh po prejemu plačila zadnjega zahtevka. V kolikor se prijavljeni projekt oziroma
plačilo zadnjega zahtevka ne izvede prej, je upravičenec dolžan vrniti kredit najkasneje
3 leta po podpisu kreditne pogodbe.
po pogojih banke upoštevajoč garancijo RRA Posavje
v skladu s tarifo banke
v višini od 50 do 80 % glavnice kredita brez obresti in ostalih stroškov
/
3 menice z menično izjavo, upravno potrjena izvršnica

b) financiranje investicij
Namen
Upravičenci

Upravičeni stroški

spodbujanje podjetij v raziskave in inovacije, konkurenčno uveljavljanje na trgu,
širitev dejavnosti, konkurenčno uveljavljanje na trgu ter razvoj novih produktov
– fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo in izpolnjujejo zakonske
obveznosti za opravljanje te dejavnosti ter so vpisane v ustrezen javni register,
– socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu,
– zadruge, ki poslujejo po Zakonu o zadrugah,
– mikro, male in srednje velike gospodarske družbe ter samostojni podjetniki
posamezniki
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa
zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški
gradnje in/ali nakupa objekta,
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa
patentiranh pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja,
– stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in
projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške
infrastrukture ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena
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Obdobje upravičenih stroškov od 1. 10. 2021 dalje
Višina kredita
najmanj 5.000,00 EUR in največ 100.000,00 EUR, in sicer
nad 60.001 EUR do največ 100.000,00 EUR za nakup novih strojev in opreme
Obrestna mera
Delavska hranilnica:
– 6M EURIBOR + 1,55 %
Ročnost kredita
od 1 do 5 let oziroma do 7 let, vendar le za nakup novih strojev in opreme. Možen je
moratorij do 3 mesecev, ki se šteje v odplačilno dobo posojila
Zavarovanje kredita
po pogojih banke upoštevajoč garancijo RRA Posavje
Strošek kredita
v skladu s tarifo banke
Višina garancije
v višini od 50 do 80 % glavnice kredita brez obresti in ostalih stroškov
Strošek garancije
/
Zavarovanje garancije
3 menice z menično izjavo, upravno potrjena izvršnica in/ali notarski sporazum
o denarni izvršljivosti na stroške vlagatelja (odvisno od bonitete vlagatelja)
c) financiranje obratnih sredstev
Namen
Upravičenci

zagotavljanje likvidnih sredstev za raziskavo trga, širitev dejavnosti in razvoj
– fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo in izpolnjujejo zakonske
obveznosti za opravljanje te dejavnosti ter so vpisane v ustrezen javni register,
– socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu,
– zadruge, ki poslujejo po Zakonu o zadrugah,
– mikro, male in srednje velike gospodarske družbe ter samostojni podjetniki
posamezniki
Upravičeni stroški
– stroški za nakup materiala in trgovskega blaga,
– stroški za opravljene storitve,
– stroški dela, ki vključujejo stroške plač ter stroške povračil v zvezi z delom in druge
vrste plačil za opravljeno delo (podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, honorarno
delo, študentsko delo
Obdobje upravičenih stroškov od datuma oddaje vloge na javni razpis
Višina kredita
najmanj 5.000,00 EUR in največ 30.000,00 EUR
Obrestna mera
Delavska hranilnica:
– 6M EURIBOR + 1,55 %
Ročnost kredita
od 1 do 3 let
Zavarovanje kredita
po pogojih banke upoštevajoč garancijo RRA Posavje
Strošek kredita
v skladu s tarifo banke
Višina garancije
v višini od 50 do 80 % glavnice kredita brez obresti in ostalih stroškov
Strošek garancije
/
Zavarovanje garancije
3 menice z menično izjavo, upravno potrjena izvršnica in/ali notarski sporazum
o denarni izvršljivosti na stroške vlagatelja (odvisno od bonitete vlagatelja)

3.5 Urejanje zavarovanja in pogoji sklepanja pogodbe
1. Zavarovanje kredita izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja ob upoštevanju garancije RRA
Posavje.
2. Za zavarovanje garancije vlagatelj predloži menice, upravno potrjeno izvršnico in/ali nerazdelno poroštvo
fizičnih oseb v obliki notarskega sporazuma. Vrsta zavarovanja je odvisna od bonitete vlagatelja.
3. Zavarovanje mora biti veljavno še najmanj dva
meseca po zapadlosti zadnjega obroka kredita.
4. V primeru dodelitve garancije bo vlagatelj pozvan
k predložitvi zavarovanj in/ali sklenitvi notarskega sporazuma ter podpisu pogodbe o izdaji garancije.
5. Na osnovi podpisane pogodbe o izdaji garancije
bo RRA Posavje izdal upravičencu garancijo.
3.6 Rok izdaje garancij
1. Garancije GSP morajo biti izdane najkasneje do
31. 12. 2022.
4. Rok in način prijave
1. Rok za prijavo na razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS z dne 3. 12. 2021 do porabe
sredstev posamezne občine glede na razpisana sredstva iz 1. točke oziroma do datuma zaprtja razpisa, ki
je 30. 11. 2022.

2. Način prijave:
– Vlagatelj vloži vlogo na naslov Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško.
– Vlagatelj lahko odda vlogo od datuma objave do
30. 11. 2022 priporočeno po pošti ali osebno na sedežu RRA Posavje, pri čemer mora biti v primeru osebne
oddaje vloge na sedežu RRA Posavje, vloga oddana do
skrajnega roka, do 12. ure.
– Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in skladno
z razpisno dokumentacijo opremljeni ovojnici z oznako
»ne odpiraj – vloga garancija GSP«, iz katere mora biti
jasno razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum oddaje vloge, označen ali s strani pošte, v kolikor se vloga
odda priporočeno po pošti, ali tajništva RRA Posavje,
v kolikor je vloga oddana osebno na sedežu RRA Posavje.
5. Varovanje podatkov
1. Oddaja vloge pomeni, da se je vlagatelj seznanil
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Prav
tako oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja s tem,
da RRA Posavje pogoje za kandidiranje na javnem
razpisu preveri iz uradnih evidenc. Varovanje osebnih
podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno
s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU.
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6. Merila za ocenjevanje
1. Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom
javnega razpisa, bo ocenil kreditni odbor GSP na osnovi
meril, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
2. Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja garancij po pravilu »de minimis« je 100; pogoj za
dodelitev garancije za ugodne kredite bank je poleg
pozitivnega sklepa kreditnega odbora GSP, doseženih
najmanj 50 točk.
7. Obravnava vlog
7.1. Način obravnave vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Garancijske sheme Posavja in Pravilnika
o delu kreditnega odbora Garancijske sheme Posavja.
2. Prispele vloge bo obravnaval kreditni odbor GSP
najmanj enkrat mesečno. Vloge, oddane do 10. v mesecu in ustrezno dopolnjene v roku 5 delovnih dni, bodo
praviloma obravnavane in rešene do 10. v naslednjem
mesecu. Odpiranje vlog bo na sedežu RRA Posavje in
ne bo javno.
3. V primeru, da je vloga nepopolna, se vlagatelja
v roku 8 dni pisno pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 5 delovnih dni. Vloge, ki jih vlagatelj v roku
petih delovnih dni od prejema poziva k dopolnitvi ne
dopolni, se s sklepom kot nepopolne zavržejo. Sklep
banke o odobritvi kredita na podlagi tega razpisa ne
more biti predmet dopolnitve vloge.
4. Vloge prispele po zaprtju javnega razpisa oziroma po zadnjem roku za oddajo vlog, se s sklepom
zavržejo kot prepozno prispele.
5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem,
bodo s sklepom kot neutemeljene zavrnjene.
6. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril s točkovnikom ne bodo dosegle skupno najmanj 50 točk, se bodo
s sklepom kot neutemeljene zavrnile.
7.2. Obvestilo o rezultatih obravnave vlog
1. Upravičenci bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni z odločbo o odobritvi garancije za ugodni bančni
kredit, praviloma v roku do 45 dni od datuma odpiranja
vlog. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu
pogodb. Če upravičenec v roku 8 dni od prejema pogodbe ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je umaknil
vlogo za pridobitev garancije za ugodni bančni kredit.
2. Zoper odločbo o odobritvi garancije za ugodni
bančni kredit ni možna pritožba v skladu z 8. členom
Pravilnika o delu kreditnega odbora GSP.
Regionalna razvojna agencija Posavje
Št. 122-104/2021-13-40/30/04

Ob-3510/21

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, ki jo
zastopa župan Matjaž Rakovec, na podlagi 17. člena
Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti
v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 15/14 – UPB1,
76/15, 52/17, 64/18, 68/19, 16/21, 41/21 in 168/21) in
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13
in 81/16) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje nevladnih organizacij
na področju socialnega varstva za leto 2022
1. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju socialnega
varstva v Mestni občini Kranj (v nadaljevanju MOK) za
leto 2022:

– program A: sofinanciranje programov manjšega
obsega v višini do 1.000,00 €,
– program B: sofinanciranje programov večjega obsega v višini nad 1.000,00 €,
– program C: triletni program za leta 2022, 2023
in 2024,
– program Č: individualno družabništvo.
Na javni razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije po Zakonu o nevladnih organizacijah (Uradni list
RS, št. 21/18), ki izvajajo socialno varstvene programe.
Do sofinanciranja so pod pogoji, določenimi s tem
javnim razpisom, upravičeni:
a) programi, ki omogočajo vključitev v skupnost
osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in
drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;
b) programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom;
c) programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo
ter programi zagovorništva za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in za njihove svojce;
d) programi za delo z zasvojenimi;
e) programi medgeneracijskih in drugih skupin za
samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov;
f) programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih
zdravstvenih storitev;
g) preventivni programi za ogrožene skupine otrok
in mladostnikov ter programi pomoči žrtvam nasilja;
h) programi pomoči različnim starostnim skupinam
in posameznikom kot osebam s posebnimi potrebami,
namenjeni odpravljanju socialnih stisk, ki niso del drugih
razpisnih programov;
i) individualno družabništvo;
j) programi pro bono za pomoč posameznikom namenjenimi odpravljanju socialnih in zdravstvenih stisk.
Do sofinanciranja niso upravičeni programi, za katere MOK namenja sredstva v okviru drugih proračunskih postavk (npr. izvajanje šole za starše, izvajanje
preventivnih programov po šolah in vrtcih, stanovanjske
skupine, bivalne skupnosti), ter ostalih socialno varstveni programi, ki so financirani direktno iz proračuna MOK.
Predmet javnega razpisa prav tako ni sofinanciranje
enega ali več enkratnih projektov (kot npr. organizacija
in izvedba dobrodelne prireditve inp.)
2. Okvirna višina razpoložljivih sredstev in način sofinanciranja programov: okvirna višina razpisanih sredstev, namenjenih za sofinanciranje nevladnih organizacij na področju socialnega varstva za leto 2022, znaša
123.400 €. MOK si pridržuje pravico znesek spremeniti, to
je zvišati oziroma znižati, skladno z veljavnim proračunom
za leto 2022. Strokovna komisija bo določila vrednost
točke in skupni obseg sredstev za program A, skupni
obseg sredstev za program B, skupni obseg sredstev za
program C in skupni obseg sredstev za program Č.
3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
3.1. Splošni pogoji za vse programe
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) registriran mora biti kot nevladna organizacija
po Zakonu o nevladnih organizacijah (Uradni list RS,
št. 21/18),
b) delovati mora najmanj šest mesecev, pri tem
mora biti iz odločbe o ustanovitvi organizacije razvidno,
da je bil ustanovljen najmanj šest mesecev pred podano
prijavo na ta razpis,
c) sedež ali poslovne prostore mora imeti na območju Mestne občine Kranj,
d) zagotavljati mora prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev programa v MOK,
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e) izvajati mora dejavnost, za katero je registriran
oziroma ima določeno v ustanovitvenem aktu ali drugem
temeljnem aktu organizacije na področju socialnega
varstva,
f) poravnane mora imeti vse zapadle obveznosti
do MOK,
g) v kolikor so v program vključene mladoletne
osebe, mora izvajalec zagotoviti, da vse osebe, ki sodelujejo pri izvajanju programa in neposredno delajo z mladoletnimi osebami, izpolnjujejo pogoj nekaznovanosti za
kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Prijavljeni program mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) izvajati se mora na območju MOK in za njene
občane,
b) pripravljen mora biti v skladu s kodeksom etičnih
načel v socialnem varstvu,
c) imeti mora jasno postavljene jasne cilje, ki so
v skladu s predmetom javnega razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov ali članstva,
d) izvajati se mora preko celega leta, in sicer minimalno deset mesecev v letu (v kolikor ga iz razloga
višje sile ni mogoče izvajati, se obdobje višje sile šteje
kot obdobje izvajanja programa).
3.2. Posebni pogoji za program A, za izvajanje katerega lahko vlagatelj največ prejme znesek sofinanciranja
v višini do 1.000 €:
– Vlagatelj mora za izvajanje programa zagotoviti
najmanj 50 % delež sofinanciranja iz drugih virov, kar
mora biti razvidno iz finančne konstrukcije, finančna
konstrukcija mora biti natančno izpolnjena.
– Vrednost celotnega programa, ki ga vlagatelj izvaja v letu 2022, je do 20.000,00 €.
3.3. Posebni pogoji za program B:
– Vlagatelj mora za izvajanje programa zagotoviti
najmanj 70 % delež sofinanciranja iz drugih virov, kar
mora biti razvidno iz finančne konstrukcije, finančna
konstrukcija mora biti natančno izpolnjena.
– Vrednost celotnega programa, ki ga vlagatelj izvaja v letu 2022, mora biti nad 20.000,00 € (v ta sredstva
ni vključeno predvideno sofinanciranje s strani MOK).
3.4. Posebni pogoji za program C:
– Vlagatelj mora za izvajanje programa v vsakem
posameznem letu zagotoviti najmanj 80 % delež sofinanciranja iz drugih virov, kar mora biti razvidno iz
finančne konstrukcije, finančna konstrukcija mora biti
natančno izpolnjena.
– Vrednost celotnega programa, ki ga vlagatelj izvaja, mora biti v vsakem posameznem letu nad
80.000,00 € (v ta sredstva ni vključeno predvideno sofinanciranje s strani MOK).
– Vlagatelj mora imeti v vsakem posameznem letu
najmanj dva za nedoločen čas zaposlena delavca s polnim delovnim časom.
– Vlagatelj mora v vsakem posameznem letu izvajati dejavnost 5 delovnih dni v tednu (40 ur).
3.5. Posebni pogoji za program Č:
– Princip individualnega družabništva za starejše
mora temeljiti na prostovoljcih.
– Najmanj 50 % vseh ur mora biti opravljenih pri
uporabnikih izven domov upokojencev.
– Vlagatelj mora predložiti najmanj 1 priporočilo zunanje organizacije in 3 priporočila uporabnikov.
3.5. Vlagatelj lahko na javni razpis prijavi največ po
eno vlogo za program A ali program B ali program C skupaj ter največ eno vlogo za program Č. V primeru,
da predlagatelj prijavi več vlog za isti program, komisija predlaga, da se obravnava vlogo, ki je prispela prva
na ta javni razpis, ostale vloge vlagatelja pa se po tej
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točki zavrže. V primeru, da vlagatelj prijavi na javni razpis eno vlogo za enega izmed programov A ali B ali C in
eno vlogo za program Č, mora oddati vsako posebej.
4. Kriteriji, po katerih se bo posamezni prijavljeni
program točkoval
4.1. Kriteriji, po katerih se točkuje program A, možnih največ 120 točk
Vrednost posameznih kategorij:
1. število prostovoljcev
2. članstvo iz MOK
3. priporočilo
4. odprti prostori
5. število pomoči
6. vrednost programa

možnih največ 20 točk
možnih največ 20 točk
možnih največ 20 točk
možnih največ 20 točk
možnih največ 20 točk
možnih največ 20 točk

4.2. Kriteriji, po katerih se točkuje program B, možnih največ 210 točk
Vrednost posameznih kategorij:
1. vrednost programa
2. odprti prostori
3. število prostovoljcev
4. zaposleni
5. članstvo iz MOK
6. priporočilo
7. število pomoči

možnih največ 30 točk
možnih največ 30 točk
možnih največ 30 točk
možnih največ 30 točk
možnih največ 30 točk
možnih največ 30 točk
možnih največ 30 točk

4.3. Kriteriji, po katerih se točkuje program C, možnih največ 280 točk
Vrednost posameznih kategorij:
1. sofinanciranje programa
2. zaposleni
3. število prostovoljcev
4. članstvo iz MOK
5. priporočilo
6. število pomoči
7. projekti

možnih največ 40 točk
možnih največ 40 točk
možnih največ 40 točk
možnih največ 40 točk
možnih največ 40 točk
možnih največ 40 točk
možnih največ 40 točk

4.4. Vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje iz točke 3
tega razpisa za program A, B in C, bodo ovrednotene
na podlagi kriterijev, po katerih se točkuje posamezni program. Vrednost točke se izračuna tako, da se
razpoložljivi znesek letnih proračunskih sredstev za ta
namen deli z vsoto doseženih točk vseh obravnavanih
vlog. Z vrednostjo točke se pomnoži število doseženih
točk pri posamezni vlogi in izračuna višina dodeljenih sredstev. Komisija določi tudi končni skupni obseg
sredstev za program A in skupni obseg sredstev za
program B. Komisija določi tudi skupni obseg sredstev
za program C za leto 2022 in okvirno višino sredstev za
leto 2023 in leto 2024. Komisija lahko, glede na razpoložljiva proračunska sredstva, vrednost točke tudi zniža.
Podrobni kriteriji, po katerih se bo posamezni prijavljeni
program točkoval, so določeni v razpisni dokumentaciji.
Vrednost točke se bo oblikovala posebej za program A, posebej za program B in posebej za program C.
4.5. Kriteriji, po katerih se točkuje program Č
Komisija bo izbrala izmed vseh vlog le enega cenovno najugodnejšega vlagatelja glede na število predvidenih prostovoljcev in število predvidenih opravljenih ur
pri uporabnikih. Komisija si pri programu individualnega
družabništva pridružuje pravico, da izmed poslanih vlog
ne izbere nobene, v kolikor oceni, da le-te niso primerne
ali ne bi bile uspešne ali zahtevajo preveč sredstev.
4.6. V kolikor bi bil vlagatelj glede na število doseženih točk upravičen do več sredstev, kot jih je predlagal v vlogi za sofinanciranje s strani MOK, se vlagatelju
odobrijo predlagana sredstva iz vloge.

Stran

2670 /

Št.

189 / 3. 12. 2021

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

4.7. V primeru, da vlagatelj ne bo priložil obrazcev z dokazili, ki se nanašajo na Kriterije, po katerih
se bo posamezni program točkoval, to je neobveznih
obrazcev, se šteje, da vlagatelj takega dokazila nima.
Vlagatelja se za dokazila, ki se nanašajo na Kriterije, po
katerih se bo posamezni program točkoval (to so neobvezni obrazci), ne bo pozivalo na dopolnitev in bo v tem
delu prejel 0 točk.
4.8. V kolikor ima vlagatelj za opravljanje svoje
dejavnosti prostore MOK v brezplačni uporabi, ne sme
uveljavljati najemnine za prostor.
5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva: za programe A, b in Č, ki se izvajajo v letu 2022,
morajo biti sredstva porabljena v letu 2022. Za triletni
program C morajo biti sredstva dobljena v letu 2022
porabljena v letu 2022, sredstva dobljena v letu 2023
porabljena v letu 2023 in sredstva dobljena v letu 2024
porabljena v letu 2024.
6. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Razpis se prične 3. 12. 2021 in zaključi 7. 1. 2022.
Vlagatelji morajo izpis vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, in sicer najkasneje do vključno
7. 1. 2022 (velja datum poštnega žiga) ali oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, in sicer najkasneje
do vključno 7. 1. 2022 (velja datum sprejemne pisarne).
Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana
v elektronski sistem (e-Razpis). Nato mora biti natisnjen
izpis vloge s podatki o vlogi in samo ta izpis (to je zgolj kontrolni obrazec vloge), podpisan in žigosan, mora biti poslan
po pošti ali biti oddan v sprejemni pisarni MOK skladno
z besedilom te točke razpisa. Natisnjeni izpis vloge mora
biti poslan v zaprti ovojnici – z obvezno uporabo »Obrazca
ovojnica«. Vsa dokazila in priloge (v kolikor so potrebna)
morajo biti priložena v e-razpis v skenirani obliki.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi
pogoji in kriteriji razpisa.
Prijave, ki bodo nepravilno označene ali vložene
na drug način, kot določa ta točka javnega razpisa, ne
bodo obravnavane.
7. Odpiranje vlog: v kolikor bo na javni razpis prispelo več kot 10 vlog, odpiranje vlog ne bo javno. Način
odpiranja vlog bo dne 10. 1. 2022 objavljen na spletni
strani MOK www.kranj.si.
8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa predvidoma obveščeni do 15. 4. 2022.
9. Kraj in čas, kjer lahko vlagatelji dvignejo razpisno
dokumentacijo in informacije
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani
MOK www.kranj.si. V besedilu javnega razpisa in besedilu
kriterijev, po katerih se bo posamezni program točkoval, so
uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki,
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani
vlagatelji dobijo na MOK, Uradu za družbene dejavnosti, in sicer v času uradnih ur po tel. 04/23-73-166 ali po
elektronski pošti manja.vovk@kranj.si od 3. 12. 2021
do 6. 1. 2022, ter po predhodni najavi na individualnih
inštrukcijah v sobi 93, upravne stavbe MOK od 3. 12.
2021 do 23. 12. 2021.
Mestna občina Kranj
Št. 671-75/2021-3-403005
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Na podlagi Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini
Kranj (Uradni list RS, št. 68/19), Zakona o športu (Uradni
list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg), Letnega programa
športa za leto 2022 (sprejetega 24. 11. 2021), objavlja
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj

javni razpis
za sofinanciranje izvajalcev letnega programa
športa v Mestni občini Kranj v letu 2022
1. Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov
za sofinanciranje programov, podprogramov oziroma
dejavnosti LPŠ, dodelitev pravice domicila in dodelitev
uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam
v javnih športnih objektih.
Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli na
podlagi predlogov za ta razpis, bodisi v obliki denarnih
sredstev ali brezplačne uporabe prostora, mora biti v celoti namenjena v dobro končnih uporabnikov.
Programi športa izvajalcev Letnega programa športa ne smejo biti dvojno financirani za isti namen.
Sofinancirani izvajalci v vseh programih športa
otrok in mladine so dolžni brezplačno vključevati v svoje programe socialno ogrožene otroke.
Izvajalec je upravičen do sofinanciranja dejavnosti
v skupni višini, ki ne presega 70 % prihodkov društva iz
izkaza poslovnega izida iz leta 2021.
V primeru, da se v vlogi na javni razpis ugotovi navajanje neresničnih podatkov, bo vloga zavrnjena. Poleg
tega izvajalec ne bo mogel pridobiti statusa izvajalca
letnega programa športa v MOK za leto 2023.
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev letnega
programa športa pri naslednjih vsebinah:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno
vodenih prostočasnih športnih dejavnosti, ki jih izvajajo
športni pedagogi osnovnih šol ali strokovno usposobljen
kader športnih društev.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroška dela strokovnega kadra, ki neposredno
vodi vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane
dejavnosti. Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se
sofinancira strošek plače strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih, zasebnih športnih delavcih in študentskem servisu se sofinancira strošek storitve. Pri
volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter
prehrane strokovnega kadra.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za dodelitev
uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za
izvedbo dejavnosti v obsegu do 160 enot.
Vlagatelj mora zagotoviti izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih je najmanj 8 in največ 20 udeležencev
na strokovnega delavca.
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno
vodenih prostočasnih športnih dejavnosti otrok in mladine, ki jih izvajajo strokovno usposobljeni delavci z ustreznimi licencami oziroma kompetencami glede na vrsto
motnje v razvoju.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroška dela strokovnega kadra, ki neposredno
vodi vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane
dejavnosti. Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se
sofinancira strošek plače strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih, zasebnih športnih delavcih in študentskem servisu se sofinancira strošek storitve. Pri
volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter
prehrane strokovnega kadra.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi do
80 enot brezplačne uporabe javnih športnih objektov, ki
so v lasti MOK.
Vlagatelj mora zagotoviti izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih so najmanj 4 udeleženci na strokovnega
delavca (izjema so dejavnosti plavanja in smučanja, kjer
se zagotovi varno izvajanje dejavnosti).
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– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
Razpisuje se sofinanciranje materialnih stroškov za
izvedbo športnega programa in za namen udeležbe na
športnih tekmovanjih te starostne skupine športnikov,
stroški strokovnega kadra v športu in najem oziroma
uporabo športnega objekta in površine.
Pri športnih programih športne vzgoje mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, mora športnik
oziroma ekipa nastopati v sistemu tekmovanj do naslova
državnega prvaka.
Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba
javnih športnih objektov.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za dodelitev
uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za
izvedbo programa v obsegu:
Starostna kategorija
mladinci
kadeti
starejši dečki
mlajši dečki

Letni obseg vadbe
400
320
240
160

V primeru, da razpisna komisija presodi neracionalnost zaprošene uporabe prostora z več dejavnostmi
(vadbenimi skupinami) znotraj iste starostne kategorije,
lahko določi obseg le posameznim dejavnostim ali sorazmerno zmanjša obseg.
Za športne panoge, ki izvajajo trenažni proces izven
MOK oziroma izven mreže javnih športnih objektov, se
lahko sofinancira najem objektov, strošek prevoza na
treninge in strošek amortizacije športne opreme.
Upravičen strošek za sofinanciranje dejavnosti so
tudi stroški tekmovanj.
Izvajalci lahko prijavijo v posamezni športni panogi
največ dva športna programa v vsaki selekcijski vadbeni
skupini. Ti športni programi oziroma vadbene skupine so
lahko po spolu mešane.
Spodbuja se formiranje regijskih in državnih centrov s celotno starostno piramido v posamezni športni
panogi. Cilje je nastopanje v najvišjem državnem nivoju
tekmovanja.
– kakovostni šport,
Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa članov se sofinancira izpeljava kakovostno vodenih in dostopnih dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov
kakovostnega športa članov.
V kakovostni šport se uvrščajo vadbene skupine
članov in članic, ki imajo status športnika, ki nastopajo
v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih
športnih zvez.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci kakovostnega športa:
– izvajalci, ki kandidirajo za sredstva, namenjena
kakovostnemu športu, morajo izvajati najmanj dva na
javnem razpisu sofinancirana športna programa iz športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport, s tem, da vsaj enega iz selekcijske skupine športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport.
Posamezen športnik je lahko prijavljen le v svoji starostni kategoriji, tisti, kamor ga glede na starost uvrščajo
pravila pristojne nacionalne panožne športne zveze.
Izvajalci lahko prijavijo v posamezni športni panogi
največ štiri športne programe vadbenih skupin, in sicer
ločeno za vsak spol dva športna programa vadbenih
skupin.
Izjema so tudi športni programi vadbenih skupin
športnih panog, kjer se lahko nastopa na različnih nivo-
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jih državnega prvenstva. Izvajalec lahko v tem primeru
prijavi toliko športnih programov v posamezni vadbeni
skupini, kot ima ekip, ki nastopajo na različnih nivojih
oziroma ligah državnega prvenstva.
Športnika, ki je športno aktiven v več športnih panogah in pri več izvajalcih, se mora pri prijavi na javni
razpis opredeliti za največ eno športno panogo, kjer ga
posamezen izvajalec lahko prijavi na javni razpis in je
sofinanciran le v tem športnem programu.
Spodbuja se formiranje regijskih in državnih centrov s celotno starostno piramido v posamezni športni
panogi. Cilje je nastopanje v najvišjem državnem nivoju
tekmovanja.
Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba
javnih športnih objektov.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za dodelitev
uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za
izvedbo programa v obsegu:
– člani in članice v obsegu do 400 enot.
Navedena vrednost velja za delo v vadbeni skupini, ki nastopa na najvišji ravni uradnega tekmovalnega
sistema. Na ostalih ravneh se lahko dodelijo naslednje
vrednosti:
Raven tekmovanja
2. raven
3. raven
4. raven

Obseg
320
240
160

V primeru, da razpisna komisija presodi neracionalnost zaprošene uporabe prostora z več dejavnostmi
(vadbenimi skupinami) znotraj iste starostne kategorije,
lahko določi obseg le posameznim dejavnostim ali sorazmerno zmanjša obseg.
Za športne panoge, ki izvajajo trenažni proces izven
MOK oziroma izven mreže javnih športnih objektov, se
lahko sofinancira najem objektov, strošek prevoza na
treninge in strošek amortizacije športne opreme.
Upravičen strošek za sofinanciranje dejavnosti so
tudi stroški tekmovanj.
– vrhunski šport,
Športniki, s katerimi izvajalec kandidira za športne
programe vrhunskega športa, morajo imeti na dan objave javnega razpisa veljavno kategorizacijo mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda in morajo biti
navedeni v aktualnem seznamu kategoriziranih športnikov, ki ga vodi Olimpijski komite Slovenije – Združenje
športnih zvez.
Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti vadbene skupine, v katerih so vključeni športniki, ki dejansko skupaj
vadijo in nastopajo na tekmovanjih uradnega tekmovalnega sistema
Predmet sofinanciranja je strošek dela strokovno
izobraženih delavcev v športnih panogah, ki so v 1. skupini panog.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra. 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 neposredno vodi trenažni proces
vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih.
Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba
javnih športnih objektov.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za dodelitev
uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za
izvedbo programa v obsegu do 560 enot.
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V primeru, da razpisna komisija presodi neracionalnost zaprošene uporabe prostora z več dejavnostmi
(vadbenimi skupinami) znotraj iste starostne kategorije,
lahko določi obseg le posameznim dejavnostim ali sorazmerno zmanjša obseg.
Za športne panoge, ki izvajajo trenažni proces izven
MOK oziroma izven mreže javnih športnih objektov, se
lahko sofinancira najem objektov, strošek prevoza na
treninge in strošek amortizacije športne opreme.
Upravičen strošek za sofinanciranje dejavnosti so
tudi stroški tekmovanj.
Izvajalci lahko prijavijo v posamezni športni panogi
največ en športni program v vsaki vadbeni skupini, izjemoma največ dve vadbeni skupini, in sicer ločeno za
vsak spol eno.
Hkratna kandidatura z isto ekipo ali z istim tekmovalcem na programih kakovostnega športa in programih
vrhunskega športa ni možna. Vlagatelj lahko kandidira le
na enega od navedenih programov s posamezno ekipo
oziroma tekmovalcem.
– športna rekreacija,
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje organizacije, koordinacije, obveščanja, sprotnega spremljanja izvedbe in analize kakovostno vodenih in
cenovno dostopnih oziroma brezplačnih celoletnih ciljnih
športno-rekreativnih dejavnosti z namenom povečevanje števila športno dejavnih prebivalcev MOK.
Sofinancira se stroške dela, materiala, blaga in storitev, ki so neposredno potrebni za izvedbo dejavnosti:
brezplačne akcije, brezplačna vadba, promocijski program – animacijski dnevi.
Za posamezne dejavnosti se lahko zagotovi brezplačna uporaba javnih športnih objektov, ki so v lasti MOK.
– šport starejših,
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za dodelitev
uporabe objekta za dejavnosti strokovno vodene vadbe
za upokojence ali starejše od 65 let. Sofinancira se tudi
strokovno izobražen oziroma usposobljen strokovni kader za gibalne programe starejših.
Izvajalcem se lahko dodeli do 80 ur uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov.
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: skupina šteje vsaj
6 udeležencev na strokovnega delavca, vsi udeleženci
izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe – upokojenci ali starejši od 65 let.
– šport invalidov,
Razpisuje se sofinanciranje dejavnosti vadbe za
ciljne skupine množičnega športa invalidov.
Sofinancirajo se stroški strokovnega kadra v športu
za skupino z največ 10 in z najmanj 5 vadečimi v posameznem športnem programu.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi do 80 ur
uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov.
– športne prireditve,
Predmet sofinanciranja so mednarodne, državne,
medobčinske, občinske in ostale prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost
in imajo promocijski učinek za šport, turizem in ostalo
gospodarstvo. Sofinancirajo se športne prireditve, katerih
namen je tekmovanje športnikov, registriranih pri pristojni
nacionalni oziroma mednarodni panožni športni zvezi,
razen šolskih športnih tekmovanj, tekmovanj regijskega
in državnega prvenstva ter državnih pokalnih tekmovanj.
Izvajalcu se sofinancira največ ena prireditev na
leto, ki je bila v preteklosti organizirana vsaj trikrat. Letno
proračun sofinancira do štirinajst prireditev po številu
največ doseženih točk. V primeru enakega števila točk
na štirinajstem mestu se lahko sofinancira več prireditev.
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Če izvajalec v preteklem letu ni organiziral izbrane
in sofinancirane prireditve, se prijavljena prireditev v letu
razpisa ne sofinancira. Izjema so prireditve, ki se zaradi
vremenskih razmer niso mogle organizirati oziroma izvesti.
Sofinancira se stroške dela, materiala blaga in storitev, ki so neposredno vezani na izvedbo prireditve. Za
izvedbo prireditve se lahko dodeli tudi uporaba javnih
športnih objektov.
Izvajalec mora pri prijavi navesti in obrazložiti finančni načrt prihodkov in odhodkov prireditve z zaprto
finančno konstrukcijo. Prireditev se lahko sofinancira iz
javnega razpisa samo do 70 % načrtovanih stroškov prireditve. Če dodeljena sredstva presegajo 70 % stroškov
prireditve, se presežek sredstev enakomerno razdeli
med ostale izbrane prireditve.
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov in
Razpisuje se sofinanciranje usposabljanja strokovnih
delavcev v športu za delo na področju športa oziroma
različnih športnih panog, kar posamezniku omogoča samostojno delo v športu; izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu, ki so že izobraženi ali usposobljeni za delo
v športu in si želijo oziroma morajo izpopolniti svoje znanje.
Strokovni delavec v športu in izvajalec, ki se na
javnem razpisu prijavi za sofinanciranje usposabljanja
ali izpopolnjevanja, morata imeti sklenjeno pogodbo
o delu vsaj še za eno leto po zaključku usposabljanja ali
izpopolnjevanja. Prijavijo in sofinancirajo se lahko samo
programi, ki so se zaključili v letu 2021 ali se bodo v letu
2022. Izvajalec mora ob črpanju dodeljenih sredstev
posredovati dokazilo o uspešno opravljenem usposab
ljanju ali izpopolnjevanju strokovnega delavca v športu.
Ne sofinancira se univerzitetni študij na področju
športa in licenčnih seminarjev različnih športnih programov oziroma športnih panog.
Razpisna komisija lahko omeji sofinanciranje strokovnih delavcev tako, da vsakemu izvajalcu sofinancira
samo en program.
– delovanje društev in zvez športnih društev v Mestni občini Kranj.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje izpeljave ciljnih dejavnosti, z namenom zagotavljanja osnovnega delovanja nepridobitnih športnih
organizacij (zagotavljanje podpore pri izvajanja poslovnih funkcij: podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje
s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri, za
društva, ki so včlanjena v zvezo).
– Dodelitev domicila
Dodelitev domicila za vzpostavitev sedeža za dobo
enega leta (od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023)
se športnim društvom in športnim zvezam v javnih
športnih objektih kot izvajalcem dejavnosti LPŠ izvede
z namenom vzpostavitve sedeža izvajalca in zagotovitve prednostne uporabe prostorov, kolikor v javnem
športnem objektu obstaja ustrezen poslovni prostor in
z namenom prednostne uporabe prostora v mreži javnih
športnih objektov za izvajanje programov društva oziroma zveze, ki sodijo v sklop LPŠ.
– Dodelitev brezplačne uporabe prostora
Dodelitev brezplačne uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za izvedbo programov se lahko
izvede, ko je izvajalcem že dodeljen domicil na posameznih javnih športnih objektih. Odobreno brezplačno
uporabo prostora 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 Kranj (Uradni list RS, št. 68/19).
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Prednost pri uporabi prostora v mreži javnih športnih objektov imajo dejavnosti prostočasne športne
vzgoje otrok ter športna vzgoja za otroke in mladino,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.
Vlagatelj lahko zaprosi za dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov MOK. V vlogi
lahko navede želeno in nadomestno lokacijo. Kolikor na
objektu, na katerem ima izvajalec dodeljeno uporabo
prostora, ni mogoče izvajati tekmovanj, se izvajalca lahko prerazporedi na drug javni športni objekt. Pri tem se
upošteva nezasedenost objektov in deficitarnost oziroma primernost objektov za posamezne športne panoge.
Komisija lahko na podlagi prejetih vlog in razpolož
ljivih kapacitet na javni športnih objektih, pri dodeljevanju
brezplačne uporabe prostora, upošteva specifike posamezne športne panoge.
Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev v športnih programih:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
– športna rekreacija;
– šport starejših;
se dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merilo
a) cena športnega programa
b) kompetentnost strokovnih delavcev
c) število vadečih

Število točk
0–40
0–30
0–30

Pogoj za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev
v športnih programih:
– športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
– kakovostni šport;
– vrhunski šport;
– šport invalidov;
je ustrezna izobrazba ali usposobljenost strokovnega
kadra, skladna z določili zakona, ki ureja šport in NPŠZ
za sodelovanje v uradnem tekmovalnem sistemu v predmetni športni panogi in starostni kategoriji.
Vrednotenje športnih panog se opravi na podlagi naslednjih meril:
Merila za vrednotenje športnih panog

a) konkurenčnost športne panoge
– mednarodna razširjenost
– strategija razvoja panoge
b) lokalni pomen športne panoge
– faktor športnih panog 1. skupine
– faktor športnih panog 2. skupine
– faktor športnih panog 3. skupine
– faktor športnih panog 4. skupine
c) število športnikov oziroma
razširjenost športne panoge
– absolutno število športnikov
v programu
d) uspešnost športne panoge

Športna vzgoja otrok
in mladine, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport

Število točk
Kakovostni šport

Vrhunski šport

0–50

0–50

0–50

3
1,5
0,7
0,3
en športnik = 1 točka

3
1,5
0,7
0,3
en športnik =
1 točka

3
1,5
0,7
0,3
en športnik = 1 točka

Šport invalidov

0

kategoriziran športnik:
mednarodni razred =
3 točke
kategoriziran
svetovni razred =
športnik = 3 točke
5 točk
olimpijski razred =
10 točk
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Izbira in sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov znotraj posamezne športne panoge se opravi na podlagi
spodnjih meril:
Merila za izbiro in sofinanciranje dejavnosti
izvajalcev programov znotraj posamezne
športne panoge

a) kompetentnost strokovnih delavcev
b) število športnikov oziroma razširjenost
športne panoge
– absolutno število športnikov v programu
c) uspešnost vlagatelja znotraj posamezne
športne panoge

Število točk
Športna vzgoja otrok
in mladine, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski
šport
0–40
en športnik = 1 točka

0

Kakovostni šport

Vrhunski šport

0–30

0–10

en športnik = 1 točka

en športnik = 1 točka

kategoriziran
športnik = 3 točke

kategoriziran športnik:
mednarodni razred =
3 točke
svetovni razred = 5 točk
olimpijski razred =
10 točk

Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev v podprogramu občinskih panožnih športnih šol se dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merila za izbiro in sofinanciranje dejavnosti izvajalcev v podprogramu občinskih panožnih
športnih šol znotraj posamezne športne panoge
a) kompetentnost strokovnih delavcev
– individualni načrt strokovnega delavca
– število let delovanja na programu pri vlagatelju
– ustrezna usposobljenost
– strokovno izpopolnjevanje oziroma usposabljanje
– status kategorizacije strokovnega delavca v preteklosti
b) število športnikov v mladinski starostni kategoriji
c) uspešnost vlagatelja znotraj posamezne športne panoge
– število prehodov iz mladinskih starostnih kategorij v kategorije mlajših članov oziroma članov
Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev na področju
izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu se dodeli na podlagi naslednjega
merila:
Merilo
a) deficitarnost

Število točk
0–100

Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev na področju
delovanja športnih organizacij se dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merilo
a) delovanje na lokalni ravni
b) organiziranost na lokalni ravni
c) število članov

Število točk
0–40
0–30
0–30

Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov
športnih prireditev se dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Število točk
a) mednarodna oziroma lokalna
0–20
odmevnost
b) množičnost
0–20
c) raven prireditve
0–20
d) ustreznost vsebine (pretežno športna)
0–40
Domicil se izvajalcem dodeli na podlagi naslednjih
meril:
Merilo
Tradicija športnega društva
Množičnost
Kakovost programa izvajalca

Število točk
0–30
0–20
0–50

Število točk

0–50

0–30
0–20
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– upravljanje s planinskimi potmi
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje vzdrževanja in upravljanja planinskih ter tematskih poti v Mestni občini Kranj.
Sofinancira se stroške dela, materiala, blaga in storitev, ki so neposredno potrebni za izvedbo dejavnosti.
Cilji javnega razpisa pri naslednjih programih so:
– Celoletni športni programi prostočasne športne
vzgoje otrok in mladine – povečati delež dnevno športno
dejavnih otrok in mladine za 2 %;
– Celoletni športni programi športne vzgoje otrok
in mladine s posebnimi potrebami – povečati delež
dnevno športno dejavnih otrok in mladine s posebnimi
potrebami za 2 %;
– Programi športnih društev na področju športne
vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport – povečati število otrok in mladine v tekmovalnih sistemih za 2 %;
– Kakovostni šport – ohranjanje števila športnikov
z državnim in perspektivnim razredom; povečanje konkurenčnosti programov (učinkovita raba objektov, zagotavljanje strokovnega kadra); povezati klube v strokovno
piramido (nogomet, košarka, odbojka, plavanje, atletika)
zaradi enotnega dela s športniki;
– Vrhunski šport – ohranjanje števila vrhunskih
športnikov;
– Šport invalidov – povečati število športno dejavnih
invalidov, vključenih v športne programe na področju
športne rekreacije in tekmovalnega športa za 2 %;
– Športna rekreacija – povečati delež športno dejavnih v strokovno vodenih športnih programih za 3 %;
– Šport starejših – povečati delež športno dejavnih
v strokovno vodenih športnih programih za 2 %;
– Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu – strokovno izobraževanje, usposabljanje
in izpopolnjevanje trenerjev s poudarkom na pridobivanju znanj o športni pripravi otrok in mladine; doseči stabilno sofinanciranje strokovnega, svetovalnega, razvojnega in raziskovalnega dela v športu ter stalen prenos
spoznanj v prakso;
– Športne prireditve in promocija športa – ohranjanje največjih športnih prireditev ter kvalitetno promocijo
prireditve in mesta.
2. Višina razpisanih sredstev za leto 2022 predvidoma znaša 788.000 evrov, in sicer za:
– dotacije
športnim
klubom
in
društvom
491.000 evrov,
– občinske panožne športne šole – delo športno
izobraženega kadra 237.700 evrov,
– športne prireditve 38.300 evrov,
– delovanje športnih organizacij 10.000 evrov,
– usposabljanje strokovnih kadrov 3.000 evrov,
– vzdrževanje in upravljanje planinskih in tematskih
poti 8.000 evrov.
Mestna občina Kranj si pridružuje pravico znesek
spremeniti skladno z rebalansom oziroma z veljavnim
proračunom za leto 2022. Razdelijo se sredstva do
višine zagotovljenih sredstev v rebalansu oziroma v veljavnem proračunu Mestne občine Kranj za leto 2022.
Predvidena vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet večletnega sofinanciranja občinskih
panožnih športnih šol – delo športno izobraženega kadra v športnih društvih, je: 237.300 evrov na leto v letih
2021 do 2024.
3. Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izvajajo
programe v skladu z Letnim programom športa za leto
2022 in zadostijo pogojem 3. člena Odloka o izbiri in
sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa
športa v Mestni občini Kranj.
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4. Vloge vlagateljev bodo ocenjene na podlagi meril Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev
letnega programa športa v Mestni občini Kranj.
5. Programi sofinancirani na podlagi tega razpisa,
morajo biti izvedeni in finančno realizirani do 31. 12.
2022.
6. Vsebina vloge: predlogi za sofinanciranje posameznih vsebin morajo biti podani na ustreznem prijavnem obrazcu iz razpisne dokumentacije, ki jo je mogoče
dobiti na spletni strani Mestne občine Kranj http://www.
kranj.si/. Vloga mora vsebovati vse podatke določene
v razpisni dokumentaciji.
7. Razpisna dokumentacija: obsega besedilo javnega razpisa, Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini
Kranj, razpisne obrazce MOK ter Letni program športa
v MOK za leto 2022.
8. Rok in način prijave
Vlagatelji morajo izpis vloge oddati izključno po
pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, in sicer najkasneje
do vključno 7. 1. 2022 (velja datum poštnega žiga).
Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana
v elektronski sistem (e-Razpis). Nato mora biti natisnjen
izpis s podatki o vlogi (kontrolni obrazec vloge) in samo
ta izpis, podpisan in žigosan, poslan po pošti skladno
z besedilom te točke razpisa. Vsa dokazila in priloge
(v kolikor so potrebna) morajo biti priložena v e-Razpis
v skenirani obliki. Vloga, ki bo izpolnjena in oddana
samo v elektronskem sistemu e-Razpis, izpis s podatki
o vlogi pa ne bo poslan po pošti, bo zavržena.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se
šteje kot formalno popolna:
– pravilno izpolnjen »Prijavni obrazec MOK«
v e-Razpisu;
– pravilno izpolnjen »Obrazec vloga« v e-Razpisu;
– izjave oddane preko e-Razpisa;
– obvezna dokazila in druge priloge skenirane in
oddane preko e-Razpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po
obrazcu in v slovenskem jeziku;
– vloga poslana v roku in na način, ki je določen
v tej točki besedila razpisa.
Natisnjeni izpisi vlog morajo biti poslani v zaprti
ovojnici – velikosti A4, z obvezno uporabo »Obrazca
ovojnica«.
9. Obravnava vlog
Odpiranje vlog bo 10. 1. 2022 in ne bo javno. Pravilnost vloge se bo preverjala na podlagi časa prispetja,
pravilne opremljenosti ovojnice in popolnosti vloge.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način (razen glede formata ovojnice), ki je določen v 8. točki besedila
tega razpisa,
– ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu
ali elektronski pošti) ali bodo naslovljene ali dostavljene
na drug naslov,
– ki ne bodo vsebovale vseh izjav in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne
dokumentacije za posamezno razpisno področje oziroma te ne bodo oddane v e-Razpis,
– ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge
(nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih
in posebnih pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno
področje,
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– tistih vlagateljev, pri katerih bo pri pregledu vlog
ugotovljeno navajanje neresničnih podatkov,
– ki jih bo razpisna komisija na podlagi meril za
ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
Pristojni organ bo ločeno objavil rezultate razpisa
in ločeno izdal odločbe o sofinanciranju programov in
uporabi prostora v mreži javnih športnih objektov.
MOK bo vse vlagatelje o izidu razpisa obvestil o sofinanciranih programih Letnega programa športa 2022
v roku 120 dni po zaključku odpiranja vlog, o dodelitvi
uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov pa
v roku 150 dni po zaključku odpiranja vlog.
Z izvajalci se na podlagi odločbe sklene pogodba.
Seznam izvajalcev z lokacijami izvajanja dejavnosti se
objavi na spletni strani MOK. Izvajalci morajo v svojih
komunikacijskih sredstvih s člani in drugimi javnostmi,
v pisnih in elektronskih oblikah navajati, da program
sofinancira MOK.
10. Dodatne informacije so možne v času od 6. 12.
2021 do 7. 1. 2022 do 11. ure ali na tel. 04/237-31-81
ali elektronski pošti: marko.trebec@kranj.si, ali po predhodni najavi na individualnih inštrukcijah na Uradu za
družbene dejavnosti Mestne občine Kranj, soba 94,
Slovenski trg 1, Kranj.
Mestna občina Kranj
Št. 610-83/2021-2-40/30/07

Ob-3512/21

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16,
61/17 in 21/18 – ZNOrg) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS,
št. 43/10 in 62/16) Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj (v nadaljevanju: MOK) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih projektov in programov
v Mestni občini Kranj v letu 2022
(v nadaljevanju: JR – KULTURA 2022)
1. Področje javnega razpisa
Področje javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov s področja kulture v letu 2022 za vsebine razdeljene po naslednjih razpisnih sklopih:
– Razpisni sklop I – sofinanciranje programov in
projektov kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture
(glasbena dejavnost, folklorna dejavnost z glasbenimi
zasedbami, plesna dejavnost, gledališka dejavnost, lutkovna dejavnost, likovna dejavnost, fotografska, filmska
in video dejavnost, literarna dejavnost, delovanje zvez
društev);
– Razpisni sklop II – izbor kulturnih projektov;
– Razpisni sklop III – izbor kulturnih projektov na
javnih površinah;
– Razpisni sklop IV – triletni razpis za izbor programov večjega obsega (za obdobje 2022–2024).
V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični
obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Izvajalci programov in projektov, ki so sofinancirani
na tem javnem razpisu, so izvajalci v javnem interesu
lokalne skupnosti MOK.
2. Splošni pogoji razpisa
Posamezni prijavitelji, ki bodo oddali vlogo na razpisni sklop I – sofinanciranje programov kulturnih društev
s področja ljubiteljske kulture, se lahko prijavijo tudi na
razpisni sklop II – izbor kulturnih projektov in razpisni
sklop III – izbor kulturnih projektov na javnih površinah.

Taka prijava se izključuje s prijavo na razpisni sklop IV
– triletni razpis za izbor programov večjega obsega
(2022–2024). Oddana vloga na razpisni sklop IV – trilet
ni razpis za izbor programov večjega obsega (za obdobje 2022–2024) izključuje prijave na vse ostale razpisne
sklope (razpisni sklop I, II in III).
Posamični prijavitelji lahko prijavijo naslednje število projektov oziroma programov za:
sklop I – neomejeno, glede na izvajano dejavnost,
sklop II – največ dva projekta,
sklop III – največ dva projekta,
sklop IV – največ en program.
V kolikor bo prijavitelj prijavil več projektov, kot je
dovoljeno, bodo ti projekti (glede na vrstni red evidentiranja prispetja vloge) s sklepom zavrženi.
V kolikor strokovna komisija presodi, da vloga, ki je
oddana na razpisni sklop IV – triletni razpis za izbor programov večjega obsega (2022–2024) v celoti ne dosega
ciljev razpisnega sklopa, vlogo s sklepom uvrsti v razpisni sklop II – izbor kulturnih projektov. V tem primeru se
obravnava in točkuje le progam v letu 2022.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2022.
Izbranim prijaviteljem bodo sredstva nakazana na
podlagi pogodbe o sofinanciranju v 2 delih:
– sofinancer se zavezuje, da bo izvajalcu prvi del
sredstev do višine 70 odstotkov (v primeru vrednosti
pogodbe do 20.000 eur) oziroma do višine 30 odstotkov
(v primeru vrednosti pogodbe nad 20.000 eur) nakazal
30. dan po sklenitvi pogodbe, pogoj za nakazilo sredstev
je veljavna pogodba in izpolnjene pogodbene obveznosti za predhodno leto, če je bil izvajalec prejemnik
sredstev s strani MOK,
– ostala sredstva bo sofinancer izvajalcu nakazal na
podlagi zahtevka. Izvajalec lahko posreduje en zahtevek.
Ob predložitvi zahtevka mora izvajalec z dokazili dokazati
namenskost porabe sredstev. Pri tem je zahtevek lahko
največ v višini preostalih še neizplačanih sredstev.
3. Predmet razpisnega sklopa, cilji razpisa, pomen izrazov, pogoji za sodelovanje na razpisnem sklopu, predvidena vrednost razpisnega sklopa
3.1 Razpisni sklop I – sofinanciranje programov kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture (glasbena
dejavnost, folklorna dejavnost z glasbenimi zasedbami,
plesna dejavnost, gledališka dejavnost, lutkovna dejavnost, likovna dejavnost, fotografska, filmska in video
dejavnost, literarna dejavnost, delovanje zvez društev)
MOK bo programe kulturnih društev s področja
ljubiteljske kulture podpirala v skladu z naslednjimi cilji:
– zagotavljanje osnovnih pogojev za redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih
društev,
– sofinanciranje redne dejavnosti kulturnih društev
s področja ljubiteljske kulture na področjih glasbene dejavnosti, folklorne dejavnosti z glasbenimi zasedbami,
plesne dejavnosti, gledališke dejavnosti, lutkovne dejavnosti, likovne dejavnosti, fotografske, filmske in video
dejavnosti, literarne dejavnosti, delovanja zvez društev.
Predmet sofinanciranja redne dejavnosti kulturnih
društev s področja ljubiteljske kulture na področjih:
– glasbena dejavnost,
– folklorna dejavnost z glasbenimi zasedbami,
– plesna dejavnost,
– gledališka dejavnost,
– lutkovna dejavnost,
– likovna dejavnost,
– fotografska, filmska in video dejavnost,
– literarna dejavnost,
– delovanje zvez društev.
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Program kulturnih društev s področja ljubiteljske
kulture je:
– redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo,
– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja
in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti,
– skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta
ali regije,
– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Pomen izrazov
Program kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev – kulturnih društev, ki po vsebini predstavlja zaključeno celoto in
traja nepretrgoma skozi celo leto. Je v celoti in v svojih
delih dostopen javnosti in bo izveden v letu 2022.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov
finančne zgradbe programa (odhodki = prihodki).
Pogoji za sodelovanje na razpisnem sklopu
Na razpisni sklop se lahko prijavijo le prijavitelji
projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so registrirani za opravljanje kulturno umetniških
dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin kot kulturno
društvo (obvezna priloga: izjava);
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– imajo sedež v Mestni občini Kranj (obvezna priloga: izjava);
– dejavnost izvajajo na območju Mestne občine
Kranj (obvezna priloga: izjava);
– delujejo in so registrirani na področju kulture najmanj eno leto do objave tega razpisa (obvezna priloga:
izjava);
– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in
programskih enot javnosti in medijem (obvezna priloga:
izjava);
– so v primeru, da so bili pogodbena stranka Mestne občine Kranj v letu 2021 ali preteklih letih, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti (obvezna priloga:
izjava);
– ne prijavljajo programov z enako vsebino na drug
javni razpis Mestne občine Kranj za sofinanciranje v letu
2022 (obvezna priloga: izjava);
– bodo v primeru dogovora z MOK brezplačno izvedli ponovitev izbranega programa za MOK; pri čemer
bo MOK krila morebitne dodatne materialne stroške, ki
bi pri tem nastali (obvezna priloga: izjava),
– bodo pri komuniciranju z javnostmi uporabljali
simbol MOK in simbol Visit Kranj, ki sta dostopna na
https://www.kranj.si/medijsko-sredisce/celostna-podoba
(priloga: izjava);
– bodo informacije o javnih prireditvah do 15. v mesecu za naslednji mesec vpisovali v e-obrazec na spletni
strani www.visitkranj.com/sl/dogodki/koledar-dogodkov.
Na javni razpis se lahko prijavijo le društva, ne pa
posamezne sekcije ali skupine društev.

Kriteriji:
Kriteriji za glasbeno dejavnost
Nov celovečerni program (ne iz prejšnjih treh sezon)
Povečan obseg programa
Nastop na območnem srečanju ali druga strokovno spremljana javna predstavitev
Preseganje lokalnega pomena (nastopi na regijskih, državnih, mednarodnih srečanjih/tekmovanjih
z referenco)
Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost
NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK

Št. točk
do 60
do 60
do 10
do 90

Kriteriji za folklorno dejavnost
Nova celovečerna odrska postavitev (ne iz prejšnjih treh sezon)
Povečan obseg programa
Nastop na območnem srečanju ali druga strokovno spremljana javna predstavitev
Preseganje lokalnega pomena (nastopi na regijskih, državnih, mednarodnih srečanjih/tekmovanjih
z referenco)
Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost
NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK

Št. točk
do 60
do 60
do 10
do 90

Kriteriji za plesno dejavnost
Nov celovečerni plesni program (ne iz prejšnjih treh sezon)
Povečan obseg programa
Nastop na območnem srečanju ali druga strokovno spremljana javna predstavitev
Preseganje lokalnega pomena (nastopi na regijskih, državnih, mednarodnih srečanjih/tekmovanjih
z referenco)
Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost
NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK

Št. točk
do 30
do 30
do 10
do 80

Kriteriji za gledališko dejavnost
Nova celovečerna odrska postavitev (ne iz prejšnjih treh sezon)
Povečan obseg programa
Nastop na območnem srečanju ali druga strokovno spremljana javna predstavitev
Preseganje lokalnega pomena (nastopi na regijskih, državnih, mednarodnih srečanjih/tekmovanjih
z referenco)
Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost
NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK

Št. točk
do 60
do 60
do 10
do 90

do 180
400

do 180
400

do 120
270

do 180
400
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Kriteriji za lutkovno dejavnost
Nova lutkovna postavitev (ne iz prejšnjih treh sezon)
Povečan obseg programa
Nastop na območnem srečanju ali druga strokovno spremljana javna predstavitev
Preseganje lokalnega pomena (nastopi na regijskih, državnih, mednarodnih srečanjih/tekmovanjih
z referenco)
Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost
NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK

Št. točk
do 30
do 30
do 10
do 80

Kriteriji za likovno dejavnost
Samostojna skupinska razstava društva
Povečan obseg programa
Nastop na območnem srečanju ali druga strokovno spremljana javna predstavitev
Preseganje lokalnega pomena (nastopi na regijskih, državnih, mednarodnih srečanjih/tekmovanjih
z referenco)
Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost
NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK

Št. točk
do 30
do 30
do 10
do 80

Kriteriji za foto, filmsko in video dejavnost
Samostojna skupinska fotografska razstava društva, javna filmska ali video projekcija
Povečan obseg programa
Nastop na območnem srečanju ali druga strokovno spremljana javna predstavitev
Preseganje lokalnega pomena (nastopi na regijskih, državnih, mednarodnih srečanjih/tekmovanjih
z referenco)
Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost
NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK

Št. točk
do 30
do 30
do 10
do 80

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

Št. točk
do 30
do 30
do 30
do 80

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

Št. točk
do 400
400

Izbrani bodo vsi programi, ki bodo v postopku izbire
ocenjeni oziroma ovrednoteni.
Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami.
Vrednost točke je izračunana glede na skupno višino vseh prejetih točk ter sredstev, ki so namenjena
na razpisnem sklopu. Vrednost točke se določi glede
na prvotno ocenjevanje in se ob morebitnih pritožbah
ne spremeni.
Višina sredstev
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisnega sklopa, je
101.208,00 EUR. MOK si pridružuje pravico do spremembe zneska skladno s sprejetim proračunom za leto
2022.
3.2. Razpisni sklop II – izbor kulturnih projektov
Predmet razpisnega sklopa je sofinanciranje kulturnih projektov samozaposlenih na področju kulture ter
nevladnih organizacij, ki so ustanovljene kot društva, zasebni zavodi, ustanove ali druge nevladne organizacije,
ki delujejo na področju kulture.
Predmet sofinanciranja na tem razpisnem sklopu ni:
– organizacija humanitarnih dogodkov,
– redno delovanje društev,

do 120
270

do 120
270

do 120
270

do 100
270

– izdaja knjig in publikacij,
– izdaja nosilcev zvoka in slike,
– produkcija TV in RA oddaj.
V primeru oddaje vloge za projekt, ki bo za predmet
sofinanciranja vsebovala zgoraj navedene vsebine, bo
vloga zavržena.
MOK bo kulturne projekte podpirala v skladu z naslednjimi cilji:
– povečati podporo projektom neodvisnih kulturnih
producentov in nevladnih organizacij na področju glasbene umetnosti, uprizoritvene umetnosti, vizualne umet
nosti, bralne pismenosti, nesnovne kulturne dediščine,
ki poklicno ali polpoklicno izvajajo programe, z namero
doseganja profesionalnih standardov,
– skrb za kakovostno in raznovrstno glasbeno, vizualno, uprizoritveno produkcijo na javnih prireditvah,
spodbujanje deficitarnih žanrov,
– podpora mednarodnim projektom, podpora mednarodno uveljavljenim festivalom v Kranju, ki so vključeni v mednarodne mreže,
– vključevanje pripadnikov ranljivih skupin, spodbuda projektov, ki ohranjajo nesnovno kulturno dediščino.
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MOK bo na tem razpisu sofinancirala predvidoma
40 projektov. Končno število sofinanciranih projektov je
odvisno od predloga strokovne komisije.
Pogoji za sodelovanje na razpisnem sklopu II – izbor kulturnih projektov
Na razpisni sklop se lahko prijavijo le prijavitelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so nevladne kulturne organizacije s statusom
kulturnega društva, zasebnega zavoda, ustanove ali druge nevladne organizacije, gospodarske organizacije in so
registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti,
– da imajo sedež v Mestni občini Kranj (obvezno
dokazilo: izjava) ali
– da so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi
(obvezno dokazilo: odločba Ministrstva za kulturo, izjava
o izbranem načinu obdavčenja, potrjena od pristojnega
davčnega urada) in imajo stalno prebivališče v Mestni
občini Kranj (obvezno dokazilo: izjava),
– da zagotavljajo dostopnost programskih sklopov
in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo
s podpisano izjavo prijavitelja, da bo v primeru izbora
omogočil javno dostopnost,
– da prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani
v letu 2022 (obvezno dokazilo: izjava),
– da so v primeru, da so bili pogodbena stranka
Mestne občine Kranj v letu 2021 oziroma v preteklih
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letih, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti (obvezno
dokazilo: izjava),
– da prijavljajo projekt, ki bo premierno izveden na
področju Mestne občine Kranj (razen ponovitev oziroma
projektov na področjih mednarodnih gostovanj v tujini –
obvezno dokazilo: izjava),
– da ne prijavljajo projektov z enako vsebino na
drug javni razpis Mestne občine Kranj v letu 2022, oziroma jih ne izvajajo kot sofinanciran program s strani MOK
(obvezno dokazilo: izjava),
– da se prijavitelj z isto vsebino projekta prijavi
samo enkrat (obvezno dokazilo: izjava),
– da za isti projekt na razpis poda vlogo le en prijavitelj (obvezno dokazilo: izjava),
– da bodo v primeru dogovora z MOK brezplačno
izvedli ponovitev izbranega programa za MOK; pri čemer bo MOK krila morebitne dodatne materialne stroške, ki bi pri tem nastali (obvezna priloga: izjava),
– bodo pri komuniciranju z javnostmi uporabljali
simbol MOK in simbol Visit Kranj, ki sta dostopna na
https://www.kranj.si/medijsko-sredisce/celostna-podoba
(priloga: izjava),
– bodo informacije o javnih prireditvah do 15. v mesecu za naslednji mesec vpisovali v e-obrazec na
spletni strani www.visitkranj.com/sl/dogodki/koledardogodkov.

Kriteriji:
Kriteriji:
vsebinska tehtnost projekta
reference izvajalcev (avtorji, nastopajoče skupine oziroma posamezniki) glede na ugled na nacionalni
ravni in/ali mednarodnem merilu
reference prijavitelja projekta in reference partnerjev
realna in uravnotežena finančna konstrukcija
dostopnost projekta (pričakovani učinki projekta, načrtovano število ponovitev …), projekt je brezplačen
za obiskovalce
tehnična in vsebinska zahtevnost projekta (tehnična zahtevnost, povezovanje različnih umetniških zvrsti,
večji obseg sodelujočih ipd.)
izvirnost projekta (projekt je avtorsko delo)
inovativnost projekta v pristopu in izvedbi (družbena angažiranost, raziskovalnost, nagovarjanje novih
ciljnih skupin, produkcijska inovativnost, vsebinska nekomrecialnost)
NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK

Povzetek načina ocenjevanja: razpisni kriteriji so
ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju in prednostnem kriteriju navedena najvišja možna
višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih
točk za projekt je 100 točk.
Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od
skupne višine prejetih točk za posamezen projekt, finančne konstrukcije, obsega in zahtevnosti projekta, pri čemer
med izbranimi projekti prijaviteljev ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk.
Višina sredstev
Okvirna vednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisnega sklopa, je:
78.000,00 EUR. MOK si pridružuje pravico do spremembe zneska skladno s sprejetim proračunom za leto 2022.
3.3 Razpisni sklop III – izbor kulturnih projektov na
javnih površinah
Predmet razpisnega sklopa je sofinanciranje projektov na javnih površinah v Mestni občini Kranj, ki so
usmerjene v oživljanje posameznih mestnih predelov,
namenjenih predvsem pešcem, prvenstveno: Maistrov

Št. točk
do 10
do 10
do 10
do 10
do 10
do 20
do 10
do 20
do 100

trg, Glavni trg, Trubarjev trg, prizorišče med Prešernovim gledališčem in cerkvijo Sv. Kancijana, ploščad pred
Poštno ulico in Vodopivčeva ulica s Plečnikovim stopniščem, Tomšičeva ulica, Tavčarjeva ulica, Prešernova
ulica, trg pred vhodom v Mestno knjižnico Kranj.
MOK sofinancira tiste projekte, ki bodo izvedeni od
1. 5. 2022 do vključno 30. 9. 2022.
MOK bo projekte na javnih površinah podpirala
v skladu z naslednjimi cilji:
– oživljanje kulturne podobe mestnega jedra Kranja,
podpiranje konkurenčnih, kakovostnih, izvirnih, prepoznavnih in prodornih prireditev, povečanje dostopnosti
kulturnih dobrin in ustvarjalnosti, javna dostopnost do proračunskih sredstev, javna dostopnost do dejavnosti, ki se
financirajo iz proračunskih sredstev, kakovost dejavnosti,
spodbujanje izvedbe na odprtih javnih površinah.
Pogoji za sodelovanje na razpisnem sklopu III – izbor kulturnih projektov na javnih površinah
Na razpisni sklop se lahko prijavijo le prijavitelji
projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
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– da so nevladne kulturne organizacije s statusom društva, zasebnega zavoda, ustanove ali druge
nevladne organizacije in gospodarske organizacije in
so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti,
– da imajo sedež v Mestni občini Kranj (obvezno
dokazilo: izjava) ali so
– da so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi
(obvezno dokazilo: odločba Ministrstva za kulturo, izjava
o izbranem načinu obdavčenja, potrjena od pristojnega
davčnega urada) in imajo stalno prebivališče v Mestni
občini Kranj (obvezno dokazilo: izjava),
– da zagotavljajo dostopnost projekta javnosti in
medijem: to dokažejo s podpisano izjavo prijavitelja, da
bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost,
– da prijavljajo prireditev oziroma sklop prireditev,
ki bodo v celoti realizirani v letu 2022 v obdobju od 1. 5.
2022 do 30. 9. 2022 (obvezno dokazilo: izjava) na s tem
razpisom določenem prizorišču,
– da so v primeru, da so bili pogodbena stranka
Mestne občine Kranj v letu 2021 oziroma v preteklih
letih, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti (obvezno
dokazilo: izjava),
– da ne prijavljajo projektov z enako vsebino na
drug javni razpis Mestne občine Kranj v letu 2022 (obvezno dokazilo: izjava),
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– da zagotavljajo, da bodo poskrbeli vse potrebno
za prijavo prireditev in prireditev izvedli v skladu z veljavnimi predpisi (obvezno dokazilo: izjava),
– da bodo v primeru dogovora z MOK brezplačno
izvedli ponovitev izbranega programa za MOK; pri čemer bo MOK krila morebitne dodatne materialne stroške, ki bi pri tem nastali (obvezna priloga: izjava),
– bodo pri komuniciranju z javnostmi uporabljali
simbol MOK in simbol Visit Kranj, ki sta dostopna na
https://www.kranj.si/medijsko-sredisce/celostna-podoba
(priloga: izjava),
– bodo informacije o javnih prireditvah do 15. v mesecu za naslednji mesec vpisovali v e-obrazec na spletni
strani www.visitkranj.com/sl/dogodki/koledar-dogodkov.
Mestna občina Kranj si pridružuje pravico,
da predlagane termine ali lokacije po potrebi uskladi
v sodelovanju s prijavitelji.
V primeru slabega vremena mora organizator prireditev izvesti v nadomestnem terminu v obdobju od 1. 5.
2022 do vključno 30. 9. 2022.
MOK bo na tem razpisu sofinancirala predvidoma
8 projektov. Končno število sofinanciranih projektov je
odvisno od predloga komisije.
Prijavitelj je dolžan poskrbeti vse potrebno za prijavo prireditev in prireditev izvesti v skladu z veljavnimi predpisi.

Kriteriji:
Kriteriji:
vsebinska tehtnost projekta
reference izvajalcev (avtorji, nastopajoče skupine oziroma posamezniki) glede na ugled na nacionalni
ravni in/ali mednarodnem merilu
reference prijavitelja projekta in reference partnerjev
realna in uravnotežena finančna konstrukcija
dostopnost projekta (pričakovani učinki projekta, načrtovano število ponovitev …), projekt je brezplačen
za obiskovalce
tehnična in vsebinska zahtevnost projekta (tehnična zahtevnost, povezovanje različnih umetniških zvrsti,
večji obseg sodelujočih ipd.)
izvirnost projekta (projekt je avtorsko delo)
inovativnost projekta v pristopu in izvedbi (družbena angažiranost, raziskovalnost, nagovarjanje novih
ciljnih skupin, produkcijska inovativnost, vsebinska nekomrecialnost)
NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK

Na tem sklopu bo izbranih predvidoma 8 najvišje
ocenjenih projektov, kar bo določeno s predlogom komisije.
Povzetek načina ocenjevanja: razpisni kriteriji so
ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju in prednostnem kriteriju navedena najvišja možna
višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih
točk za projekt je 100 točk.
Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od
skupne višine prejetih točk za posamezen projekt, finančne konstrukcije, obsega in zahtevnosti projekta, pri
čemer med izbranimi projekti prijaviteljev ni primerljivosti
glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino
prejetih točk.
Višina sredstev
Okvirna vednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisnega sklopa, je:
13.359,00 EUR. MOK si pridružuje pravico do spremembe zneska skladno s sprejetim proračunom za leto 2022.

Št. točk
do 10
do 10
do 10
do 10
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do 20
do 10
do 20
do 100

3.4. Razpisni sklop IV – izbor programov večjega
obsega (za obdobje 2022–2024)
Predmet razpisnega sklopa je sofinanciranje obsežnejših programov.
Cilj razpisa:
Sofinanciranje je namenjeno podpori tistih javnih kulturnih programov, ki so obsežnejši, zaokroženi in kontinuirani (celoletnega, sezonskega ali večdnevnega obsega) in
vsebujejo vsaj 10 prireditev v letu, med katere ne sodijo ponovitve. Načrtovani morajo biti kot serija dogodkov s tehtno
kulturno umetniško vsebino in jasno vsebinsko enotnostjo.
Cilj je spodbujanje kvalitetnih umetniških dejavnosti,
trajnejše zadovoljevanje kulturnih potreb, spodbujanje
celovitih in vsebinsko zaokroženih programov, spodbujanje in zagotavljanje dostopnosti, raznovrstnosti, kakovosti, spodbujanje profiliranih festivalov.
Predmet sofinanciranja na tem razpisnem sklopu ni:
– organizacija humanitarnih prireditev,
– redno delovanje društev,
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– izdaja knjig in publikacij,
– izdaja nosilcev zvoka in slike,
– produkcija TV in RA oddaj.
Vloga za projekt, ki bo za predmet sofinanciranja vsebovala zgoraj navedene vsebine, bo s sklepom zavržena.
Pogoji za sodelovanje na razpisnem sklopu IV –
izbor programov večjega obsega v obdobju 2022–2024
Na razpisni sklop se lahko prijavijo le prijavitelji programov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so nevladne kulturne organizacije s statusom društva, zasebnega zavoda, ustanove ali druge nevladne
organizacije in gospodarske organizacije in so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti,
– imajo sedež v Mestni občini Kranj (obvezno dokazilo: izjava),
– delujejo in so registrirani na področju kulture najmanj dve leti do objave tega razpisa,
– so v letih 2020 in 2021 že izvedli program z vsaj
10 enotami letno,
– zagotavljajo dostopnost programa (programskih
sklopov in programskih enot) javnosti (obvezno dokazilo: izjava),
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– so v primeru, da so bili pogodbena stranka MOK
v letih 2019–2021, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti (obvezno dokazilo: izjava),
– bo program izveden na področju MOK,
– v sklopu programa, ki ga prijavljajo v obdobju
2022–2024, letno izvedejo vsaj 10 enot (obvezno dokazilo: izjava),
– ne prijavljajo programa z enako vsebino na drug
javni razpis Mestne občine Kranj v letu 2022,
– bodo v primeru dogovora z MOK brezplačno
izvedli ponovitev izbrane akcije za MOK, pri čemer bo
MOK krila morebitne dodatne materialne stroške, ki bi
pri tem nastali (obvezna priloga: izjava),
– bodo pri komuniciranju z javnostmi uporabljali
simbol MOK in simbol Visit Kranj, ki sta dostopna na
https://www.kranj.si/medijsko-sredisce/celostna-podoba
(priloga: izjava),
– bodo informacije o javnih prireditvah do 15.
v mesecu za naslednji mesec vpisovali v e-obrazec
na spletni strani www.visitkranj.com/sl/dogodki/koledar-dogodkov.

Razpisni kriteriji sklop IV – izbor programov večjega obsega (za obdobje 2022–2024)
Kriteriji:
vsebinska tehtnost programa
reference izvajalcev (avtorji, nastopajoče skupine oziroma posamezniki) glede na ugled na nacionalni
ravni in/ali mednarodnem merilu
reference prijavitelja programa in reference partnerjev
realna in uravnotežena finančna konstrukcija
dostopnost programa (pričakovani učinki projekta, načrtovano število ponovitev …), program je
brezplačen za obiskovalce
tehnična in vsebinska zahtevnost programa (tehnična zahtevnost, povezovanje različnih umetniških
zvrsti, večji obseg sodelujočih ipd.)
izvirnost programa (program je avtorsko delo)
inovativnost programa v pristopu in izvedbi (družbena angažiranost, raziskovalnost, nagovarjanje novih
ciljnih skupin, produkcijska inovativnost, vsebinska nekomrecialnost)
NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK

Na tem sklopu bo izbranih predvidoma 8 najvišje
ocenjenih programov, kar bo določeno s sklepom komisije.
Povzetek načina ocenjevanja: razpisni kriteriji so
ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem
kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih
točk. Najvišje možno število prejetih točk za program
je 100 točk.
Višina odobrenih sredstev za program je odvisna
od skupne višine prejetih točk za posamezen program,
finančne konstrukcije, obsega in zahtevnosti programa,
pri čemer med izbranimi programi prijaviteljev ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju
z višino prejetih točk.
Višina sredstev
Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisnega sklopa, je
108.440,00 eur v letu 2022, 108.440,00 eur v letu 2023
in 108.440,00 eur v letu 2024.
Dokončna višina sredstev za leti 2023 in 2024 bo
določena letno in opredeljena v dodatku k pogodbi,
sklenjenem na podlagi sprejema proračuna MOK za leti
2023 in 2024, poziva MOK za predložitev predloga programa za naslednje leto, predloga strokovne komisije in
dopolnilne odločbe MOK za posamezno leto. V primeru,

Št. točk
do 10
do 10
do 10
do 10
do 10
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do 10
do 20
do 100

da bo izkazanih upravičenih stroškov manj, kot jih predvideva okvirni obseg sredstev sofinanciranj, se znesek
financiranih sredstev zmanjša.
4. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za sklop I, II, III in IV (prvo
leto delovanja) morajo biti porabljena v proračunskem
letu 2022.
5. Objava razpisa in rok za vložitev vloge: razpis se
objavi na spletni strani MOK na naslovu: www.kranj.si
dne 3. 12. 2021 in zaključi 7. 1. 2022.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni
strani Mestne občine Kranj www.kranj.si in obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec razpisa MOK Kultura – 2022 –
obvezni obrazec za vse prijavitelje,
– izjave o sprejemanju pogojev razpisa MOK – Kultura 2022 – obvezni obrazec za vse prijavitelje,
– izjava in program dela za leto 2022 – za obrazce
A-I – Ljubiteljska kultura – obvezen obrazec za prijavitelje na sklop I,
– prijavni obrazci A, – I – obvezni obrazci za prijavitelje na sklop I – sofinanciranje programov kulturnih
društev s področja ljubiteljske kulture (A glasbena dejavnost, B folklorna dejavnost z glasbenimi zasedbami,
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C plesna dejavnost, D gledališka dejavnost, E lutkovna
dejavnost, F likovna dejavnost, G fotografska, filmska
in video dejavnost, H literarna dejavnost I – delovanje
zvez društev),
– izjava za obrazec PR – Kulturni projekti – obvezen obrazec za prijavitelje na sklop II,
– obrazec PR – Kulturni projekti – obvezen obrazec
za prijavitelje na sklop II,
– izjava za obrazec PJ – Projekti na javnih površinah – obvezen obrazec za prijavitelje na sklop III,
– obrazec PJ – Kulturni projekti na javnih površinah
– obvezen obrazec za prijavitelje na sklop III,
– izjava za obrazec VP – Programi in projekti večjega obsega – obvezen obrazec za prijavitelje na sklop IV,
– obrazec VP – programi večjega obsega – obvezen obrazec za prijavitelje na sklop IV,
– pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in
programov v Mestni občini Kranj v letu 2022.
7. Oddaja in dostava vlog
Prijavitelji morajo izpis vloge oddati izključno po
pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, in sicer najkasneje do
vključno 7. 1. 2022 (velja datum poštnega žiga).
Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana
v elektronski sistem (www.kranj.si, e-Razpis). Nato mora
biti natisnjen izpis s podatki o vlogi (kontrolni obrazec
vloge) in samo ta izpis, podpisan in žigosan, mora biti
poslan po pošti skladno z besedilom te točke razpisa.
Vsa dokazila in priloge (v kolikor so potrebna) morajo biti
priložena v e-razpis v skenirani obliki.
Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektronskem sistemu e-Razpis, izpis s podatki o vlogi pa ne bo
poslan po pošti, ne bo upoštevana. Pri izpolnjevanju bodite natančni in kolikor je mogoče jasni. Vloga na razpis
mora biti napisana v slovenskem jeziku.
Natisnjeni izpisi vlog morajo biti poslani v zaprti
ovojnici – velikosti A4, z obvezno uporabo »Obrazca
ovojnica«.
Z vložitvijo vloge se šteje, da se prijavitelj strinja
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se
šteje kot formalno popolna:
– izjave, oddane preko e-razpisa;
– izpolnjeni obrazci v e-razpisu;
– obvezna dokazila in druge priloge skenirane in
oddane preko e-razpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po
obrazcu in v slovenskem jeziku.
Prijavitelj mora svojo vlogo izdelati in oddati skladno
s pogoji iz razpisne dokumentacije, da se bo njihova
vloga štela za popolno.
8. Odpiranje, ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih
pogojev za sodelovanje v razpisu in ocenjevanje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo 12. 1. 2022 ob 11. uri,
v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, v sejni
sobi 9. Odpiranju vlog sme prisostvovati vsaka oseba,
ki kandidira na razpisu. Odpiranje vlog in ugotavljanje
izpolnjevanja pogojev za sodelovanje na razpisu bo
izvedla komisija za odpiranje vlog, ki jo je izmed javnih uslužbencev MOK v sklepu o začetku postopka
št. 610-83/2021-1-40/30/07 imenoval župan MOK.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala dopolnitev
nepopolnih vlog, zavrženje vlog neupravičenih prijaviteljev, zavrženje prepoznih vlog ter zavrženje vlog, ki
niso bile dopolnjene v predpisanem roku. Komisija bo
o odpiranju vlog sestavila zapisnik.
Pristojni javni uslužbenec prijavitelje, katerih vloge
so formalno nepopolne, pozove k dopolnitvi. Rok za
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dopolnitev vlog je 5 dni od prejema poziva. Če prijavitelj
vloge v roku ne dopolni, se njegova vloga zavrže.
Na podlagi ugotovitev zapisnika komisije za odpiranje vlog izda župan sklep o zavrženju vlog, ki niso
pravočasne ali popolne ali vložene s strani neupravičenih vlagateljev.
Ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog, ki
so jih vložili upravičeni prijavitelji, izvede komisija, ki jo
je imenoval župan MOK. Strokovna komisija ovrednoti
programe na podlagi kriterijev iz tega javnega razpisa.
V primeru, da prijavitelj ne priloži dokazil, ki se nanašajo na kriterije, po katerih se posamezna vloga točkuje,
se šteje, da prijavitelj takega dokazila nima in bo vloga
v tem delu prejela 0 točk.
9. Izbor programov in sklenitev pogodbe o sofinanciranju
Strokovna komisija po izvedenem ocenjevanju vlog
pripravi poročilo in predlog sofinanciranja glede na z razpisom določen namen in cilje ter kriterije, vendar šele po
uveljavitvi proračuna za leto 2022.
Na podlagi predloga strokovne komisije župan izda
o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na javni razpis, posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ter deležu
sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega kulturnega projekta oziroma kulturnega programa.
Dokončna odločba je podlaga za sklepanje pogodbe
o financiranju javnega kulturnega programa oziroma
kulturnega projekta.
MOK pošlje izbranemu vlagatelju pogodbo in ga
pozove k podpisu, vendar šele po uveljavitvi proračuna
za leto 2022. Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo
najkasneje v petnajstih dneh po prejemu, sicer se šteje,
da je odstopil od vloge za sofinanciranje.
MOK lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev za sodelovanje v razpisu in po že
izdani dokončni odločbi o izboru programa z vlagateljem
ne sklene pogodbe o sofinanciranju. Prav tako v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih
obveznosti v letu 2021 ali preteklih letih (nerealizacija
programa, dela programa, vlagatelj ni oddal končnega
poročila ali ni izpolnjeval drugih obveznosti do MOK)
izda novo odločbo o zavrnitvi, odstopi od že sklenjene
pogodbe, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva
povračilo sredstev.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa predvidoma obveščeni najpozneje v 30 dneh po sprejeti končni
odločitvi oziroma v 30 dneh po uveljavitvi proračuna za
leto 2022.
10. Razpisna dokumentacija in informacije – individualna inštruktaža
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni
strani Mestne občine Kranj www.kranj.si.
Informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani prijavitelji dobijo na Mestni občini Kranj, Uradu za
družbene dejavnosti, od 3. 12. 2021 do 7. 1. 2022, in
sicer po tel. 04/23-73-162 ali elektronski pošti petra.polak@kranj.si ali po predhodni najavi na individualnih
inštrukcijah v sobi 92, upravne stavbe Mestne občine
Kranj.
Mestna občina Kranj
Št. 600-225/2021-6(403010)
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Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem
sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg) in
Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni
list RS, št. 71/19), Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj, ki jo zastopa župan Matjaž Rakovec, objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov
mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj
v letu 2022
1. Naziv in sedež naročnik: Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj.
2. Predpisi, na podlagi katerih se izvaja javni razpis:
javni razpis za zbiranje vlog za sofinanciranje programov
in projektov mladinske dejavnosti s področja mladinske
dejavnosti v Mestni občini Kranj se izvaja na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list
RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg), Odloka o sofinanciranju
programov in projektov s področja mladinske dejavnosti
v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 71/19) in sklepa
župana številka 600-225/2021-5 (403010) z dne 30. 11.
2021 o začetku postopka oddaje javnega razpisa.
3. Izdelava vloge: prijavitelj mora izdelati vlogo
v slovenskem jeziku, in sicer izključno v elektronski
obliki in v skladu z določili iz razpisne dokumentacije.
4. Predmet javnega razpisa, razpisna področja in
cilji razpisa
Namen javnega razpisa je izbira programov in projektov mladinske dejavnosti, ki bodo v letu 2022 sofinancirani iz sredstev proračuna Mestne občine Kranj
(v nadaljevanju mestna občina). Cilj javnega razpisa je
otrokom in mladostnikom na območju Mestne občine
Kranj omogočiti kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti, jih
spodbujati k raziskovalnemu delu in ustvarjalnosti ter zagotoviti počitniško varstvo otrok v času šolskih počitnic.
Vsebinska področja:
Mestna občina sofinancira sledeča področja mladinskega sektorja:
– avtonomijo mladih,
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje
kompetenc mladih,
– dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko
sodelovanje mladih,
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
– zdrav način življenja in preprečevanje različnih
oblik odvisnosti mladih,
– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje
ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
– sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev
v družbi.
Mestna občina Kranj bo pozornost namenila tudi
sofinanciranju programov oziroma projektov informiranja, svetovanja, usposabljanja in mentorstva za samozaposlovanje in podjetništvo mladih, dejavnosti počitniškega varstva, v času šolskih počitnic ter spodbujanju,
promociji in podpiranju prostovoljstva med mladimi ter
duševnemu zdravju mladih.
Predmet sofinanciranja na javnem razpisu ne bodo:
– vsebina programov oziroma projektov s področja
kulture, športa, turizma, socialnega varstva, zdravstva in
preventivni programi oziroma projekti, razen programov
oziroma projektov za počitniško dejavnost, ki se bodo
odvijali v času zimskih, jesenskih ali poletnih počitnic, ki
bodo trajali vsaj pet dni, osem ur dnevno;
– tudi ne vsebina tistih programov oziroma projektov s področja kulture, športa, turizma, socialnega varstva, zdravstva in preventivni programi oziroma projekti,
ki so že predmet sofinanciranja drugih proračunskih
postavk MOK in ki so sofinancirani v okviru drugih javnih razpisov MOK ali tisti, ki jih je možno sofinancirati na
drugih javnih razpisih MOK.
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5. Osnovni pogoji za sodelovanje na javnem raz-

Na javni razpis se lahko prijavijo:
– mladinske organizacije; so tiste, ki delujejo v mladinskem sektorju in ki so ustanovljene po enem od naslednjih zakonov: Zakonu o društvih, Zakonu o zavodih,
Zakonu o ustanovah in Zakonu o skupnosti študentov
in drugo;
– organizacije za mlade; so pravne osebe, ki izvajajo programe oziroma projekte za mlade, vendar ni
mladinska organizacija, in je organizirana kot zavod,
ustanova ali zadruga;
– mladinski sveti.
Upravičenci morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje:
– imajo sedež v mestni občini oziroma izpostavo
ali enoto v kateri je najmanj 90 % otrok in mladostnikov
iz mestne občine oziroma imajo v aktu o ustanovitvi
(statut …) določeno (dislocirano, območno …) enoto na
območju mestne občine,
– so registrirani za izvajanje programov in projektov
na področju mladinskih dejavnosti oziroma imajo izvajanje mladinskih dejavnosti kot eno izmed dejavnosti
opredeljeno v ustanovitvenem aktu oziroma statutu, ter
jo med letom tudi dejansko izvajajo,
– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo
najmanj eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo
programa oziroma projekta,
– niso na drugih javnih razpisih mestne občine oziroma iz drugih proračunskih postavk mestne občine pridobili sredstva za isti program oziroma projekt. Vlagatelji
ne smejo pridobiti sredstev MOK za pokrivanje stroškov
oziroma izdatkov, ki so ali bodo financirani s strani drugih sofinancerjev programov in projektov (drugi javni viri
ali finančni instrumenti Evropske skupnosti),
– program ali projekt je neprofitne narave (višina
prihodkov ne sme biti višja od višine odhodkov; priznani
odhodki so lahko sestavljeni le iz upravičenih stroškov),
– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 odstotkov
vrednosti prijavljenega programa ali projekta (med lastna sredstva se šteje tudi prostovoljno delo),
– vlagatelji morajo za vsak posamezen program
ali projekt zagotoviti, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ali projekta ni evidentiran
v kazenski evidenci, kot pravnomočno obsojena oseba
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– pri opredelitvi prostovoljskega dela in njegovem
vrednotenju se upoštevata veljavna Zakon o prostovoljstvu in Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in
vpisniku prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom. Skladno s 14. členom Zakona
o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr.
in 82/15) prostovoljskega dela ni mogoče opravljati na
delih in nalogah, za katere ima posameznik pri isti organizaciji sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. MOK bo pri
ocenjeni vrednosti in obsegu prostovoljskega dela v programu (prostovoljsko delo v programu je delo posameznikov v programu brez plačila) upoštevala Pravilnik
o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list
RS, št. 48/11, 60/11 in 29/16), ki v 21. členu določa, da je
ocenjena vrednost ene ure opravljenega prostovoljskega dela za organizacijsko delo 13,00 EUR, za vsebinsko
delo 10,00 EUR in za opravljeno drugo prostovoljsko
delo 6,00 EUR. Za prostovoljce bo po podpisu pogodbe
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o sofinanciranju programa oziroma projekta organizirano srečanje. Udeležba je za navedene prostovoljce
obvezna,
– program ali projekt mora biti pretežno izveden na
območju mestne občine,
– vsebina programa ali projekta mora ustrezati predmetu javnega razpisa,
– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje
kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja prijav,
– so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do
mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju mladinskih programov in projektov iz preteklih let, če so na njih
sodelovali ali imajo sklenjene dogovore o vračilu sredstev
ter sredstva v skladu z dogovorom tudi redno vračajo. Če
prijavitelj obveznosti iz sklenjenih dogovorov ne izpolnjuje,
se šteje, da ne izpolnjuje splošnega pogoja za prijavo,
– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju
in o prijavljenem programu oziroma projektom z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne
občine, skladno s predpisi o dostopu do informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov,
– da morajo biti prijavljeni programi in projekti izvedeni v proračunskem letu tekočega leta.
6. Posebni pogoji
Zainteresirani prijavitelji lahko oddajo vlogo za izvedbo največ dveh programov ali projektov iz tega javnega razpisa.
Če bo vlagatelj oddal večje število vlog, se bo upoštevala vloga, ki vsebuje program, če pa bo vlagatelj
oddal več projektov, se bosta upoštevali prvi dve prispeli
vlogi za projekt, ostale bodo zavržene s sklepom.
Predmet sofinanciranja na javnem razpisu ne bo:
– vsebina programov oziroma projektov s področja
kulture, športa, turizma, socialnega varstva, zdravstva in
preventivni programi oziroma projekti, razen programov
oziroma projektov za počitniško dejavnost, ki se bodo
odvijali v času zimskih, jesenskih ali poletnih počitnic, ki
bodo trajali vsaj pet dni, osem ur dnevno;
– tudi ne vsebina tistih programov oziroma projektov s področja kulture, športa, turizma, socialnega varstva, zdravstva in preventivni programi oziroma projekti,
ki so že predmet sofinanciranja iz drugih proračunskih
postavk MOK in, ki so sofinancirani v okviru drugih javnih razpisov MOK ali tisti, ki jih je možno sofinancirati na
drugih javnih razpisih MOK.
Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani mestne
občine so stroški:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– ki so potrebni za izvedbo programa ali projekta in
so vezani izključno na izvedbo prijavljenega programa
ali projekta na področju mladinske dejavnosti na območju mestne občine,
– so opredeljeni v prijavi prijavitelja,
– niso in ne bodo istočasno financirani z drugih
proračunskih postavk mestne občine,
– ki so dejansko nastali,
– ki so prepoznavni in preverljivi ter podprti z izvirnimi dokazili (računi, pogodbe, potrdila o izvedenih plačilih
in druga obračunska dokumentacija),
– ki niso financirani iz drugih sredstev,
– ki niso profitnega značaja.
Objava razpisa
Razpis se objavi v Uradnem listu RS in na spletni
strani Mestne občine Kranj, na naslovu www.kranj.si,
dne 3. 12. 2021. Rok za vložitev vlog je 7. 1. 2022.
7. Odpiranje vlog
Po preteku prijavnega roka, Komisija za vrednotenje programov in projektov na področju mladinske
dejavnosti, ki jo je s sklepom, dne 2. 11. 2021 potrdil
župan MOK, pregleda prispele prijave ter ugotovi njihovo pravočasnost, popolnost in upravičenost prijavitelja.
Prijavitelj nepopolne prijave, ki je bila vložena v prijavnem roku, se povabi, da svojo prijavo dopolni v osmih
dneh po prejemu tega povabila. Če prijava ni dopolnjena
v predpisanem roku, se zavrže kot nepopolna.
Pravočasne in popolne prijave se razvrstijo glede
na vsebine ter se ovrednotijo v skladu s pogoji in merili,
določenimi v javnemu razpisu oziroma pozivu. Na podlagi ovrednotenja se sestavi zbirni seznam prijaviteljev,
uvrščenih glede na doseženo število točk. Izid vrednotenja se evidentira na ocenjevalnem listu, ki je sestavni
del zapisnika, v katerem se pojasnijo ugotovitve glede
doseganja meril za vsako posamezno prijavo.
Odpiranje vlog bo najkasneje v osmih dneh od izteka roka za dostavo vlog in ne bo javno.
8. Razpisni kriteriji
Vloge prijaviteljev bodo ocenjene v skladu z nasled
njimi merili:
– dostopnost projekta;
– vsebina projekta;
– izdelana organizacijska shema izvedbe projekta;
– izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija
izvedbe projekta.
Projekti bodo ocenjeni po zgoraj navedenih kriterijih in na način, ki je natančneje opredeljen v razpisni
dokumentaciji.

Mestna občina bo za sofinanciranje izbrala predlagane projekte na podlagi naslednjih meril:
1.
2.
3.
4.

Merilo
Dostopnost projekta
Vsebina projekta
Izdelana kadrovska in organizacijska shema izvedbe projekta
Izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe projekta
Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni prijavitelj, je 100.

1. Dostopnost projekta:
1.1 za uporabnike brezplačno
– za uporabnike ni brezplačno
– za uporabnike je delno brezplačno

– za uporabnike je brezplačno

Najvišje možno število točk
0
3–5
Dodatna razdelitev kriterija:
3 – brezplačno do 50 odstotkov
5 – brezplačno do 75 odstotkov
10

število točk
do 20 točk
do 49 točk
do 14 točk
do 17 točk
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1.2 število uporabnikov, ki jim je projekt namenjen

1–5
Dodatna razdelitev kriterija:
1 – projekt do 50 udeležencev
3 – projekt od 51 do 150 udeležencev
5 – projekt nad 150 udeležencev

1.3 število sodelujočih pri projektu

1–5
Dodatna razdelitev kriterija:
1 – pri projektu sodeluje manjše število ljudi
3 – pri projektu sodeluje zadovoljivo število ljudi
5 – pri projektu sodeluje zadostno število ljudi
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Največje možno število točk po kriteriju
20
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 20.
2. Vsebina projekta bo ocenjena na naslednji način:
2.1 kakovost predloženega projekta
– ni razvidna
– je slabo do pomanjkljivo razvidna
– je zadovoljivo do dobro razvidna
– je odlično razvidna

2.2 način izvedbe, metode projekta
– način izvedbe projekta ni opredeljen
– način izvedbe projekta je slabo opredeljen
– način izvedbe projekta je dobro opredeljen
– način izvedbe projekta je kakovostno in odlično
opredeljen

Najvišje možno število točk
0
5–10
15–25
30–46
Dodatna razdelitev kriterija:
0 – kakovost predloženega projekta ni razvidna;
5 – kakovost predloženega projekta je zelo slabo razvidna;
10 – kakovost predloženega projekta je pomanjkljivo razvidna;
15 – kakovost predloženega projekta je zadovoljivo razvidna;
20 – kakovost predloženega projekta je skoraj dobro razvidna;
25 – kakovost predloženega projekta je dobro razvidna;
30 – kakovost predloženega projekta je odlično razvidna;
35 – kakovost predloženega projekta je super odlično
razvidna;
46 – kakovost predloženega projekta je ekstra super odlično
razvidna.

0
1
2
3

Največje možno število točk po kriteriju
49
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 49.
3. Izdelana kadrovska in organizacijska shema izvedbe projekta bo ocenjena
na naslednji način:
3.1 projekt ima natančno določene cilje
– cilji predloga projekta niso opredeljeni oziroma so nedosegljivi
– cilji predloga projekta so slabo opredeljeni
– cilji predloga projekta so delno opredeljeni in dosegljivi
– cilji predloga projekta so jasno opredeljeni in dosegljivi

Najvišje možno
število točk
0
1
2
3

3.2 za izvedbo projekta je izdelan časovni načrt – realizacija v letu 2022
– časovnega načrta predloga ni oziroma je pomanjkljiv in nerazumljiv
– slabo opredeljen oz pomanjkljiv oziroma slabo razumljiv
– časovni načrt predloga projekta je pomanjkljivo opredeljen, a razumljiv
– časovni načrt predloga projekta je jasno opredeljen in razumljiv

0
1
2
3

3.3 projekt bodo izvajali strokovno usposobljeni izvajalci/posamezniki (navedba stroke)
– ni strokovno usposobljenih
– najmanj en strokovno usposobljen
– najmanj trije strokovno usposobljeni
– štirje ali več strokovno usposobljenih

0
1
3
5
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3.4 prijavitelj ima izdelane in merljive kriterije, po katerih bo po končani izvedbi projekta
ocenil njegovo uspešnost
– ni kriterijev
– od enega do tri kriterije
– več kot trije

0
1
3

Največje možno število točk po kriteriju
14
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 14.
4. Izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe projekta bo ocenjena
na naslednji način:
4.1 projekt bo financiran iz več kot dveh virov (mišljena so sredstva pridobljena na
podlagi predmetnega razpisa in sredstva pridobljena iz ostalih virov)
– projekt bo financiran samo iz razpisa
– projekt bo financiran iz razpisa plus en vir
– projekt bo financiran iz razpisa plus dva vira
– projekt bo financiran iz razpisa plus več kot dva vira
4.2 projekt ima jasno opredeljene stroške in njihovo namembnost
– stroški in njihova namembnost predloga projekta niso predstavljeni oziroma so
nepravilni
– stroški in njihova namembnost predloga projekta so delno predstavljeni oziroma
pomanjkljivi
– stroški in njihova namembnost predloga projekta so jasno predstavljeni
4.3 pričakovana višina sofinanciranja projekta s strani Mestne občine Kranj; delež
pričakovanega sofinanciranja, v odstotkih
– od 15 odstotkov do 25 odstotkov
– od 26 odstotkov do 50 odstotkov
– od 50 odstotkov do 60 odstotkov

Najvišje možno
število točk

0
1
3
5

0
1
2

10
4
2

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

Predmet sofinanciranja ne bodo vloge, ki ne bodo
ovrednotene z vsaj 55 točkami. Takšna vloga bo zavrnjena.
Zavrnjene bodo tudi vloge prijaviteljev za programe
in projekte, ki so predmet sofinanciranja na podlagi drugih javnih razpisov, ki jih objavlja MOK.
V kolikor prijavitelj obrazcev ne bo izpolnil v delih,
ki so pomembni pri ocenjevanju in komisija zgoraj navedenih kriterijev ne bo mogla uporabiti (določenega
podatka ali navedbe ne bo), bo po odgovarjajočemu
kriteriju prijavitelj dobil 0 točk.
9. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti programi oziroma projekti, ki bodo
v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni z zadostnim številom točk, največje možno število točk je 100.
Vloge bodo ocenjene v skladu z merili in na način,
ki je natančno opredeljen.
Mestna občina bo posamezne programe oziroma
projekte sofinancirala do višine razpoložljivih sredstev,
in sicer 57.680,00 EUR.
Višina sredstev, ki jih bo prejel posamezni program
oziroma projekt, bo izračunana na podlagi točk, ki jih bo
v postopku ocenjevanja in na podlagi zgoraj navedenih meril dobila posamezna vloga. Pričakovana višina
sofinanciranja programov in projektov je s strani Mestne občine Kranj omejena z 10 % vrednosti razpisanih
sredstev.
Povzetek načina ocenjevanja:
Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami. Višina
odobrenih sredstev za program oziroma projekt bo do-

deljena na podlagi višine zaprošenih sredstev in rezultatov ocenjevanja vlog (dobljeno števila točk pri ocenjevanju), v sorazmernem deležu višine zaprošenih sredstev
vseh prijaviteljev in razpoložljivih sredstev za leto javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov za
mladinske dejavnosti.
10. Višina razpoložljivih sredstev in način sofinanciranja
Okvirna višina razpisanih sredstev, namenjenih za
sofinanciranje programov in projektov s področja mladinskih dejavnosti, znaša 57.680,00 EUR. Mestna občina si pridružuje pravico znesek spremeniti skladno
s sprejetim proračunom za leto 2022.
Izbranim vlagateljem bodo odobrena sredstva nakazana sledeče:
– prvi del sredstev v višini 70 % bo izbranemu vlagatelju nakazanih 30. dan po veljavnosti te pogodbe,
– preostali del sredstev bo izbranemu vlagatelju nakazanih na podlagi zahtevka. Izvajalec lahko posreduje
izključno en zahtevek. Ob predložitvi zahtevka mora izvajalec z dokazili izkazati namenskost porabe sredstev.
Pri tem je zahtevek lahko v višini preostalih 30 % sredstev. Zahtevek mora MOK prejeti najkasneje do 26. 11.
2022, v nasprotnem primeru izvajalcu sredstva ne bodo
nakazana in do njih izvajalec ne bo več upravičen.
V primeru spremembe višine sredstev v veljavnem
proračunu bosta pogodbeni stranki glede na spremenjen
zneske sklenili dodatek k tej pogodbi.
11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
letu 2022 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal
Zakon o izvrševanju proračuna RS.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni
strani MOK in obsega:
– prijavni obrazec MOK;
– izjave o dokazilih o usposobljenosti prijavitelja;
– obrazec – vloga za sofinanciranje projekta;
– merila.
13. Oddaja vlog
Vloga mora biti v oddana v elektronski obliki na:
www.kranj.si, in sicer najkasneje do vključno 7. 1. 2022,
do polnoči. Izpis s podatki o vlogi (kontrolni obrazec vloge) mora biti poslan v tiskani obliki, po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, 4000 Kranj, ali osebno oddana v Sprejemno pisarno Mestne občine Kranj, in sicer najkasneje do vključno
7. 1. 2022 (velja datum poštnega žiga).
Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana
v elektronski sistem (www.kranj.si, e-Razpis), nato mora
biti natisnjen izpis s podatki o vlogi (kontrolni obrazec
vloge) in samo ta izpis, podpisan in žigosan, poslan po
pošti skladno z besedilom te točke razpisa. Vsa dokazila
in priloge (v kolikor so potrebna) morajo biti priložena
v e-Razpis v skenirani obliki.
V kolikor posamezen prijavitelj oddaja vlogo za dva
projekta, se v spletni prijavi odda samo ena vloga (en prijavni obrazec, enkrat izjave); v okviru te vloge pa se izpolni dva obrazca – vloga za sofinanciranje projekta, za vsak
projekt posebej. Izpis s podatki o vlogi (kontrolni obrazec
vloge), ki ga pošljete priporočeno po pošti, avtomatsko
navede eno vlogo z dvema različnima obrazcema oziroma dvema različnima programoma oziroma projektoma.
Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektronskem sistemu e-Razpis, izpis s podatki o vlogi (kontrolni
obrazec vloge) in ne bo poslan po pošti, ne bo upoštevana.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se
šteje kot formalno popolna:
– izpolnjen »Prijavni obrazec MOK« v e-Razpisu;
– izpolnjen »Obrazec vloga« v e-Razpisu;
– izjave oddane preko e-Razpisa;
– obvezna dokazila in druge priloge skenirane in
oddane preko e-Razpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno
po obrazcu;
– vloga poslana v roku in na način, ki je določen
v tej točki besedila razpisa (elektronska prijava, kontrolni
obrazec).
Natisnjeni izpisi vlog morajo biti poslani v zaprti
ovojnici – velikosti A4, z obvezno uporabo »Obrazca
ovojnica«, ki se ga natisne v aplikaciji.
Prijavitelj mora svojo vlogo izdelati in oddati skladno
s pogoji iz razpisne dokumentacije, da se bo njihova
vloga štela za popolno.
V kolikor bo v postopku pregleda in ocenjevanja
vlog ugotovljeno, da je prijavitelj navedel netočne podatke, bo vloga s sklepom zavrnjena.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
14. Prepozne, nepopolne vloge, neupravičene osebe
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana v elek
tronski obliki, do 7. 1. 2022 do polnoči, kontrolni obrazec
oddan priporočeno na pošto do vključno 7. 1. 2022 oziroma do tega dne ni bil predložen na vložišču mestne
občine.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in
razpisne dokumentacije.
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Za neupravičeno osebo se šteje tista oseba, katere vloga ne izpolnjuje pogojev določenih v besedilu
razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi
obveznih dokazil in vloge predlagatelja.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali bodo vložene s strani neupravičenih oseb, bodo s sklepom zavržene. Upravičeni prijavitelji, katerih pravočasne vloge
bodo nepopolne, bodo s sklepom pozvani na dopolnitev
v roku 8 dni od prejema poziva.
Vloge, pri katerih se bo v postopku pregledovanja
in vrednotenja ugotovilo, da je prijavitelj navajal netočne podatke, bo s sklepom zavržena. Vloga bo zavržena
takoj, ko bo to ugotovljeno.
15. Zahteve, ki jih mora prijavitelj upoštevati pri pripravi vloge: prijavitelj mora pri pripravi vloge upoštevati
zahteve iz te razpisne dokumentacije.
16. Predviden rok za odločitev o izboru vlog projektov, ki bodo sofinancirani: prijavitelji bodo o izidu javnega
razpisa predvidoma obveščeni z odločbo najpozneje
v 30 dneh po sprejeti končni odločitvi, vendar šele po
sprejemu proračuna za leto 2022.
17. Navedba in opis postopkov po izboru vlog projektov
S prijavitelji, katerim bo sofinancirala predlagani
program oziroma projekt, bo mestna občina sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta v letu 2022.
Mestna občina v primeru naknadne ugotovitve
o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni
odločbi o izboru programa oziroma projekta s prijaviteljem programa oziroma projekta ne sklene pogodbe
o sofinanciranju. Prav tako lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti
v letu 2020 ali v preteklih letih (nerealizacija programa oziroma projekta, dela programa oziroma projekta,
prijavitelj ni oddal končnega poročila ali ni izpolnjeval
drugih obveznosti do MOK) odstopi od že sklenjene
pogodbe, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva
povračilo sredstev.
18. Pravica do vložitve pritožbe
Zoper to odločbo ni pritožbe po redni upravni poti,
je pa dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno
sodišču Republike Slovenije v Ljubljani, Fajfarjeva 33,
1000 Ljubljana, v roku 30 dni od vročitve te odločbe.
Tožba se lahko vloži pisno ali se pošlje po pošti ali
ustno na zapisnik, pri navedenem sodišču. Če je tožba
poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna v primeru,
ko je s priporočeno pošiljko oddana po pošti zadnji dan
roka. Tožbi v dveh izvodih je potrebno priložiti to odločbo
v izvirniku ali kopiji.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
19. Razpisna dokumentacija in informacije: informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani vlagatelji
dobijo na MOK, Uradu za družbene dejavnosti, od 6. 12.
2021, in sicer po tel. 04/23-73-371 ali elektronski pošti
maja.pritekelj@kranj.si, do vključno 6. 1. 2022.
Mestna občina Kranj
Št. 122-105/2021-6(403010)

Ob-3514/21

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 –
ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16)
in Odloka o sofinanciranju programov s področja veteranskih in upokojenskih društev v Mestni občini
Kranj (Uradni list RS, št. 71/19) in sklepa župana številka 122-105/2021-5 (403010) z dne 30. 11. 2021 o začetku postopka javnega razpisa, objavlja Mestna občina
Kranj
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za sofinanciranje programov upokojenskih društev
v Mestni občini Kranj v letu 2022
Namen razpisa je izbira programov s področja upokojenskih društev, ki bodo v letu 2022 sofinancirani iz
sredstev proračuna Mestne občine Kranj.
1. Mestna občina Kranj bo iz sredstev proračuna za
leto 2022 sofinancirala programe upokojenskih društev,
katerih vsebina bo predvsem vključevala in spodbujala:
– informiranje ter svetovanje svojim članom;
– prostovoljno delo;
– aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa;
– obujanje tradicije;
– trajnostni razvoj;
– strokovno vzgojo članov;
– skrb za lastno zdravje;
– programe druženj;
– strpnost, nenasilje;
– kulturno izražanje in kreativnost.
Predmet sofinanciranja ne bodo programi izvajalcev
s področja kulture, športa, socialnega varstva, zdravstva
in preventivnih programov, ki so predmet drugih razpisov
v Mestni občini Kranj.
2. Okvirna višina razpisanih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov upokojenskih društev,
znaša 19.230,00 EUR oziroma v višini sredstev zagotovljenih v veljavnem proračunu za leto 2022. Višina
zaprošenih sredstev za posamezen program ne sme
presegati 25 odstotkov celotne vrednosti posameznega programa.
3. Programi, sofinancirani na podlagi tega razpisa,
morajo biti izvedeni in finančno realizirani do 31. 12.
2022.
4. Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izvajajo
programe upokojenskih društev ter izpolnjujejo nasled
nje pogoje in merila:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– imajo sedež v mestni občini oziroma imajo v aktu
o ustanovitvi (statut …) določeno (dislocirano, območno …) enoto na območju mestne občine;
– so registrirani za izvajanje programov na področju
upokojenskih društev oziroma imajo izvajanje upokojenskih dejavnosti kot eno izmed dejavnosti opredeljeno
v ustanovitvenem aktu oziroma statutu, ter jo med letom
tudi dejansko izvajajo;
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa;
– program je neprofitne narave (višina prihodkov ne
sme biti višja od višine odhodkov; priznani odhodki so
lahko sestavljeni le iz upravičenih stroškov);
– program mora biti pretežno izveden na območju
mestne občine;
– vsebina programa mora ustrezati predmetu javnega razpisa;
– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje
kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja prijav;
– so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do
mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju
programov upokojenskih društev iz preteklih let, če so
na njih sodelovali ali imajo sklenjene dogovore o vračilu
sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom tudi redno
vračajo. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje splošnega
pogoja za prijavo;
– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju
in o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno
s predpisi o dostopu do informacij javnega značaja in
o varstvu osebnih podatkov;
– prijavljeni programi morajo biti izvedeni v proračunskem letu za katerega je objavljen javni razpis.

Mestna občina Kranj bo za sofinanciranje izbrala predlagane programe na podlagi naslednjih meril:
1.
2.
3.
4.

merilo
Dostopnost programa
Vsebina in kakovost programa
Izdelana organizacijska shema izvedbe programa
Izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe programa
Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni prijavitelj, je 100.

1. Dostopnost programa:
1.1 za uporabnike brezplačno, število uporabnikov, ki jim je program namenjen
do 501 član v upokojenskem društvu
do 1001 član v upokojenskem društvu
od 1001 član v upokojenskem društvu

število točk
do 30 točk
do 30 točk
do 20 točk
do 20 točk

8 točk
13 točk
30 točk
Točke se ne seštevajo.

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 30.
2. Vsebina programa bo ocenjena na naslednji način:
2.1 štiri do pet interesnih področij ali
15 točk
2.2 dva do tri interesna področja ali
10 točk
2.3 eno interesno področje
5 točk
Interesno področje se točkuje pod pogojem, da združuje minimalno tri ponavljajoče se aktivnosti ali enkratne
dogodke.
Kakovost in način izvedbe programa:
2.4 vsebine za življenje v dolgoživi družbi
5 točk
– zdravje
1 točka
– športne aktivnosti
1 točka

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– kultura
1 točka
– računalništvo
1 točka
– druženje
1 točka
2.5 novosti v programski ponudbi
– 1–2 novosti
1 točka
– 3–5 novosti
4 točke
2.6 način izvedbe, metode
– način izvedbe programa je pripravljen za izvajanje v živo
– način izvedbe programa je pripravljen za izvajanje na
daljavo
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5 točk

5 točk
3 točke
2 točki
Točke se seštevajo.

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 30.
3. Izdelana organizacijska shema izvedbe programa bo ocenjena na naslednji način:
3.1 program ima določene cilje
4 točke
– jasno določeni cilji
4 točke
– delno določeni cilji
2 točki
– ni določenih ciljev
0 točk
3.2 za izvedbo programa je izdelan časovni načrt
4 točke
– jasno izdelan načrt
4 točke
– slabo izdelan načrt
2 točki
– ni izdelan načrt
0 točk
3.3 program bodo izvajali strokovno usposobljeni izvajalci/posamezniki ali organizacije
4 točke
– jasno opisani z navedbo
4 točke
– splošen opis brez navedb
2 točki
– polje ni izpolnjeno
0 točk
3.4 pri organizaciji izvedbe programa bodo sodelovali prostovoljci
4 točke
– 11 in več prostovoljcev
4 točke
– od 1 do 10 prostovoljcev
2 točki
– nič prostovoljcev
0 točk
3.5 prijavitelj ima izdelane kriterije, po katerih bo po končani izvedbi programa ocenil njegovo uspešnost
4 točke
– jasno izdelani
4 točke
– delno izdelani
2 točki
– neizdelani
0 točk
Točke se seštevajo.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 20.
4. Izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe programa bo ocenjena na naslednji način:
4.1 program ima opredeljene vire financiranja
4 točke
– jasno opredeljeni viri
4 točke
– viri se ne ujemajo
2 točki
– ni virov
0 točk
4.2 program bo financiran iz več kot dveh virov (mišljena so sredstva, pridobljena na
3 točke
podlagi predmetnega razpisa in sredstva, pridobljena iz ostalih virov)
– program financiran iz več kot dveh virov
3 točke
– program ni financiran iz več kot dveh virov
0 točk
4.3 program ima opredeljene stroške in njihovo namembnost
4 točke
– jasno opredeljeni stroški
4 točke
– nejasno opredeljeni stroški
2 točki
– niso opredeljeni stroški
0 točk
4.4 pričakovana višina sofinanciranja programa s strani Mestne občine Kranj
9 točk
– od 0 do 20 odstotkov
9 točk
– od 21 do 25 odstotkov
1 točka
Višina zaprošenih sredstev za posamezen program ne sme presegati 25 odstotkov celotne vrednosti posameznega
programa.
Točke se seštevajo.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 20.
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Vloge, ki bodo dosegle od možnih 100 točk 40 točk
in manj, bodo zavrnjene. Višina zaprošenih sredstev za
posamezen program ne sme presegati 25 odstotkov
celotne vrednosti posameznega programa.
Mestna občina Kranj bo posamezne programe sofinancirala do višine razpoložljivih sredstev. Višina sredstev, ki jih bo prejela posamezna vloga, bo izračunana
na podlagi točk, ki jih bo v postopku ocenjevanja in na
podlagi zgoraj navedenih meril dobila posamezna vloga.
Povzetek načina ocenjevanja:
Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami. Višina
odobrenih sredstev za program bo dodeljena na podlagi višine zaprošenih sredstev in rezultatov ocenjevanja
vlog (dobljeno števila točk pri ocenjevanju), v sorazmernem deležu višine zaprošenih sredstev vseh prijaviteljev
in razpoložljivih sredstev za leto javnega razpisa za sofinanciranje programov upokojenskih društev.
Višina zaprošenih sredstev za posamezen program
ne sme presegati 25 odstotkov celotne vrednosti posameznega programa.
V kolikor prijavitelj obrazcev ne bo izpolnil v delih,
ki so pomembni pri ocenjevanju in komisija zgoraj navedenih kriterijev ne bo mogla uporabiti (določenega
podatka ali navedbe ne bo), bo po odgovarjajočemu
kriteriju prijavitelj dobil 0 točk.
5. Zainteresirani prijavitelji lahko oddajo največ eno
vlogo, za izvedbo enega letnega programa iz tega javnega razpisa. Letni program mora biti razdeljen na več
posameznih interesnih področij (npr. rekreacija, izobraževanje, družabnost, preventivne aktivnosti ...), vsako področje vsebuje najmanj 3 aktivnosti ali enkratne dogodke.
6. Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na
voljo na spletni strani Mestne občine Kranj: www.kranj.si
ter v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj. Dodatne
informacije lahko dobijo interesenti osebno pri višji svetovalki, Maji Pritekelj Brus, na tel. 04/23-73-371 ali preko
e-pošte maja.pritekelj@kranj.si.
7. Rok za oddajo vlog programov je petek, 7. 1.
2022. Vloge morajo v celoti izpolnjevati zahteve tega
javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
8. Informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani vlagatelji dobijo na MOK, Uradu za družbene dejavnosti, od 6. 12. 2021 do 6. 1. 2022, in sicer
po tel. 04/23-73-371 ali elektronski pošti maja.pritekelj@kranj.si.
9. Prijavitelji morajo oddati vloge na vložišču MOK,
ali priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, na kateri je naveden naslov: Mestna občina Kranj, Urad za družbene
dejavnosti, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, s pripisom: »Ne
odpiraj – programi upokojenskih društev v letu 2022«;
na hrbtni strani ovojnice mora biti obvezno naveden
polni naziv in naslov prijavitelja ali osebno v sprejemno
pisarno Mestne občine Kranj.
10. Vloge, prispele na javni razpis, odpre Komisija
za odpiranje vlog programov na področju veteranskih organizacij in upokojenskih društev, imenovana s sklepom
župana Mestne občine Kranj in o tem sestavi zapisnik.
Odpiranje vlog bo najkasneje v osmih dneh od izteka
roka za dostavo vlog in ne bo javno. Na podlagi ugotovitev zapisnika izda direktor občinske uprave oziroma od
njega pooblaščena oseba sklep o zavrženju vlog, ki so
bile prepozne ali so jih vložile neupravičene osebe. Komisija za odpiranje vlog programov na področju veteranskih organizacij in upokojenskih društev pa vlagatelje,
katerih vloge so nepopolne glede izpolnjevanja pogojev
tega javnega razpisa, pozove k dopolnitvi vlog. Rok za
dopolnitev vlog je 5 dni od prejema poziva. Če vlagatelj
vloge v roku ne dopolni, se njegova vloga zavrže. Zoper sklep o zavrženju vloge lahko vlagatelj v roku 8 dni
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po prejemu sklepa vloži pritožbo, o kateri odloča župan
Mestne občine Kranj.
11. Ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog
izvede Komisija za vrednotenje programov na področju
veteranskih organizacij in upokojenskih društev, imenovana s sklepom župana Mestne občine Kranj. Komisija
za vrednotenje programov na področju veteranskih organizacij in upokojenskih društev ovrednoti programe
na podlagi kriterijev iz tega razpisa. Komisija za vrednotenje programov na področju veteranskih organizacij in upokojenskih društev po izvedenem ocenjevanju
vlog pripravi predlog sofinanciranja in poročilo. Direktor
oziroma od njega pooblaščena oseba Mestne občine
Kranj izda sklepe o sofinanciranju programov izbranim
izvajalcem. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa predvidoma obveščeni z odločbo najpozneje v 30 dneh po
sprejeti končni odločitvi, vendar šele po sprejemu proračuna za leto 2022. Zoper sklep je možna pritožba v roku
8 dni na župana Mestne občine Kranj.
Mestna občina Kranj pošlje izbranemu vlagatelju
sklep o izboru in ga hkrati pozove za podpis pogodbe.
Če se izbrani vlagatelj v roku 8 dni od prejema
poziva nanj ne odzove se šteje, da je umaknil vlogo za
sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni
občini Kranj za leto 2022.
Mestna občina Kranj
Št. 130-6/2021-6(403010)

Ob-3515/21

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 –
ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16) in
Odloka o sofinanciranju programov s področja veteranskih in upokojenskih društev (Uradni list RS, št. 71/19)
in sklepa župana številka 130-6/2021-5 (403010) z dne
30. 11. 2021 o začetku postopka javnega razpisa, objav
lja Mestna občina Kranj
javni razpis
za sofinanciranje programov veteranskih
organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2022
Namen razpisa je izbira programov s področja veteranskih organizacij, ki bodo v letu 2022 sofinancirani
iz sredstev proračuna Mestne občine Kranj.
1. Mestna občina Kranj bo iz sredstev proračuna
za leto 2022 sofinancirala programe veteranskih organizacij, katerih vsebina bo predvsem vključevala in
spodbujala:
– informiranje ter svetovanje svojim članom;
– prostovoljno delo;
– aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa;
– obujanje tradicije;
– skrb za spomenike in spominska obeležja;
– strokovno vzgojo članov;
– skrb za lastno zdravje;
– programe druženj;
– strpnost, nenasilje;
– kulturno izražanje in kreativnost.
Predmet sofinanciranja ne bodo programi izvajalcev
s področja kulture, športa, socialnega varstva, zdravstva
in preventivnih programov, ki so predmet drugih razpisov
v Mestni občini Kranj, kot tudi ne aktivnosti komercialnega značaja.
2. Okvirna višina razpisanih sredstev, namenjenih
za sofinanciranje programov veteranskih organizacij,
znaša 5.060,00 EUR. Višina sredstev je odvisna od
zneska v sprejetem proračunu za leto 2022.
3. Programi, sofinancirani na podlagi tega razpisa,
morajo biti izvedeni in finančno realizirani do 31. 12. 2022.
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4. Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije s statusom društva, ki izvajajo programe veteranskih
organizacij ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v mestni občini oziroma imajo v aktu
o ustanovitvi (statut …) določeno (dislocirano, območno …) enoto na območju mestne občine;
– so registrirani za izvajanje programov na področju
veteranskih organizacij oziroma imajo izvajanje veteranskih dejavnosti kot eno izmed dejavnosti opredeljeno
v ustanovitvenem aktu oziroma statutu, ter jo med letom
tudi dejansko izvajajo;
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa;
– program je neprofitne narave (višina prihodkov ne
sme biti višja od višine odhodkov; priznani odhodki so
lahko sestavljeni le iz upravičenih stroškov);
– program mora biti pretežno izveden na območju
mestne občine;
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– vsebina programa mora ustrezati predmetu javnega razpisa;
– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje
kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja prijav;
– so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do
mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju
programov veteranskih organizacij iz preteklih let, če so
na njih sodelovali ali imajo sklenjene dogovore o vračilu
sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom tudi redno
vračajo. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje splošnega
pogoja za prijavo;
– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju
in o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno
s predpisi o dostopu do informacij javnega značaja in
o varstvu osebnih podatkov;
– prijavljeni programi morajo biti izvedeni v proračunskem letu za katerega je objavljen javni razpis.

Mestna občina Kranj bo za sofinanciranje izbrala predlagane programe na podlagi naslednjih meril:
1.
2.
3.
4.

merilo
Dostopnost programa
Vsebina programa
Izdelana organizacijska shema izvedbe programa
Izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe programa
Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni prijavitelj, je 100.

1. Dostopnost programa:
1.1 za uporabnike brezplačno, število uporabnikov, ki jim je program namenjen
– do 50 članov v veteranski organizaciji
10 točk
– od 51 do 500 članov v veteranski organizaciji
20 točk
– od 501 član v veteranski organizaciji
30 točk

število točk
do 30 točk
do 30 točk
do 20 točk
do 20 točk

30 točk

Točke se ne seštevajo.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 30.
2. Vsebina programa bo ocenjena na naslednji način:
2.1 tri do štiri aktivnosti ali enkratni dogodek ali
2.2 dva do tri aktivnosti ali enkratni dogodek ali
2.3 eno aktivnost ali enkratni dogodek
Kakovost in način izvedbe programa:
2.4 kakovost predloženega programa ali
– jasna obrazložitev
5 točk
– manj jasna obrazložitev
3 točke
– slaba obrazložitev
0 točk
2.5 novosti v programski ponudbi
– dobra novost
5 točk
– povprečna novost
3 točke
– ni novosti
0 točk
2.6 način izvedbe, metode
– jasna obrazložitev
5 točk
– ni določen
0 točk
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 30.
3. Izdelana organizacijska shema izvedbe programa bo ocenjena na naslednji način:
3.1 program ima določene cilje
– jasno določeni cilji
5 točk
– delno določeni cilji
3 točke
– ni določenih ciljev
0 točk

15 točk
10 točk
5 točk
Točke se ne seštevajo.
5 točk

5 točk

5 točk

Točke se seštevajo.

5 točk
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3.2 za izvedbo programa je izdelan časovni načrt
5 točk
– jasno izdelan načrt
5 točk
– slabo izdelan načrt
3 točke
– ni izdelan načrt
0 točk
3.3 program bodo izvajali strokovno usposobljeni izvajalci/posamezniki (navedba stroke)
5 točk
– jasno opisani z navedbo
5 točk
– splošen opis brez navedb
3 točke
– polje ni izpolnjeno
0 točk
3.4 prijavitelj ima izdelane kriterije, po katerih bo po končani izvedbi programa ocenil njegovo uspešnost
5 točk
– jasno izdelani
5 točk
– delno izdelani
3 točke
– neizdelani
0 točk
Točke se seštevajo.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 20.
4. Izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe programa bo ocenjena na naslednji način:
4.1 program ima opredeljene vire financiranja
4 točke
– jasno opredeljeni viri
4 točke
– viri se ne ujemajo
2 točki
– ni virov
0 točk
4.2 program bo financiran iz več kot dveh virov (mišljena so sredstva, pridobljena na podlagi predmetnega 3 točke
razpisa in sredstva, pridobljena iz ostalih virov)
– program financiran iz več kot dveh 3 točke
virov
– program ni financiran iz več kot
0 točk
dveh virov
4.3 program ima opredeljene stroške in njihovo namembnost
4 točke
– jasno opredeljeni stroški
4 točke
– nejasno opredeljeni stroški
2 točki
– niso opredeljeni stroški
0 točk
4.4 pričakovana višina sofinanciranja programa s strani Mestne občine Kranj
9 točk
– od 0 do 20 odstotkov
9 točk
– od 21 do 50 odstotkov
1 točka
Višina zaprošenih sredstev za posamezen program ne sme presegati 25 odstotkov celotne vrednosti posameznega
programa.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 20.
Vloge, ki bodo dosegle od možnih 100 točk 40 točk
in manj, bodo zavrnjene.
Povzetek načina ocenjevanja:
Mestna občina Kranj bo posamezne programe sofinancirala do višine razpoložljivih sredstev. Višina sredstev, ki jih bo prejela posamezna vloga, bo izračunana
na podlagi točk, ki jih bo v postopku ocenjevanja in na
podlagi zgoraj navedenih meril dobila posamezna vloga.
Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami. Višina
odobrenih sredstev za program bo dodeljena na podlagi višine zaprošenih sredstev in rezultatov ocenjevanja
vlog (dobljeno število točk pri ocenjevanju), v sorazmernem deležu višine zaprošenih sredstev vseh prijaviteljev
in razpoložljivih sredstev za leto javnega razpisa za sofinanciranje programov veteranskih organizacij.
V kolikor prijavitelj obrazcev ne bo izpolnil v delih,
ki so pomembni pri ocenjevanju in komisija zgoraj navedenih kriterijev ne bo mogla uporabiti (določenega
podatka ali navedbe ne bo), bo po odgovarjajočemu
kriteriju prijavitelj dobil 0 točk.
5. Zainteresirani prijavitelji lahko oddajo največ eno
vlogo, za izvedbo enega letnega programa iz tega javnega razpisa. Letni program je lahko razdeljen na več
posameznih aktivnosti ali enkratne dogodke.
6. Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na
voljo na spletni strani Mestne občine Kranj: www.kranj.si

ter v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj. Dodatne
informacije lahko dobijo interesenti osebno pri Maji Pritekelj Brus na tel. 04/23-73-371 ali preko e-pošte maja.pritekelj@kranj.si.
7. Rok za oddajo vlog programov je 7. 1. 2022.
Vloge morajo v celoti izpolnjevati zahteve tega razpisa
in razpisne dokumentacije.
8. Informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani vlagatelji dobijo na MOK, Uradu za družbene dejavnosti, od 6. 12. 2021 do 6. 1. 2022, in sicer
po tel. 04/23-73-371 ali elektronski pošti maja.pritekelj@kranj.si.
9. Prijavitelji morajo oddati vloge, ali priporočeno
po pošti v zaprti ovojnici, na kateri je naveden naslov:
Mestna občina Kranj, Urad za družbene dejavnosti,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, s pripisom: »Ne odpiraj –
programi veteranskih organizacij v letu 2022«; na hrbtni
strani ovojnice mora biti obvezno naveden polni naziv
in naslov prijavitelja ali osebno v sprejemno pisarno
Mestne občine Kranj.
V zgornjem levem kotu mora biti oznaka: »Ne odpiraj – programi veteranskih organizacij v letu 2022, naziv
programa«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in
naslov prijavitelja.
10. Po preteku prijavnega roka, Komisija za vrednotenje programov na področju veteranskih organi-
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zacij in upokojenskih društev, ki jo je s sklepom, dne
1. 10. 2020 imenoval župan Mestne občine Kranj,
opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na
podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v razpisni
dokumentaciji. Odpiranje vlog bo najkasneje v osmih
dneh od izteka roka za dostavo vlog in ne bo javno. Komisija mora o opravljanju strokovnega pregleda
popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju voditi zapisnik. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog
prejemnikov sredstev, ki ga podpišejo predsednik in
člani komisije.
11. Na podlagi ugotovitev zapisnika izda direktor
občinske uprave oziroma od njega pooblaščena oseba sklep o zavrženju vlog, ki so bile prepozne ali so jih
vložile neupravičene osebe. Komisija za odpiranje vlog
programov na področju veteranskih organizacij in upokojenskih društev pa vlagatelje, katerih vloge so nepopolne glede izpolnjevanja pogojev tega javnega razpisa,
v roku 8 dni, pozove k dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev
vlog je 5 dni od prejema poziva. Če vlagatelj vloge v roku
ne dopolni, se njegova vloga zavrže kot nepopolna. Zoper sklep o zavrženju vloge lahko vlagatelj v roku 8 dni
po prejemu sklepa vloži pritožbo, o kateri odloča župan
Mestne občine Kranj.
12. Ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog
izvede Komisija za vrednotenje programov na področju
veteranskih organizacij in upokojenskih društev, imenovana s sklepom župana Mestne občine Kranj. Komisija
za vrednotenje programov na področju veteranskih organizacij in upokojenskih društev ovrednoti programe
na podlagi kriterijev iz tega razpisa. Komisija za vrednotenje programov na področju veteranskih organizacij in upokojenskih društev po izvedenem ocenjevanju
vlog pripravi predlog sofinanciranja in poročilo. Direktor
oziroma od njega pooblaščena oseba Mestne občine
Kranj izda sklepe o sofinanciranju programov izbranim
izvajalcem. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa predvidoma obveščeni z odločbo najpozneje v 30 dneh po
sprejeti končni odločitvi, vendar šele po sprejemu prora-
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čuna za leto 2022. Zoper sklep je možna pritožba v roku
8 dni na župana Mestne občine Kranj.
Mestna občina Kranj pošlje izbranemu vlagatelju
sklep o izboru in ga hkrati pozove za podpis pogodbe.
Če izbrani vlagatelj v roku 8 dni od prejema poziva nanj
ne odzove se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini
Kranj za leto 2022.
Mestna občina Kranj
Ob-3521/21
Mestna občina Maribor skladno s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS,
št. 43/10 in 62/16) z dnem 3. 12. 2021 objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih programov, ki jih bo v letih
2022–2023 sofinancirala Mestna občina Maribor
(JRPJI-KUL-2022-23)
Predmet razpisa je izbor celoletnih ali ciklično zasnovanih in za daljše obdobje načrtovanih javnih nepridobitnih kulturnih programov, ki jih bodo izvajalci izvajali
v obdobju od 2022 do 2023.
Razpis se nanaša na sofinanciranje programov v letih 2022–2023 na področjih:
– založniških in izdajateljskih dejavnosti;
– kulturno umetniških in razstaviščnih dejavnosti;
– avdiovizualnih in medijskih dejavnosti;
– kulturne ustvarjalnosti mladih in interdisciplinarnih
kulturno družbenih dejavnosti.
Razpisni rok se zaključi dne 10. 1. 2022.
Razpis z razpisno dokumentacijo je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiv na spletni
strani Mestne občine Maribor/Javni razpisi/Javni razpisi
– kultura in mladina. Prijava na razpis je možna le kot
elektronska prijava.
Mestna občina Maribor
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Razpisi delovnih mest
Št. RAV-1/2021-2

Ob-3483/21

Svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Šolski center Šentjur, Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur, na podlagi 53.a in 58. člena Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07 – UPB5 in nadaljnji) razpisuje prosto
delovno mesto
ravnatelja
Srednje poklicne in strokovne šole – SPSŠ (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje
v skladu s 53., 58., 92., 96. in 107.a členom Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
– ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 36/08),
in sicer:
1. da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma
raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje (prej: najmanj visokošolska izobrazba),
2. da izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v Srednji poklicni in strokovni šoli
ŠC Šentjur,
3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje
in izobraževanja v skladu z zakonom,
4. ima pridobljeno pedagoško-andragoško izobrazbo,
5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj
pet let naziv mentor,
6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo
pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,
7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju,
8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost,
10. ni bil zoper njega uveden kazenski postopek
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
11. da predloži svoj program vodenja šole.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145., členu ZOFVI (Uradni list RS, št 12/96 in 64/01), po 43. členu Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A (Uradni
list RS, št. 64/01) ter 9. členu Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI-H (Uradni list RS, št. 58/09 in
64/09 – popr. ter 65/09 – popr.).
Kandidat mora imeti pedagoško-andragoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno
vodenje Srednje poklicne in strokovne šole ŠC Šentjur.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo petih let. Pogodba o zaposlitvi se lahko v primeru izbire zunanjega
kandidata-ke sklene za določen čas. Predviden začetek
dela je 1. 3. 2022.
Popolne pisne prijave s kratkim življenjepisom, programom vodenja in s priloženimi kopijami vseh dokazil
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter z originalnima
potrdiloma Ministrstva za pravosodje, in sicer potrdilom

o nekaznovanosti ter potrdilom iz evidence izbrisanih
obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, in potrdilom pristojnega Okrajnega sodišča o ne
pričetem kazenskem postopku, vsa potrdila v skladu
s 107.a členom ZOFVI, ki ne smejo biti starejša od
15 dni idr., pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Svet zavoda Šolskega centra Šentjur, Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur (z oznako »Prijava na razpis
za ravnatelja SPSŠ«).
Kandidati/-ke posredujte tudi e-naslov za obveščanje med razpisnim postopkom in podajo morebitnega
poziva za dopolnitev vloge.
Svet zavoda lahko od kandidata naknadno zahteva
overitev kopij dokazil o izpolnjevanju pogojev.
Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda
Šolski center Šentjur
Ob-3487/21
Na podlagi Odloka o ustanovitvi Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98 in 76/10), 19. in
20. člena Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 9/99, 89/99, 45/05 in 23/08) ter na podlagi
sklepa seje Sveta Fundacije za financiranje invalidskih
in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji z dne
16. 11. 2021, Fundacija za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji objavlja
javni razpis za zasedbo delovnega mesta
direktorja/direktorice
Fundacije za financiranje invalidskih
in humanitarnih organizacij v RS
(v nadaljnjem besedilu FIHO)
Kandidat/-ka mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo,
– da ni član/-ica sveta FIHO,
– da je državljan/-ka Republike Slovenije,
– da ima organizacijske sposobnosti in vsaj 5 letne
izkušnje na področju vodenja,
– da pozna področje dela in ima vsaj 5 letne izkuš
nje na področju delovanja invalidskih ali humanitarnih
dejavnosti.
Od kandidata se pričakuje, da ima managerske
izkušnje in potrebna pravna in ekonomska znanja s ciljem pridobivanja dodatnih finančnih virov ter razvoja
fundacije.
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– življenjepis,
– pisna dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev,
– izjavo o nečlanstvu v voljenih organih političnih
strank,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje RS o nekaznovanosti,
– predstavitev prednostnih nalog in vizije razvoja
FIHO.
Kandidati naj pošljejo prijave priporočeno po pošti
v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS,
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Stegne 21c, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj –
Razpis za direktorja«.
Upoštevane bodo le popolne vloge, oddane na pošto do izteka prijavnega roka.
Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje,
bodo povabljeni na sejo Sveta FIHO z namenom predstavitve prednostnih nalog in vizije razvoja FIHO.
Direktorja s sklepom imenuje Svet FIHO. Mandat
začne teči z dnem podpisa pogodbe o zaposlitvi, ki bo
sklenjena po pridobitvi soglasja vlade.
Funkcija direktorja fundacije je poklicna. Mandat
direktorja fundacije je pet let. Pogodba o zaposlitvi se
sklene za čas trajanja mandata.
O izboru bodo prijavljeni kandidati obveščeni v roku
8 dni po imenovanju na seji Sveta FIHO.
Dodatne informacije bo mogoče dobiti na sedežu FIHO, kontaktna oseba: Breda Oman na
tel. 01/500-77-04.
Fundacija za financiranje invalidskih
in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
Ob-3489/21
Svet zavoda Osnovne šole Jelšane na podlagi sklepa 6. seje z dne 21. 4. 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 (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni datum začetka dela je 1. 9. 2022.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni
v kazenskem postopku ter potrdilo iz evidence izbrisanih
oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost)
pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Jelšane, Jelšane 82, 6254 Jelšane,
z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Jelšane
Ob-3490/21
Svet zavoda Gimnazije Ledina, Resljeva cesta 12,
1000 Ljubljana, razpisuje na podlagi sklepa 2. seje Sveta Gimnazije Ledina z dne 18. 11. 2021 prosto delovno
mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu s 53.,
107.a in 145. členom Zakona 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., 25/17 – ZVaj in 123/21).
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Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda. Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice
se opravlja polni delovni čas. Izbrani/a kandidat/ka bo
imenovan/a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z izbranim
kandidatom/ko sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice. Predvideni začetek
dela je 27. 5. 2022.
Kandidat/ka naj pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu,
opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu ter delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo sodišča,
da kandidat/ka ni v kazenskem postopku, in potrdilo
iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost), program vodenja zavoda za
mandatno obdobje in kratek življenjepis pošlje v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Gimnazije
Ledina, Resljeva cesta 12, 1000 Ljubljana, z oznako
»Prijava na razpis za ravnatelja/ico«.
Potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo, da kandidat/ka
ni v kazenskem postopku, in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost ob oddaji vloge ne smejo biti starejša od 30 dni.
Kandidati/tke bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku po zaključku izbirnega postopka.
Svet zavoda Gimnazije Ledina
Ob-3494/21
Svet zavoda Osnovne šole Preserje, Preserje 60,
1352 Preserje, na podlagi sklepa, sprejetega na 4. dopisni seji Sveta zavoda Osnovne šole Preserje dne 26. 11.
2021, razpisuje 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, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni 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 (overjena fotokopija),
– dokazilo o pridobljenem nazivu (overjena fotokopija),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (overjena fotokopija),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu
(overjena fotokopija),
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva
dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
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– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis (zaželen),
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo
njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja
pošljite do vključno 17. 12. 2021 v zaprti kuverti na naslov Svet zavoda Osnovne šole Preserje, Preserje 60,
1352 Preserje, 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, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.
Svet zavoda Osnovne šole Preserje
Ob-3507/21
Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o., Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem, na podlagi 19. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Javno komunalno podjetje Ravne
na Koroškem, d.o.o. (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 51/2016, 57/2016, 59/2017) in 17. člena Akta o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Ravne na Koroškem, d.o.o. z dne 23. 12. 2017 objavlja javni razpis za
imenovanje
direktorja
Javnega komunalnega podjetja Ravne
na Koroškem, d.o.o. (m/ž)
Kraj opravljanja delovnega mesta je na Ravnah na
Koroškem, na naslovu Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na
Koroškem, kjer so uradni prostori Javnega komunalnega podjetja Ravne na Koroškem, d.o.o. (v nadaljevanju:
JKP Ravne na Koroškem, d.o.o.) oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer opravlja svoje naloge JKP Ravne na
Koroškem, d.o.o. ter po potrebi na terenu.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Naloge delovnega mesta:
– vodi posle javnega podjetja in ga zastopa,
– je odredbodajalec javnega podjetja,
– podpisuje poslovne akte, listine in druge dokumente iz poslovanja javnega podjetja,
– določa naloge zaposlenim v javnem podjetju in
nadzoruje njihovo izvajanje,
– izvaja sklepe ustanovitelja in nadzornega sveta,
– pripravlja poslovne načrte, poročila, razvojne načrte, programe izvajanja javnih služb,
– sprejema akt o organizaciji dela,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest
po predhodnem soglasju nadzornega sveta,
– sprejema kadrovski načrt po predhodnem soglasju nadzornega sveta,
– sklepa pogodbe o zaposlitvi z delavci,
– izvaja kadrovsko politiko ter prerazporejanje in
sprejemanje delavcev na delo v skladu s sprejetimi akti,
– poroča ustanovitelju in nadzornemu svetu javnega podjetja o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na
delovanje javnega podjetja,
– izvajanje nalog, ki jih določa zakon.
Za direktorja je lahko imenovana vsaka poslovno
sposobna fizična oseba, ki poleg zakonskih pogojev
izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima najmanj izobrazbo, pridobljeno na specializaciji po visokošolskih strokovnih programih, ali na univerzitetnem programu ali magisterij stroke (2. bolonjska
stopnja), ekonomske, tehnične ali pravne smeri;

– da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj po pridobitvi izobrazbe, ki je navedena kot pogoj, in od tega
najmanj dve leti delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delih in nalogah;
– da ima sposobnosti za organiziranje in vodenje
dela v kolektivu.
Za direktorja ne more biti imenovana oseba, ki:
– je že član drugega organa vodenja ali nadzora
tega podjetja;
– je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega
dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in
socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba
ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od
pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora;
– ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved, ali
– je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje
podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti
po pravnomočnosti sodbe.
Kandidati morajo k prijavi na razpis priložiti nasled
nja dokazila:
1. življenjepis ter da se navede poleg formalne
izobrazbe tudi druga znanja in veščine, iz katerih je razvidno, da ima kandidat sposobnosti za organiziranje in
vodenje dela v kolektivu;
2. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede strokovne
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila pridob
ljena;
3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delih in nalogah (obvezno navesti: obdobje, v katerem je kandidat opravljal
posamezna dela in naloge, kje jih je opravljal, kandidat
naj natančno opiše kakšno vrsto dela in nalog je oprav
ljal, stopnjo zahtevnosti del in nalog ter kakšen naziv
je imel);
4. izjavo o znanju uradnega jezika;
5. program poslovanja in razvoja javnega podjetja
v mandatnem obdobju;
6. izjave kandidata, da:
– ni član drugega organa vodenja ali nadzora tega
podjetja;
– ni bil pravnomočno obsojen, zaradi kaznivega
dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in
socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma, da
je v primeru obsodbe minilo pet let od pravnomočnosti
sodbe in dve leti od prestane kazni zapora;
– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, dokler traja prepoved;
– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe,
nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno
obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij,
o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po
pravnomočnosti sodbe;
7. izjavo, da dovoljuje JKP Ravne na Koroškem,
d.o.o. pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za namen
tega razpisa. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša,
bo moral sam predložiti ustrezna zahtevana dokazila.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 4-letni mandat, za polni delovni
čas.
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Kandidati morajo svojo vlogo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev posredovati v zaprti kuverti na naslov: Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem,
d.o.o., Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem,
s pripisom: Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja
JKP Ravne na Koroškem, d.o.o.«, in sicer v roku 15 dni.
Rok za oddajo prijave prične teči naslednji dan po zadnji
objavi. Razpis se objavi na Zavodu Republike Slovenije
za zaposlovanje, na spletni stran JKP Ravne na Koroškem, d.o.o., www.jkpravne.si, na spletni strani Občine
Ravne na Koroškem, www.ravne.si in v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Upoštevane bodo pravočasne in popolne prijave
z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in programom oziroma vizijo razvoja javnega podjetja. Izbirni
postopek, ki vključuje tudi razgovor, se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne
pogoje. Razgovor opravi Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetja Ravne na Koroškem, d.o.o.
Kandidati bodo na podlagi 19. člena Statuta Javnega komunalnega podjetja Ravne na Koroškem, d.o.o.
o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire.
Vse informacije o izvedbi javnega razpisa se lahko pridobijo na Javnem komunalnem podjetju Ravne
na Koroškem, d.o.o., Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, odgovorna oseba: Maja Blatnik Gorenšek,
tel. 02/821-54-90, vsak dan med 8. in 10. uro oziroma
po e-pošti: maja.blatnik.gorensek@jkpravne.si.
Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetja
Ravne na Koroškem, d.o.o.
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Druge objave
Št. 60402-9/2021-1

Ob-3508/21

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim
premoženjem – 1 družba SŽ – Tovorni promet d.o.o.
vabi k nakupu premičnin: odpadno železo.
Vrsta posla: odprodaja odpadnega materiala.
Lokacija odpadnega materiala:
– sklop 1 lokacija Dobova in Ptuj
– sklop 2 lokacija Dobova.
Predmet prodaje obsega:
– sklop 1 cca 105 t odpadnega železa (kolesne dvojice, osi kolesnih dvojic, monobloki, podstavni vozički …)
iz lokacije Ptuj in Dobova
– sklop 2 cca 3,5 t odpadnega železa (vratna krila
Eas, Fals, čelne stene Eas in vrata Fals, streha Tads …)
iz lokacije Dobova.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša:
– za sklop 1 32.025,00 EUR brez DDV
– za sklop 2 1.050,00 EUR brez DDV.
Skupna ocenjena vrednost prodaje znaša:
33.075,00 EUR brez DDV.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 15. 12. 2021
ob 12. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Sektor za nabavo (sejna soba 606).
Navodilo za oblikovanje ponudbe, ki vsebuje tudi
dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje, bo dosegljivo od 3. 12. 2021 na spletni povezavi: http://www.
slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi/prodaja-neuporabnega-materiala
SŽ – Tovorni promet d.o.o.
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Evidence sindikatov
Št. 215-52/2021-6240-2

Ob-3299/21

Pravila Sindikata komunalnega podjetja Prevalje,
preimenovanega v Sindikat komunale, varovanja in
poslovanja z nepremičninami, Javno komunalno
podjetje Log, s sedežem Dobja vas 187, Ravne na
Koroškem, ki so hranjena na Upravni enoti Ravne na
Koroškem na podlagi odločbe številka 024-1/93-3/3,
z dne 15. 11. 1993 in vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 41, se z dne 3. 11. 2021
izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Datum izbrisa, 3. 11. 2021 in številka odločbe,
215-52/2021-6240-2, se vpišete v evidenco statutov
sindikatov na Upravni enoti Ravne na Koroškem.
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Objave sodišč

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
II eN 23/2015-273

Os-3393/21

Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: pogodbe z dne
10. 5. 1990 z aneksom št. 1 z dne 17. 10. 1990, sklenjene med RTC Krvavec, Maistrov trg 11, Kranj in SGP
Gradbinec, Nazorjeva 1, Kranj, prodajne pogodbe, sklenjene med Petrol trgovino Ljubljana, kot prodajalcem in
Marijo Aleš, Mavčiče, kot kupcem, za posamezni del
št. 11, ID znak 2079-822-11 (stara št. 75) v 2. etaži.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist osebe: Marija Aleš, roj. 18. 12. 1965, Breg ob Savi 48,
Mavčiče.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 11. 2021

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
I 102/2021

Os-3217/21

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajni sodnici
svetnici Jožici Miketič Vipavec v izvršilni zadevi upnika
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
Republike Slovenije, matična št. 1198459000, davčna
št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljubljana, zoper dolžnika Marka Travnik, EMŠO 0204968500249, Ulica 21. oktobra 9, Črnomelj, zaradi izterjave 780,88 EUR, v smislu
82. in 84. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP)
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
(ZIZ), dne 19. 10. 2021 postavilo začasnega zastopnika
neznano kje bivajočemu dolžniku Marku Travniku.
Začasni zastopnik je odvetnik Alojz Poljšak, Ulica
Staneta Rozmana 8, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo v postopku zastopal neznano kje dejansko bivajočega dolžnika Marka
Travnika vse do takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 19. 10. 2021
IV D 2282/2018

Os-2875/21

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Maji
Kolničar – Stanković v zapuščinski zadevi po pok. Stanetu Turšič, sin Staneta, rojen 23. 2. 1969, umrl 16. 3.
2018–18. 3. 2018, nazadnje stanujoč Mestni trg 13,
Ljubljana, državljan Republike Slovenije, sklenilo, da

se dediču Turšič Alešu na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP)
v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD), postavi
začasni zastopnik odvetnik Maks Mihelčič, Gregorčičeva 2, Ljubljana, ker je naveden dedič neznanega prebivališča in nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovanega dediča zastopal od dneva postavitve vse do takrat, dokler
dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP,
v zvezi s 163. členom ZD).
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 8. 2021
V N 718/2021

Os-3091/21

Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Eriki Ponikvar Dečman, v nepravdni zadevi predlagateljic: 1. Simona Strnišnik, EMŠO: 1910980505456,
Rozmanova ulica 2, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška
družba Dernovšek d.o.o. iz Ljubljane in 2. mld. Lili Zavadlav, EMŠO: 1610012505236, Rozmanova ulica 2,
Ljubljana, ki jo zastopa zakonita zastopnica mati Simona
Strnišnik, njo pa Odvetniška družba Dernovšek d.o.o. iz
Ljubljane, zoper nasprotnega udeleženca Andreja Zavadlav, EMŠO: 2108976500698, Brezje pri Lipoglavu 10A,
Ljubljana Dobrunje, zaradi določitve ukrepov po Zakonu
o preprečevanju nasilja v družini (ZPND), o predlogu začasnega zastopnika za njegovo razrešitev in imenovanju
novega, 4. oktobra 2021 sklenilo:
Začasni zastopnik nasprotnega udeleženca odvetnik Andrej Krašek, določen s sklepom z dne 24. 8. 2021,
se razreši.
Za začasno zastopnico nasprotnega udeleženca se
imenuje odvetnica Suzana Kundija, Tavčarjeva ulica 10,
Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2021
I Z 71/2021

Os-3167/21

Okrožno sodišče v Ljubljani je v zadevi zavarovanja, zoper dolžnika: 1. Jahan Mir Zadran, neznan,
in 2. Palwasha Zadran, neznana, zaradi predloga za
izdajo začasne odredbe za odvzem otroka, namestitev
v krizni center in postavitev pod skrbništvo, ki se vodi
pod opr. št. I Z 71/2021, o imenovanju začasne zastopnice, 12. oktobra 2021 sklenilo, da se prvemu dolžniku
Jahanu Miru Zadranu in drugi dolžnici Palwashi Zadran
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) postavi začasna zastopnica, odvetnica Barbara Kvaternik, Metelkova ulica 15,
Ljubljana, ker je prebivališče obeh dolžnikov neznano in
nimata pooblaščenca.
Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovana dolžnika zastopal od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnika ali njuna pooblaščenca ne nastopita pred
sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen
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ZPP). Pritožba zoper ta sklep ne zadrži izvršitve (šesti
odstavek 9. člena ZIZ).
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2021

začasna zastopnica Marjetka Imperl, Trdinova ulica 7,
1000 Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 11. 2021

2673 In 2177/2014

I N 936/2021

Os-3173/21

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4,
Ljubljana, proti dolžniku: dedičem po pokojnem Zvonimirju Ščekić, Tržaška 47, Ljubljana, ki jih zastopa
začasna skrbnica odvetnica Jasna Hojnik, Tržaška
cesta 216a, Ljubljana; zaradi izterjave 17.442,27 EUR
(In 2177/2014), v izvršilni zadevi upnika Blagovno
trgovinski center d.d., Šmartinska cesta 152, Ljub
ljana, ki ga zastopa odv. Starman Janez – odvetnik,
Kolodvorska cesta 1, Koper - Capodistria, proti dolžniku: dedičem po pokojnem Zvonimirju Ščekić, Tržaška 47, Ljubljana, ki jih zastopa začasna skrbnica
odvetnica Jasna Hojnik, Tržaška cesta 216a, Ljub
ljana; zaradi izterjave 657,75 EUR (VL 116465/2017),
zaradi izterjave 1.094,76 EUR s pp (VL 28592/2018),
zaradi izterjave 3.645,81 EUR (VL 59496/2018), zaradi izterjave 722,89 EUR (VL 59497/2018), zaradi
izterjave 630,18 EUR (VL 85575/2018), zaradi izterjave 1.316,57 EUR (VL 22706/2019), zaradi izterjave 1.777,20 EUR (VL 86552/2019), zaradi izterjave
782,49 EUR (VL 3938/2020); v izvršilni zadevi upnika
Blagovno trgovinski center d.d., Šmartinska cesta 152,
Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Završek &
Šnajder o.p., d.o.o., Dalmatinova ulica 10, Ljubljana,
proti dolžniku: dedičem po pokojnem Zvonimirju Ščekić,
Tržaška 47, Ljubljana, ki jih zastopa začasna skrbnica
odvetnica Jasna Hojnik, Tržaška cesta 216a, Ljubljana;
zaradi izterjave 7.110,16 EUR s pp (VL 14862/2018);
v izvršilni zadevi upnika Present d.o.o. grafično podjetje, Dolenjska cesta 43, Ljub
ljana, ki ga zastopa
Pečenko Savo – odvetnik, Miklošičeva cesta 13, Ljub
ljana; proti dolžniku: dedičem po pokojnem Zvonimirju
Ščekić, Tržaška 47, Ljubljana, ki jih zastopa začasna
skrbnica odvetnica Jasna Hojnik, Tržaška cesta 216a,
Ljubljana; zaradi izterjave 4.459,27 EUR (In 3/2016),
sklenilo:
Dedičem po pokojnem dolžniku Zoranu Ščekiću se
postavi začasna skrbnica.
Za začasno skrbnico se postavi odvetnico Jasno
Hojnik, Tržaška cesta 216a, Ljubljana.
Začasna skrbnica bo zastopala dediče do pravnomočnega zaključka zapuščinskega postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 10. 2021
1913 I 1310/2021

Os-3326/21

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000,
davčna št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljubljana,
proti dolžniku Stanetu Jenko, EMŠO 1512983500263,
Mestni trg 1, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa zak.
zast. zač. zast. Jože Hribernik, Miklošičeva 20, Ljubljana
– dostava, zaradi izterjave preživnine, sklenilo:
Odvetnik Jože Hribernik, Miklošičeva 20, 1000
Ljubljana, ki ga je sodišče s sklepom opr. št. I 1310/2021
z dne 22 10. 2021 postavilo dolžniku za začasnega zastopnika, se razreši.
Dolžniku se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi

Os-3344/21

Okrožno sodišče v Ljubljani je po višji pravosodni
svetovalki Evi Gros, v nepravdni zadevi predlagatelja
Matjaža Majcen, EMŠO: 2307976500119, Maroltova
ulica 9, Ljub
ljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna
Mele d.o.o. iz Ljubljane, zoper nasprotno udeleženko
Miss Chutikan Kulket, EMŠO: 1012978506234, bivališče neznano, zaradi razveze zakonske zveze, o imenovanju začasnega zastopnika, 6. oktobra 2021 sklenilo:
Nasprotni udeleženki Miss Chutikan Kulket se postavi začasni zastopnik, odvetnik Miha Kunič, Nazorjeva 6a, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 10. 2021
II N 488/2021

Os-3084/21

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici
– svétnici Lidiji Križman v nepravdni zadevi predlagateljice Simone Škof, Borova vas 1, Maribor, ki jo zastopa
Tjaša Gojkovič, odvetnica v Mariboru, proti nasprotnemu udeležencu Goranu Vini, Hočka cesta 14, Maribor,
zaradi zaupanja mld. otroka v varstvo, vzgojo in oskrbo
ter določitve preživnine in stikov, na podlagi 82. člena
Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1) sklenilo:
V nepravdni zadevi, ki se vodi pod II N 488/2021,
se za začasno zastopnico nasprotnemu udeležencu
postavi odvetnica Vesna Zakeršnik, Trg Leona Štuklja 5,
2000 Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala nasprotnega
udeleženca, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 9. 2021
II N 148/2019

Os-3113/21

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici –
svétnici Martini Kaše v nepravdni zadevi predlagateljice
Barbare Marhold, EMŠO: 1502982505320, Dupleški vrh
20, Sp. Duplek, ki jo zastopa Simon Dolinšek, odvetnik
v Mariboru, zoper nasprotnega udeleženca Adriatik Hoxhaj, EMŠO: 2406984500622, O. Haxhiu 1388, 9400 Vlore, Albanija, zaradi razveze zakonske zveze, zaupanja
mld. otroka v varstvo, vzgojo in oskrbo, določitve stikov
in preživnine, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku – ZNP-1 sklenilo:
V nepravdni zadevi, ki se vodi pod II N 148/2019,
se za začasno zastopnico nasprotnemu udeležencu
postavi odvetnica mag. Cvetka Žirovnik, Ulica talcev 1,
2000 Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala nasprotnega
udeleženca, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 10. 2021
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Os-3345/21

Okrajno sodišče v Mariboru je po strokovni sodelavki Vanji Kampl, v izvršilni zadevi upnika Zlatka
Krajnčič, EMŠO 3110969500117, Tomanova ulica 5,
Maribor, ki ga zastopa odv. Aleksandra Fridl Boc, Titova cesta 2A, Maribor, zoper dolžnika Stanka Črnčič,
EMŠO 0212977500998, Ulica Staneta Severja 9, stanovanje št. 24, Maribor, zaradi izterjave nadomestila
preživnine s pp, o postavitvi začasnega zastopnika dolžniku, izven naroka, 8. novembra 2021, sklenilo:
Dolžniku Stanku Črnčič, Ulica Staneta Severja 9, Maribor, se na podlagi četrte točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v nadaljevanju ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi
in zavarovanju, v nadaljevanju ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnika Jure
Ivančič, Ulica Škofa Maksimilijana Držečnika 11, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 11. 2021
3684 I 166/2020

Os-2844/21

Okrajno sodišče na Vrhniki je v izvršilni zadevi
upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000,
davčna št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljubljana, proti
dolžniku Urbanu Langenvalter, EMŠO 2202969500220,
Tovarniška cesta 18, Logatec, ki ga zastopa Petra Velkavrh – odvetnica, Cankarjev trg 11, Vrhnika, zaradi
izterjave preživnine, sklenilo:
Dolžniku Urbanu Langenvalter, Tovarniška
cesta 18, Logatec, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Petra Velkavrh, Cankarjev trg 11, 1360 Vrhnika.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika Urbana Langenvalter vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse
dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 31. 8. 2021

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 498/2021

Os-3425/21

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Celju po pokojnem Nedu Kneževiću,
rojenem 13. 12. 1953, umrlem 20. 5. 2021, državljanu
Republike Slovenije, vdovcu, nazadnje stanujočem na
naslovu Pokopališka cesta 2, Celje.
Po podatkih, ki jih je med postopkom zbralo sodišče, zapustnik ni napisal oporoke, zato je nastopilo
zakonito dedovanje. Zapustnikova vdova je sodišču povedala, da zapustnik ni imel otrok, rojen je bil v Bosni in
Hercegovini in oddan v rejništvo, zato ji niso znani za-

pustnikov oče in morebitni bratje in sestre, zapustnikova
mati pa je že pokojna. Sodišču tako ni znano, ali obstojijo druge osebe, ki lahko uveljavljajo dedno pravico
na podlagi zakona, zato na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica. Po poteku tega roka
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo v skladu
z zakonskimi določili in odločilo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Celju
dne 11. 11. 2021
D 234/2021

Os-3163/21

V zapuščinski zadevi po pokojnem Aleksandru Markovčič, roj. 16. 2. 1937, umrl 1. 12. 2020, nazadnje
stanujoč Hrastje pri Grosupljem 7, Grosuplje, sodišče
na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju izdaja oklic
neznanim dedičem.
Dediči I. dednega reda so se dedovanju po zapustniku odpovedali, dediči II. dednega reda pa so umrli pred zapustnikom, zato so na podlagi zakona k dedovanju poklicani dediči III. dednega reda, katerih imena
in naslovi so sodišču neznani.
S tem oklicem zato sodišče poziva neznane dediče
po pokojnem, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni
strani sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku enega leta bo sodišče nadaljevalo zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 14. 10. 2021
D 533/2019

Os-2641/21

Zapuščinska zadeva po pokojni Kocjancic Franceski, vdovi pok. Giuseppeja Oja, roj. dne 4. 10. 1896,
nazadnje stanujoča v Trstu, R Italija, datum smrti 26. 9.
1930.
V predmetni zapuščinski zadevi iz spisovnih podatkov izhaja, da je zapustnica umrla kot vdova, brez
živečih potomcev. Njena starša sta bila Francesco Kocjancic in Maria Mezgec, ki sta že pokojna. Prav tako
so že pokojni vsi zapustničini brati in sestre, Guglielmo,
Francesco, Marino, Olga, Giuseppina, Pietrina in Dora
Kociancic (Canziani). V dedna upravičenja pok. zapustnikove sestre Dore Kociancic je vstopila hči Carmen
Beltramini, medtem ko so ostali potomci oziroma dediči
po pok. zapustničinih bratih in sestrah sodišču neznani.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28/h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 3. 8. 2021
I D 2155/2019

Os-2803/21

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Štefanu Barbarič, sin
Štefana, roj. 22. 2. 1961, umrl dne 9. 6. 2019, nazadnje
stanujoč na naslovu Kunaverjeva ulica 6, Ljubljana, državljan Republike Slovenije.
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Zapustnik je bil ob smrti poročen in je zapustil dva
potomca. I. in II. dedni red sta se dedovanju po zapustniku odpovedala, sodišče pa kljub uradno opravljenim
poizvedbam ne razpolaga s podatki o vseh morebitnih
dedičih III. dednega reda.
Zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
po zapustniku, da se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica v Uradnem listu RS, na sodni deski
in spletni strani sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 8. 2021
II D 3363/2018

Os-3188/21

V zapuščinski zadevi po pokojnem Slobodanu Kostiću, rojen 6. 4. 1945, umrl 27. 8. 2018, nazadnje stanujoč na naslovu Trg mladinskih delovnih brigad 3, Ljub
ljana, državljan Srbije, gre za zapuščino brez dedičev,
zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena
Zakona o dedovanju (ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.
Upniki lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih
obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami
142.b člena ZD (če prijavijo to zahtevo v zapuščinskem
postopku in priložijo potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev).
Zapuščina brez dedičev bo na podlagi obeh predlogov za omejitev dedovanja izročena Republiki Sloveniji
in Mestni občini Ljubljana, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos preostanka zapuščine
v stečajno maso stečaja zapuščine.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2021
IV D 2259/2019

Os-3246/21

V zapuščinski zadevi po pokojnem Andreju Sattlerju, roj. 30. 8. 1954, umrlem 2. 6. 2019, nazadnje stanujočem Topniška ulica 25, Ljubljana, državljanu Republike
Slovenije, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče
na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja sledeči oklic neznanim upnikom.
Po do sedaj znanih podatkih v zapuščino sodi nepremičnina – katastrska občina 2636 Bežigrad stavba
2056 del stavbe 4 (stanovanje na naslovu Topniška 25,
Ljubljana).
V postopku je bila prijavljena terjatev upnika upravnika stavbe T&S d.o.o. iz naslova neporavnanih stanovanjskih stroškov in prispevka za rezervni sklad, Republika Slovenija pa je predlagala omejitev dedovanja
v višini 581,76 EUR.
Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih ter da lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva
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objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to
zahtevo v zapuščinskem postopku in (2) vloži predlog za
začetek postopka stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi
zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine
brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine,
bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo, ki za zapustnikove dolgove ne odgovarja.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2021
I D 513/2011

Os-3262/21

V zapuščinski zadevi po pokojnem Fikretu Đulović,
roj. 14. 6. 1956, umrl 8. 5. 2009, nazadnje stanujoč na
naslovu Zakotnikova ulica 1, Ljubljana, državljan Bosne
in Hercegovine, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona
o dedovanju (ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.
Upniki lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih
obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami
142.b člena ZD (če prijavijo to zahtevo v zapuščinskem
postopku in priložijo potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev).
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, ki ne odgovarja za zapustnikove dolgove, če
noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos
te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2021
D 177/2021

Os-3082/21

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po dne 5. 2. 2021 umrli Mugerli Teresi, od Jožefa, roj. 2. 1. 1931, z zadnjim stalnim prebivališčem
Ročinj 97, Ročinj.
Zapustničini zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 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 razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 9. 2021
D 525/2021

Os-3087/21

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po dne 21. 8. 1915 razglašeni za mrtvo Mariji
Trušnovec, hči Jožefa, roj. 20. 8. 1845, nazadnje stanujoča Čepovan 30.
Zapustničini zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 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 razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 9. 2021
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Os-3105/21

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi postopek za
izdajo dodatnega sklepa o dedovanju po pok. Mervič
Francu, od Blaža, roj. 22. 7. 1899, z zadnjim stalnim
prebivališčem v Pod vinogradi 61, Nova Gorica, ki je
umrl dne 29. 1. 1980.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za
zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 4. 10. 2021
D 334/2021

Os-3287/21

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojni Tini Buljubašić, umrla 21. 5. 2021, Vavta
vas 96, Straža, objavlja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani dediči po pokojni Tini Buljubašić, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku za poseben primer, Centru za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina, Enota Novo mesto, Resslova 7b,
Novo mesto, v roku 1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega
skrbnika in na podlagi podatkov s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 25. 10. 2021
D 145/2021

Os-3300/21

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojnem Novaku Trivić, roj. 15. 6. 1943, umrl
24. 11. 2020, Vavpotičeva ulica 1, Novo mesto, objavlja
naslednji oklic:
Pozivajo se neznani dediči po pokojnem Novaku Triviću, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku za poseben primer, Centru za socialno delo Dolenjska
in Bela Krajina, Enota Novo mesto, Resslova 7b, Novo
mesto, v roku 1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega
skrbnika in na podlagi podatkov s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 2. 11. 2021
D 490/2020

Os-3187/21

Po pokojnem Dragu Bubnjaru, roj. 30. 10. 1962,
z zadnjim stalnim prebivališčem Gradišče 30, Videm, in
umrlem 14. 4. 2020, ni dedičev.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih.
Zapustnikove upnike se poziva, da lahko v šestih
mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona
o dedovanju, ki določa, da upnik lahko zahteva, da se zapuščina 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 Slovenijo, ki ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 11. 10. 2021
D 106/2018

Os-3218/21

Po pokojnem Dušanu Husel, rojenem dne 7. 11.
1953, umrlem dne 10. 2. 2018, z zadnjim stalnim prebivališčem Kopališka ulica 22, Kidričevo, ni dedičev.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih.
Zapustnikove upnike se poziva, da lahko v šestih
mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona
o dedovanju, ki določa, da upnik lahko zahteva, da se zapuščina 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 Slovenijo, ki ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 14. 10. 2021
D 754/2019

Os-3219/21

Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod opr. št.
D 754/2019 vodi zapuščinski postopek po pokojnem
Antonu Krajnc, rojenem dne 28. 3. 1967, umrlem dne
25. 11. 2019, z zadnjim stalnim prebivališčem Rabelčja
vas 29, Ptuj.
V zapuščino spadajo: nepremičnine parc. št. 620/6,
k.o. 392-Krčevina pri Ptuju, do 1/6, nepremičnine 212/1,
212/2 in 219, vse k.o. 449-Ljubstava, do 25/3240.
Priglašena je tudi terjatev Republike Slovenije v višini
21.832,30 EUR iz naslova prejemanja socialne pomoči.
S tem oklicem sodišče na podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju poziva dediče zapustnika, da se priglasijo k dedovanju. Če se ne
bodo priglasili, bo sodišče eno leto po objavi tega oklica
odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 15. 10. 2021
D 500/2021

Os-3408/21

Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod opr. št.
D 500/2021 vodi zapuščinski postopek po pokojni Mariji
Skela, roj. 28. 1. 1934, z zadnjim stalnim prebivališčem
Dobrina 71, Žetale, in umrli 5. 6. 2021.
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V zapuščino spadajo: parc. št. *199, *200, 1324,
1325/3, 1325/4, 1325/5, 1328/1, 1329/1, 1329/4, 1331/1,
1332/1, 1341/1, 1345, 1346 in 1347, vse k.o. 497 Dobrina, vse v lasti pokojne do celote; parc. št. 467/1 in 467/2,
obe k.o. 498 Kočice, obe v lasti pokojne do celote; parc.
št. 1061/1, 1061/2, 1061/3 in 1092, vse k.o. 499 Sitež,
vse v lasti pokojne do celote; denarna sredstva pri
Novi KBM d.d. Maribor, na transakcijskem računu št.:
SI56 0440 3025 2332 096, v višini 486,07 EUR, s pripadki, do celote, po stanju na dan 29. 8. 2021; traktor
Štore 504, do celote.
S tem oklicem sodišče na podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju poziva dediče zapustnice, da se priglasijo k dedovanju. Če se ne
bodo priglasili, bo sodišče eno leto po objavi tega oklica
odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 5. 11. 2021
D 651/2016

Os-3434/21

Na Okrajnem sodišču na Ptuju sta v teku zapuščinska postopka po pokojnem Jožefu Unuk, sinu Matevža,
roj. 17. 3. 1869, državljanu SFRJ, poročenem, umrlem 7. 4. 1953, nazadnje stan. Spodnje Jablane 15, in
po pokojni Mariji Unuk, rojeni Dolenc, hčeri Filipa, roj.
3. 9. 1869, državljanki FLRJ, vdovi, umrli 31. 12. 1957,
nazadnje stan. Spodnje Jablane 31.
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 oklica ne bo zglasil noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 15. 11. 2021
I D 716/1948, ID 275/1971

Os-3211/21

Pri tukajšnjem sodišču se vodi zapuščinski postopek po pok. Viktorju Macarolu, pok. Antona, roj. 11. 9.
1884, ki je umrl 15. 10. 1948, z zadnjim prebivališčem
Križ 21, 6210 Sežana, in po pok. Alojziji Macarol, roj. Kocjan, roj. 22. 2. 1890, ki je umrla 18. 12. 1970, z zadnjim
prebivališčem Križ 18, 6210 Sežana.
Položaj zakonite dedinje po navedenih zapustnikih
ima njuna hči Albina (Zora) Macarol, rojena leta 1919,
nazadnje stanujoča Via Ausperto 10, Milano, Italija. Po
podatkih, s katerimi sodišče razpolaga, je dedinja pokojna, njeni dediči pa sodišču niso znani.
Glede na zgoraj navedeno sodišče s tem oklicem
poziva dediče po pok. Albini (Zori) Macarol, 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, zglasijo ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo in
zaključilo zapuščinski postopek v skladu s podatki, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 15. 10. 2021
D 197/2017

Os-3296/21

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Josipu Kljunu, pok. Jerneja, nazadnje stanujoč Povža-
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ne 6, 6242 Materija, umrlem 28. 2. 1933 – v starosti
84 let, v zemljiški knjigi vpisan kot Josip pok. Jerneja
Kljun, Povžane 6, 6242 Materija.
Sodišče ne razpolaga s podatki o vseh zapustnikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne
dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica
in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo
pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 27. 10. 2021
D 431/2020

Os-3168/21

Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po dne 20. 6. 2019 umrlem zapustniku Časlavu
Đorđević, roj. 20. 11. 1964, državljan Republike Srbije,
nazadnje stan. Otiški Vrh 42, Šentjanž pri Dravogradu.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine, pri čemer Republika Slovenija ne odgovarja
za zapustnikove dolgove.
Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 7. 10. 2021
D 17/2021

Os-3191/21
Popravek

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, po okrajni sodnici Juditi Bjelovučić Černoša, v zapuščinski zadevi po
pok. Mrhar Vladislavu, roj. 15. 7. 1926, nazadnje stalno
stan. Žibernik 11, Rogaška Slatina, umrlem dne 16. 12.
2020, dne 2. 8. 2021 sklenilo:
Sklep o dedovanju opr. št. D 17/2021 z dne 29. 6.
2021, se v obrazložitvi popravi tako, da ta pravilno glasi:
»Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po pok. Mrhar Vladislavu. Zapustnik je dne
27. 9. 2007 napravil pisno oporoko pred pričami in za
dedinjo vsega svojega premoženja določil hči Vlasto
Mrhar Matjaž. Oporoka je bila razglašena 6. 4. 2021. Iz
podatkov smrtovnice je razvidno, da ima zapustnik še
dva otroka neznanega prebivališča. Zato je potrebno
izvesti oklic neznanim dedičem in ga objaviti v Uradnem listu RS.«
V ostalem ostane sklep nespremenjen.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 2. 8. 2021
D 17/2021

Os-3190/21

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni
sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi po pok. Mrhar Vladislavu, roj. 15. 7. 1926, EMŠO:
1507926500180, nazadnje stalno stanujočem Žibernik 11, Rogaška Slatina, umrlem dne 16. 12. 2020, dne
29. 6. 2021 sklenilo:
Objavi se oklic tistim, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine po pok. Mrhar Vladislavu, naj se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica.
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Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pok.
Mrhar Vladislavu se imenuje Veronika Kitak Jug, delavka tuk. sodišča, ki je upravičena v imenu neznanim
dedičem zastopati njihove pravne interese.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 29. 6. 2021

to sporočijo Okrajnemu sodišču v Črnomlju v roku treh
mesecev od objave tega oklica, ker bo sicer sodišče
po preteku tega roka pogrešano osebo razglasilo za
mrtvo.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 20. 10. 2021

D 111/2021

N 17/2021

Os-3165/21

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po pokojni Justi Mariji Korošec, hčeri Franca Korošca,
rojeni 9. 4. 1934, z zadnjim stalnim prebivališčem Gregorčičeva ulica 32A, ki je umrla 26. 4. 2021.
Glede na to, da ni znano, ali obstojijo oziroma kdo
bi bili zakoniti dediči zapustnice, sodišče s tem oklicem
poziva vse morebitne dediče zapustnice, da se v roku
enega leta od njegove objave zglasijo in uveljavljajo
svojo pravico do dediščine.
Če se v roku enega leta od objave oklica ne bo
zglasil noben dedič, bo sodišče v zadevi odločilo na
podlagi podatkov spisa.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 7. 10. 2021

Oklici pogrešanih
N 16/2021

N 27/2020
Os-3416/21

Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog predlagateljice Dušanke Uršič, Jamova cesta 80, Ljubljana,
postopek o razglasitvi pogrešanih: 1. Alojz Knipfer,
Franc Knipfer, Jože Knipfer, Karel Knipfer, Marija Knipfer
in Uršula Knipfer, vsi neznanega bivališča, ki jih zastopa
skrbnica za poseben primer odv. Bagi Ambrožič Kordič
odvetnica v Cerknem, za mrtve.
Iz pridobljenih listin izhaja, da so pogrešani solastniki parc. št. 582 k.o. Selo po enakih deležih, drugi podatki
o njih niso znani.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju
in smrti Knipfer Alojza, Knipfer Franca, Knipfer Jožeta,
Knipfer Karla, Knipfer Marije in Knipfer Uršule, naj javijo
tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi oklica v Uradnem listu RS, oglasni deski UE Ajdovščina ter
sodni deski tega sodišča, sicer bo po poteku tega roka
sodišče pogrešane razglasilo za mrtve.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 10. 11. 2021
N 27/2021

Os-3215/21

Pri Okrajnem sodišču v Črnomlju je v teku nepravdni
postopek za razglasitev pogrešane osebe za mrtvo za naslednjo osebo: Jožef Konta, rojen 20. 4. 1857, z zadnjim
znanim bivališčem na naslovu Metlika 78, Metlika.
Oseba je v zemljiški knjigi naslovnega sodišča
vknjižena kot lastnica nepremičnin parc. št. 4402,
k.o. Metlika.
Po doslej znanih podatkih se je pogrešani leta 1880
poročil z Mario, roj. Verviščar, leta 1895 pa se je poročil z Ano Rajk. Imel je 6 otrok: Josefus, roj. 1881,
umrl 1899, Joannes, roj. 1883, umrl 1884, Martinus,
roj. 1885, umrl 1891, Franciscus, roj. 1887, umrl 3. 8.
1907, Antonius, roj. 1895, datum smrti ni zabeležen, in
Alojzij, roj. 1898, umrl 1900.
Pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani
osebi in njenem življenju, posebej o datumu smrti, naj

Os-3417/21

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici vodi nepravdni postopek na predlog predlagatelja Joška Samsa, Prelože 8, Prem, zoper nasprotnega udeleženca Ivana
Tomažič, z zadnjim znanim prebivališčem na naslovu
Prelože 24, Prem, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca za mrtvega.
O pogrešanem je znano le to, da se je rodil 20. 5.
1880 na Preložah, da se je dne 15. 11. 1909 poročil
z Apolonijo Frank, Gabrk 2, ter da je v zemljiški knjigi
vpisan kot lastnik nepremičnin v k.o. 2521 Čelje.
Vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti pogrešane osebe, se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh
mesecih od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo
sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 15. 11. 2021
Os-3335/21

Pri tukajšnjem sodišču teče nepravdni postopek
zaradi dokazovanja smrti Arko Ivana, roj. 10. 3. 1916
v Zamostcu, nazadnje stanujočega in kot vse kaže tudi
umrlega v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske.
Arko Ivan se poziva, da se oglasi sodišču, prav tako
pa se poziva tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju,
da to sporočijo sodišču. Rok za oboje je 30 dni od objave
tega oklica v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka
bo sodišče postopek nadaljevalo in zaključilo v skladu
z Zakonom o nepravdnem postopku.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 28. 10. 2021
N 29/2021

Os-3322/21

Pri Okrajnem sodišču v Krškem je v teku nepravdni
postopek zaradi razglasitve Janeza (Johanna) Stoparja,
roj. 12. 10. 1889, nazadnje stanujoč Vrbje 6, Kostanjevica na Krki, ki ga zastopa začasna zastopnica odv.
Andreja Strnad, CKŽ 12d, Krško, za mrtvega.
Janez (Johann) Stopar je bil rojen 12. 10. 1889,
nazadnje stan. Vrbje 6, Kostanjevica na Krki, očetu Johannu in materi Anni Stopar, roj. Kodrič. Zadnje poročilo
o njem predstavlja datum 22. 9. 1923, ko je bila sklenjena kupna pogodba, po tem datumu o pogrešanem ni
nobenega poročila več.
Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem postopku sodišče poziva vse, ki kaj vedo o njegovem življenju
ali smrti, da to v treh mesecih od objave tega oklica,
sporočijo Okrajnemu sodišču v Krškem. Po poteku tega
roka bo sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 5. 11. 2021
N 41/2021-8

Os-3325/21

Pred Okrajnim sodiščem v Ljutomeru se vodi nepravdni postopek predlagatelja Jožeta Vozlič, Šafarsko 34/a, Razkrižje, zoper nasprotno udeleženko Angelo
Vozlič, nazadnje stanujoča Šafarsko 38, Razkrižje, ki jo
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zastopa skrbnik za posebni primer Maja Pihlar, odvetnica v Ljutomeru, zaradi razglasitve za mrtvo.
O pogrešanki Angeli Vozlič je znano, da je rojena
8. 1. 1941, njeno zadnje stalno prebivališče je bilo na
naslovu Šafarsko 38, Razkrižje. Nazadnje je bila videna
25. 11. 2011 na svojem domu, od takrat naprej pa se je
za njo izgubila vsaka sled.
Sodišče zato poziva pogrešanko, da se oglasi, kakor tudi vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanke, da to sporočijo sodišču v roku treh mesecev po
objavi tega oklica, sicer bo sodišče po izteku navedenega roka pogrešanko razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 5. 11. 2021
N 21/2020

Os-3357/21

Pred Okrajnim sodiščem v Ormožu se vodi nepravd
ni postopek predlagajočih strank: 1. Jurij Kosem in 2. Melita Kosem, oba stan. Jagnjenica 37/a, p. Radeče, ki ju
zastopa pooblaščenec odvetnik Gregor Resnik iz Ptuja,
zoper nasprotno stranko Marijo Nečemer, rojena Hažič
(zadnji znan naslov 1857 Mayfair Avenue, Westchester
Ilinois, Združene države Amerike, zadnji znani naslov
v Sloveniji pa je Gomila pri Kogu 34, p. Kog), zaradi ugotavljanja oziroma dokazovanja smrti nasprotne stranke, in
sicer se ta postopek vodi pod opr. št.: N 21/2020.
Predlagajoči stranki navajata, da jima je znano, da
se je Marija Nečemer, rojena Hažič, odselila v Ameriko,
kar izhaja tudi iz sklepa Okrajnega sodišča v Ljutomeru,
opr. št.: O 144/52-9 in sklepa o dedovanju takratnega
Občinskega sodišča v Ormožu, opr. št.: O 204/62-47,
po pokojni Mariji Hažič, rojeni Borko, z dne 8. 11. 1968,
iz katerega tudi izhaja, da je takrat Marija Nečemer prebivala na naslovu 1857 Mayfair Avenue, Westchester
Ilinois, Združene države Amerike. Prav tako predlagajoči
stranki navajata, da sta opravila poizvedbe pri Upravni
enoti Ormož, za podatke o datumu rojstva in smrti ter
o EMŠO in o morebitnih naslovih stalnih prebivališč
za Marijo Nečemer, rojeno Hažič, ki pa ni vrnila nobenih rezultatov, zato predlagajoči stranki ne razpolagata
s podatki o datumu rojstva, smrti in podatkom ali je prej
navedeni naslov zadnje stalno prebivališče nasprotne
stranke. Predlagajoči stranki nadalje navajata, da kot
to izhaja iz sklepa o dedovanju opr. št.: O 204/62-47
takratnega Občinskega sodišča v Ormožu z dne 8. 11.
1968, je bila mati nasprotne stranke Marija Hažič, rojena
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Borko, rojena leta 1874 zaradi česar je možno sklepati,
da je bila Marija Nečemer, torej nasprotna stranka, rojena približno med letoma 1890 in 1920, zaradi česar je
velika verjetnost, da je umrla.
V skladu s 126. členom Zakona o nepravdnem postopku – ZNP-1 v zvezi s 133. členom ZNP-1, sodišče
poziva nasprotno stranko Marijo Nečemer, rojeno Hažič
(zadnji znan naslov 1857 Mayfair Avenue, Westchester
Ilinois, Združene države Amerike, zadnji znani naslov
v Sloveniji pa je Gomila pri Kogu 34, p. Kog), naj se
v roku trideset dni po objavi tega oklica oglasi Okrajnemu sodišču v Ormožu, prav tako pa sodišče poziva vse,
ki kaj vedo o nasprotni stranki in o življenju nasprotne
stranke, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Omrožu
v roku trideset dni po objavi tega oklica, sicer bo sodišče
po poteku tega roka potrdilo smrt nasprotne stranke.
Okrajno sodišče v Ormožu
dne 11. 11. 2021

Kolektivni delovni spori
I Ps 1165/2021

Os-3485/21

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Komenskega 7, Ljubljana, je po okrožni sodnici mag. Marjanci
Černač, v socialnem sporu tožeče stranke: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, ces
ta IX/6, Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenka Zdravka Lorković, zoper toženo stranko: Saramati Drilon,
EMŠO: 1505992500423, nima naslova v Republiki Sloveniji (prej: Ljubljanska cesta 22, Celje), zaradi vračila
neupravičeno pridobljenih sredstev iz naslova brezposelnosti v višini 742,19 EUR s pp, izven glavne obravnave dne 17. 11. 2021 sklenilo:
1. V tem socialnem sporu se za začasnega zastop
nika tožene stranke postavi odvetnik Andrej Razdrih,
Celovška cesta 30, Ljubljana.
2. Začasni zastopnik ima v tem socialnem sporu
vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo
toženo stranko zastopal od dneva postavitve dalje, vse
dotlej, dokler ne bo le-ta ali njen pooblaščenec nastopil pred sodiščem.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 17. 11. 2021
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Preklici
Drugo preklicujejo
A&A TRANSPORTI, AMIR MUJKIĆ S.P., PALMEJEVA ULICA 30, Ljubljana, dovolilnici, št. 02324 in 00848,
oznaka države 070, država BIH. gnm-343684
ABBI d.o.o., Laporje 29, Laporje, izvod licence,
št. GE008587/04885/007, za vozilo reg. št. MB FU-817.
gnl-343689
ABBI d.o.o., Laporje 29, Laporje, izvod licence,
št. GE008587/04885/016, za vozilo reg. št. MBEM-536.
gnk-343690
ABBI d.o.o., Laporje 29, Laporje, izvod licence,
št. GE008587/04885/005 za vozilo, reg. št. MB-FU-828.
gnj-343691
ABBI d.o.o., Laporje 29, Laporje, izvod licence,
št. GE008587/04885/006, za vozilo reg. št. MBFU-838.
gne-343692
CFLEET d.o.o., Vojkova cesta 51, Ljubljana, taksi
nalepko, št. G012118/07830/018, za vozilo Hyundai Kona,
reg. št. LJ 03 KSB, veljavnost do 17. 8. 2022. gnt-343702
DACAR d.o.o., Breg ob Savi 28, Mavčiče, izvod licence, št. GE010034/05367/033, za vozilo reg. št. KR RN 515.
gnr-343704
DACAR d.o.o., Breg ob Savi 28, Mavčiče, izvod licence, št. GE010034/05367/021, za vozilo reg. št. KR CZ 289.
gnq-343705
DACAR d.o.o., Breg ob Savi 28, Mavčiče, licenco voznika, št. 56175, izdano na ime Mirza Čamdžić, veljavnost
do 18. 2. 2022. gnp-343706
EVO TRANS TRANSPORTNE STORITVE D.O.O.,
ULICA GRADNIKOVE BRIGADE 49, Nova Gorica, izvod licence, št. 017308/002, za vozilo Scania, reg.
št. GOKK148, veljavnost do 24. 11. 2025. gni-343688
Gregorčič Gregor, Kosovelova ulica 5, Izola – Isola,
odločbo o izbrisu čolna KP-5247, št. 3734-19-246/2017/1,
izdano na ime Peruzzi Miloš, izdajatelj Uprava RS za pomorstvo, leto izdaje 2017. gnn-343683
Jakob Vrečko s.p., Šaranovičeva ulica 6B, Celje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500034800004, izdal
Cetis Celje d.d., na ime Miloš Arbutina. gnc-343694
JURA SL, D.O.O., OBRTNIŠKA ULICA 39, Trebnje,
dovolilnico, št. 687795, oznaka države 792/36, država
Turčija. gno-343707
JURA SL, D.O.O., OBRTNIŠKA ULICA 39, Trebnje,
dovolilnico, št. 687961, oznaka države 792/36, država
Turčija. gnn-343708
JURA SL, D.O.O., OBRTNIŠKA ULICA 39, Trebnje,
dovolilnico, št. 687962, oznaka države 792/36, država
Turčija. gnm-343709
JURA SL, D.O.O., OBRTNIŠKA ULICA 39, Trebnje,
dovolilnico, št. 687963, oznaka države 792/36, država
Turčija. gnl-343710
JURA SL, D.O.O., OBRTNIŠKA ULICA 39, Trebnje,
dovolilnico, št. 687964, oznaka države 792/36, država
Turčija. gnk-343711
Kerhe Nejc, Matičkova ulica 34, Maribor, dijaško
izkaznico, izdala Elektro-računalniška šola Maribor,
št. 5759DB39. gnj-343687

Kerner Tadej, Gaberke 15b, Šoštanj, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500027245002, izdal Cetis
Celje d.d. gno-343682
Lebar Jožef, Rožna ulica 11, Beltinci, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500040249001, izdal Cetis
Celje d.d. gnk-343686
Mitrić Đorđe, Ulica Nikole Tesle 10b, 70270 Šipovo,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500048395000, izdal Cetis Celje d.d. gnd-343693
Molk Aljaž, Vinje 85, Dol pri Ljubljani, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za
pridobitev licence v cestnem prometu, št. 618120, izdajatelj Ministrstvo za promet, leto izdaje 2005. gnx-343698
MULTI – MEX d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68,
Ljubljana, preklic izvoda licence, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 181 z dne 19. 11. 2021, pod oznako
gnj-343662. gnb-343695
MULTI – MEX d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, Ljub
ljana, taksi nalepko, št. G011050/08618/020 za vozilo reg.
št. LJ 77 CPD, veljavnost do 23. 10. 2024. gnz-343696
PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljub
ljana, štampiljko pravokotne oblike z vsebino: PETROL
309 Petrol d.d., Ljub
ljana 1000 Ljub
ljana, Dunajska
cesta 50. gnl-343685
Podlesnik Matej, Liboje 51, Petrovče, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500049549000, izdal Cetis
Celje d.d. gnw-343699
Prepadnik Blaž, Raduha 7, Luče, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500005044002, izdal Cetis Celje d.d.
gnv-343700
Reiter Igor, Lucijin breg 26, Kamnica, veteransko izkaznico, št. 002818, izdajatelj Upravna enota.
gnu-343701
Sajovic Peter, Motnik 16a, Motnik, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500039427001, izdal Cetis Celje d.d.
gnw-343703
Tašić Predrag, Tomšičeva cesta 4, Velenje, izkaznico nepremičninskega posrednika, št. 0180901781.
gny-343697
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