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DRŽAVNI ZBOR
3341. Javni poziv humanitarnim organizacijam, 

vpisanim v razvid humanitarnih 
organizacij, za predlaganje kandidatov 
za dva člana Sveta Fundacije za financiranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij 
v Republiki Sloveniji

Mandatno-volilna komisija na podlagi 1. točke druge-
ga odstavka 10. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju 
Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 
26/11, 109/11, 58/12 in 29/17 – ZŠpo-1) ter sklepa, sprejetega 
na 35. seji Mandatno-volilne komisije dne 14. 10. 2021 objavlja

J A V N I   P O Z I V
humanitarnim organizacijam, vpisanim v razvid 

humanitarnih organizacij, za predlaganje 
kandidatov za dva člana Sveta Fundacije  

za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij v Republiki Sloveniji

1.
Državni zbor v skladu s 1. točko drugega odstavka 

10. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slo-
venije (ZLPLS) imenuje v Svet Fundacije za financiranje in-
validskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (v 
nadaljnjem besedilu: Svet FIHO) 20 članov, od tega sedem 
članov na predlog humanitarnih organizacij, ki so vpisane v 
razvid humanitarnih organizacij.

Javni poziv se objavlja zaradi predčasnega prenehanja 
mandata člana in predčasne razrešitev članice, oba imenovana 
v Svet FIHO iz vrst humanitarnih organizacij. Nova člana bosta 
v Svet FIHO imenovana za preostanek mandatnega obdobja 
2017–2022.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so 
uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

2.
V skladu s prvim odstavkom 10.a člena ZLPLS člani Sve-

ta FIHO ne morejo biti osebe, ki:
– niso polnoletne oziroma niso poslovno sposobne,
– opravljajo nadzor nad delom fundacije,
– so odgovorne osebe oziroma zastopniki v organizacijah, 

ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje za sredstva fundacije,
– so funkcionarji po predpisih s področja integritete in 

preprečevanja korupcije.
V skladu s prvim odstavkom 13. člena ZLPLS člani Sveta 

FIHO opravljajo svoje delo nepoklicno in so lahko največ dva-
krat zaporedoma imenovani na to funkcijo.

3.
Predlog mora vsebovati naslednje podatke oziroma priloge:

3.1 za predlagatelja:
– podatke o predlagatelju (naziv in sedež humanitarne 

organizacije);
3.2 za predlagane kandidate:
– osebno ime;
– datum rojstva;
– stalno prebivališče in naslov za vročanje, če ni enak 

stalnemu prebivališču;
– naziv delodajalca in delovnega mesta oziroma delo, ki 

ga opravlja;
– utemeljitev predloga;
– izjavo kandidata (v prilogi):
a) da soglaša s kandidaturo,
b) da je seznanjen s pogoji iz 10.a člena ZLPLS in jih 

izpolnjuje.
Predlog mora upoštevati določbo prvega odstavka 13. čle-

na ZLPLS, ki določa, da so člani Sveta FIHO lahko imenovani 
na to funkcijo največ dvakrat zaporedoma.

4.
Predloge z zahtevanimi podatki in prilogami, navedenimi 

v 3. točki tega poziva, posredujte na naslov:
– Državni zbor, Mandatno-volilna komisija, Šubičeva 4, 

p.p. 636, 1001 Ljubljana ali
– v elektronski obliki na elektronski naslov gp@dz-rs.si 

v obliki PDF dokumenta v formatu PDF/A, pri čemer mora biti 
predlog predlagatelja podpisan z varnim elektronskim podpi-
som, overjenim s kvalificiranim potrdilom
do vključno srede, 17. 11. 2021, z oznako: »JAVNI POZIV 
– Svet FIHO«.

Nepopolnih in prepoznih predlogov Mandatno-volilna ko-
misija ne bo upoštevala.

Predlog je mogoče posredovati tudi s pomočjo obrazca, 
dostopnega na spletnih straneh Državnega zbora.

5.
Po poteku roka za posredovanje predlogov bo Mandatno- 

volilna komisija izbrala kandidata za člana, ki bosta v Svet FIHO 
imenovana za preostanek mandatnega obdobja 2017–2022. V 
postopku izbire se bodo upoštevali kandidati, za katere bodo 
posredovani pravočasni in popolni predlogi, iz katerih bo razvi-
dno izpolnjevanje zakonskih pogojev za imenovanje kandidata. 
Na tej podlagi bo Mandatno-volilna komisija pripravila besedilo 
predloga sklepa o imenovanju dveh članov Sveta Fundacije za 
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki 
Sloveniji, o katerem odloči Državni zbor.

Št. 412-05/21-4/5
Ljubljana, dne 26. oktobra 2021
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Soglasje in izjava 

SOGLASJE H KANDIDATURI 
IN 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 

kandidatke ali kandidata za članico ali člana Sveta Fundacije za financiranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji  

(javni poziv št. 412-05/21-4/5 z dne 26. 10. 2021) 
 

 
Ime in priimek:   
 
Datum rojstva:   
 
Stalno bivališče:   
 

 
s o g l a š a m 

 
s kandidaturo za članico oziroma člana Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Svet FIHO) ter pod kazensko in 
materialno odgovornostjo za resničnost navedb 
 

i z j a v l j a m, 
 
da sem seznanjen/-a in izpolnjujem pogoje iz prvega odstavka 10.a člena Zakona o 
lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, in sicer: 
- sem polnoleten/-na oziroma poslovno sposoben/-na,  
- ne opravljam nadzora nad delom fundacije,  
- nisem odgovorna oseba oziroma zastopnik/-ca v organizacijah, ki izpolnjujejo 

pogoje za kandidiranje za sredstva fundacije,  
- nisem funkcionar/-ka po predpisih s področja integritete in preprečevanja korupcije.  

 
 

Datum:   Podpis:  
 

 
Soglašam, da v primeru mojega imenovanja na mesto članice oziroma člana Sveta 
FIHO Državni zbor Svetu FIHO poleg osebnih podatkov, in sicer osebno ime, datum 
rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, sporoči tudi naslednje 
kontaktne podatke:  
 
e-naslov ________________________________  

in/ali telefon _____________________________. 

 
 
Datum:   
 

Podpis:  
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OBČINE
ŠMARTNO PRI LITIJI

3342. Sklep o določitvi cen programov predšolske 
vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih 
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 24. člena Zako-
na o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, 
št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 
56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 
– odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 
77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO), Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19), 
Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšol-
ske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17, 43/18 in 54/21) 
in 7. ter 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list 
RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 
14. redni seji dne 6. 10. 2021 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov  

predšolske vzgoje  
v Občini Šmartno pri Litiji

1. člen
Občina Šmartno pri Litiji financira dejavnost javnih vrtcev 

na podlagi ekonomske cene programov v javnih vrtcih. Za 
posamezne programe javnih vrtcev se določijo enotne ekonom-
ske cene (najnižja ekonomska cena posameznega programa), 
ki so osnova za plačilo staršev.

Za otroke, za katere je Občina Šmartno pri Litiji po veljav-
nih predpisih dolžna kriti del cene programa, financira razliko 
med ekonomsko ceno programa in enotno ekonomsko ceno 
programa Občina Šmartno pri Litiji.

2. člen
Ekonomske cene programov predšolske vzgoje v jav-

nem vrtcu OŠ Šmartno – Vrtec Ciciban znašajo mesečno na 
otroka:

Program predšolske vzgoje Cena v EUR
I. starostna skupina – otroci stari od 1–3 let 544,23
II. starostna skupina – otroci stari od 3–6 let 424,19
Kombinirani oddelek 424,19

3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Šmartno pri Litiji po 

veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske 
vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v ob-
dobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo 
za neprekinjeno odsotnost najmanj en in največ dva meseca. 
Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najmanj en teden 
pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo re-
zervacijo v znesku 2,50 EUR za vsak delovni dan napovedane 
odsotnosti otroka.

Enako kot rezervacija v času poletnih počitnic se staršem 
obračuna tudi neprekinjena najmanj enomesečna opravičena 
odsotnost otroka zaradi bolezni, kar se dokazuje s kopijo origi-
nalnega zdravniškega potrdila.

Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Šmartno pri 
Litiji po veljavni zakonodaji ni zavezanka za doplačilo do polne 
cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo le, če občina, ki je 
zavezanka za doplačilo do polne cene programa, pisno sogla-
ša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije 
s strani staršev in ceno programa.

4. člen
Starši otrok lahko med letom začasno izpišejo otroka, 

vendar največ za dva meseca in so za čas izpisa dolžni plačati 
rezervacijo mesta v višini 80% od višine plačila, določene po 
Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih.

5. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi 

cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji 
(Uradni list RS, št. 67/19).

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2021.

Št. 602-3/2021-3
Šmartno pri Litiji, dne 6. oktobra 2021

Župan
Občine Šmartno pri Litiji

Rajko Meserko
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