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Št. 4300-2/2022/32 Ob-1750/22

Sprememba
Javnega razpisa Podpora inovativnim 

ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ko-

tnikova 5, Ljubljana, objavlja spremembo Javnega raz-
pisa Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-po-
slovne infrastrukture, objavljenega v Uradnem listu RS, 
št. 26 z dne 25. 2. 2022, Ob-1574/22 (v nadaljevanju: 
javni razpis):

V 4. poglavju »Namen, predmet in cilj javnega raz-
pisa ter upravičeno območje« javnega razpisa se v pod-
poglavju »Cilji javnega razpisa« druga alineja drugega 
odstavka spremeni tako, da se glasi »površina urejene/
dograjene/razširjene EPC (v ha; najmanj 1 ha)«.

V 7.1 podpoglavju »Posebni pogoji« javnega razpi-
sa se točka 3 spremeni tako, da se glasi:

»Na javni razpis lahko kandidirajo projekti izgradnje 
infrastrukture EPC:

3.1 Ureditev, dograditev oziroma razširitev obstoje-
če EPC (izpolnjeni morajo biti vsi pogoji):

a. katere obstoječa velikost je najmanj 5 ha (v skla-
du z veljavnim prostorskim aktom prijavitelja);

b. ki bo v okviru projekta, ki je predmet vloge na jav-
ni razpis, obsegala ureditev, dograditev ali širitev novih 
uporabnih površin v velikosti najmanj 1 ha;

c. katere nadaljnji potencial povečanja uporabnih 
površin EPC je najmanj 2 ha (prostorski akt prijavitelja 
za ta del EPC je sprejet, ali v sprejemanju).

3.2 Vzpostavitev EPC na degradiranem območju 
(izpolnjeni morajo biti vsi pogoji):

a. katerega velikost je najmanj 5 ha (v skladu z ve-
ljavnim prostorskim aktom prijavitelja);

b. ki bo v okviru projekta, ki je predmet vloge na jav-
ni razpis, obsegalo vzpostavitev novih uporabnih površin 
v velikosti najmanj 1 ha;

c. katere nadaljnji potencial povečanja uporabnih 
površin EPC je najmanj 2 ha (prostorski akt prijavitelja 
za ta del EPC je sprejet, ali v sprejemanju).«.

V 7.1 podpoglavju »Posebni pogoji« javnega razpi-
sa se točka 9.c spremeni tako, da se glasi »že zasedene 
uporabne površine EPC in proste uporabne površine 
EPC ter jasno označene tiste nove uporabne površine 
EPC (najmanj 1 ha), ki jih bodo podjetja zasedla najka-
sneje v roku treh let po zaključku projekta (najmanj 50 % 
novih prostih uporabnih površin);«.

V 8. poglavju »Merila za ocenjevanje vlog ter po-
stopek in način izbora projektov« javnega razpisa se 
v tabeli pri merilu številka 6 »Specializacija EPC, ki je 
predmet vloge na javni razpis« poveča število točk na 
15 in skupno število točk na 110.

V 8. poglavju »Merila za ocenjevanje vlog ter po-
stopek in način izbora projektov« javnega razpisa se 
predzadnji odstavek spremeni tako, da se glasi: »Ma-
ksimalno število točk je 110.«.

V 13.1. podpoglavju »Upravičeni stroški« javnega 
razpisa se v 4. točki prvega odstavka briše opomba 9, ki 
se glasi: »Te storitve mora opraviti en zunanji izvajalec.«

V 14. poglavju »Roki in način prijave na javni raz-
pis« javnega razpisa se prva alinea prvega odstavka 
spremeni tako, da se glasi: »za prvo (1.) odpiranje vlog 
je rok za oddajo vlog najkasneje dne 29. 4. 2022«.

V 14. poglavju »Roki in način prijave na javni 
razpis« javnega razpisa se četrti odstavek spremeni 
tako, da se glasi: »Prijavitelj bo vlogo na javni razpis 
pripravil tako, da se bo registriral na spletnem naslovu 
in izpolnil vsa polja v spletni aplikaciji. Spletni naslov 
ter navodila za vnos podatkov o vlogi v spletno apli-
kacijo bosta objavljena na spletnih straneh MGRT 
najkasneje do dne 18. 3. 2022. V spletno aplikacijo 
mora vnesti tudi skenirane izpolnjene, podpisane in 
žigosane obrazce, ki so sestavni del vloge. Datum 
oddaje vloge v spletni aplikaciji se šteje za datum od-
daje vloge. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, 
ki bodo v spletni aplikaciji oddane do vključno dne 
29. 4. 2022 (prvi rok) oziroma dne 19. 5. 2023 (drugi 
rok). Vloga se lahko za isti projekt odda le enkrat. Po 
oddaji vloge popravki niso možni.«

V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in v 
veljavi.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 094-1/2022 Ob-1736/22

Sprememba
Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije 

na področju šolstva na podlagi 7. člena Zakona o na-
gradah Republike Slovenije na področju šolstva (Ura-
dni list RS, št. 56/94 in 22/18) ter 11. člena Pravilnika 
o delu Odbora za podeljevanje nagrad RS na področju 
šolstva št. 0070-55/2018/1 z dne 16. 11. 2018, objavlja 
spremembo Javnega razpisa za podelitev nagrad Re-
publike Slovenije na področju šolstva za leto 2022, ki je 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/22:

V prvem odstavku 4. točke (Pogoji za dodelitev) 
se besedilo »šolstva pripadnikov slovenske manjšine 
v Italiji, Avstriji in na Madžarskem« nadomesti z be-
sedilom »šolstva pripadnikov slovenske manjšine v 
zamejstvu«.

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Odbor za podeljevanje nagrad  
Republike Slovenije na področju šolstva

Javni razpisi
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Št. 3051-4-0/2022/4 Ob-1751/22
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje 

podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in teh-
nologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja

spremembo
Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja 

dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini  
v letu 2022 (JR SPK 2022)

V Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja dejav-
nosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2022 (JR 
SPK 2022) (Uradni list RS, št. 17/22 z dne 11. 2. 2022), 
se peti odstavek točke 13. »Roki in način prijave na javni 
razpis« spremeni tako, da se po novem glasi:

Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele na 
naslov SPIRIT Slovenija do vključno 18. 3. 2022, do 
13. ure. Za pravočasne štejejo tudi vloge oddane po 
pošti do vključno 18. 3. 2022. V primeru oddaje vloge po 
pošti je prijavitelj dolžan obvestiti agencijo o oddani vlogi 

na e-naslov: sasa.leban@spiritslovenia.si, najkasneje 
do vključno 18. 3. 2022.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjena.

SPIRIT Slovenija, javna agencija

 Ob-1717/22
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), 
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 11. člena 
Uredbe o sofinanciranju izvedbe praktičnega pouka v 
kmetijstvu in za usposobitev zavodov in razvojnih cen-
trov v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 20/22; v nadaljnjem 
besedilu: uredba) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje usposobitve zavodov  

in razvojnih centrov v kmetijstvu,  
gozdarstvu in prehrani

1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa novih aparatov, naprav, 

strojev, priključkov in opreme, ki se uporabljajo za izvajanje praktičnega 
pouka oziroma izobraževanja po javnoveljavnih izobraževalnih oziroma 
študijskih programih ali za izvajanje raziskovanja s področij agroživilstva, 
gozdarstva, veterinarstva in živilstva.

Razpisana sredstva: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 500.000 eurov.
Sredstva se v letu 2022 zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in 
sicer: 655710 Usposobitev javnih zavodov, NRP 2330-21-5090.

Vrsta javnega razpisa: Zaprti.
Obdobje vlaganja vlog na javni razpis: Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim delovnim dnem po objavi 

javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 
31. marca 2022.

Obdobje upravičenosti stroškov: V skladu z drugim odstavkom 8. člena uredbe so do podpore upravičeni 
stroški, ki so nastali od 1. januarja do 1. oktobra 2022.

Informacije o javnem razpisu: INFO točka:
– Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana.
– Tel. 01/580-77-92: ponedeljek, torek in četrtek od 9. do 15. ure, sreda 
od 8.30 do 15. ure in petek od 8.30 do 14. ure.
– Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: 
aktrp@gov.si.

2. Namen podpore: namen podpore je določen v 
1. členu uredbe.

3. Vlagatelj in upravičenec
1. Vlagatelj je določen v prvem odstavku 2. člena 

uredbe.
2. Upravičenec do podpore je določen v drugem 

odstavku 2. člena uredbe.
4. Pogoji za pridobitev sredstev
1. Pogoji za pridobitev sredstev iz tega javnega 

razpisa morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge.
2. V skladu s 7. členom uredbe mora vlagatelj k 

vlogi za javni razpis priložiti naslednje priloge:
– dokazilo iz katerega je razvidno izvajanje redne-

ga izobraževanja s praktičnim poukom ali raziskovanje 
s področja agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in 
živilstva;

– dokazilo o lastništvu, solastništvu ali zakupni pra-
vici oziroma dokazilo iz katerega je razvidno, da ima vla-
gatelj status upravljalca nepremičnine v lasti Republike 
Slovenije na nepremičnini, na kateri se izvaja naložba. V 
primeru, da vlagatelj ni lastnik objekta, mora k vlogi pri-
ložiti najemno pogodbo, sklenjeno za obdobje najmanj 
petih let od oddaje vloge na javni razpis za nepremični-
no, na kateri se izvaja naložba;

– dokazilo, da ima objekt, v katerega se namestijo 
aparati, oprema in naprave, ki so predmet vloge, upo-
rabno dovoljenje;

– sklep sveta zavoda, s katerim sta bila potrje-
na finančni načrt in program dela javnega zavoda za 
leto 2022, iz katerega je razvidno, da so zagotovljena 
sredstva za namen izvedbe naložbe, s katero se vlaga-
telj prijavlja na javni razpis;

– tržno primerljivo pisno ponudbo za investicijo, ki 
je predmet prijave na razpis.

5. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v prvem odstavku 

8. člena uredbe.
2. V skladu z drugim odstavkom 8. člena uredbe 

se za upravičene stroške štejejo stroški, ki so nastali v 
koledarskem letu objave tega javnega razpisa, vendar 
ne kasneje kot 1. oktobra v letu objave tega javnega 
razpisa.

6. Finančni pogoji: finančni pogoji so določeni v 
10. členu uredbe.

7. Merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog so določena v 9. členu 

uredbe in podrobneje opredeljena v tem poglavju.
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Merila za izbor vlog in točkovnik:

Merilo Najvišje 
štev. točk

1. Delež lastne udeležbe 40
2. Število dijakov oziroma študentov 

vključenih v izobraževanje 40
3. Število hektarjev kmetijskih 

ali gozdnih zemljišč ali število 
učnih delavnic 20
Skupaj: 100

Delež lastne udeležbe:
– 10 točk – od 50 % do vključno 55 % lastne udeležbe
– 20 točk – nad 55 % do vključno 60 % lastne ude-

ležbe
– 30 točk – nad 60 % do vključno 65 % lastne ude-

ležbe
– 40 točk – nad 65 % lastne udeležbe.
Število dijakov oziroma študentov, ki so vključeni v 

izobraževanje:
– 10 točk – do vključno 100 dijakov oziroma študentov
– 20 točk – od 101 do vključno 250 dijakov oziroma 

študentov
– 30 točk – od 251 do vključno 500 dijakov oziroma 

študentov
– 40 točk – več kot 501 dijak oziroma študent.
Število hektarjev kmetijskih ali gozdnih zemljišč ali 

število učnih delavnic:
– 10 točk – do vključno 10 ha zemljišč ali do vključ-

no 3 delavnice
– 20 točk – nad 10 ha zemljišč ali več kot 3 delav-

nice.
8. Vloga in postopek za dodelitev sredstev: vlaganje 

vloge na javni razpis in postopek za dodelitev sredstev 
sta določena v 12., 13. in 14. členu uredbe.

9. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev: vla-
ganje zahtevkov za izplačilo sredstev je določeno v 
15. členu uredbe.

10. Obveznosti upravičenca po izplačilu sredstev: 
obveznosti upravičenca po izplačilu sredstev so določe-
ne v 16. členu uredbe.

11. Izvedba pregledov in neizpolnjevanje obve‑
znosti: izvedba pregledov in določila, ki se nanašajo 
na neizpolnjevanje pogojev upravičenca, so določeni v 
17. členu uredbe.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga: Poročilo o izvedeni aktivnosti

PRILOGA 

 

 

POROČILO O IZVEDENI AKTIVNOSTI 

 

Upravičenec:______________________ 

Naziv projekta/naložbe/ativnosti:______________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 35 / 11. 3. 2022 / Stran 819 

POTRDILO O PREJEMU SREDSTEV IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA 

 

Občina, naslov:     _______________________________________________ 

Ime in priimek odgovorne osebe:  __________________________________ 

 

 

1. Potrjujemo, da upravičenec _____________________________________________,  
naslov_________________________________________________________________, (davčna, 
matična številka) _________________________________________,  iz sredstev občinskega 
proračuna, za iste upravičene stroške kot jih uveljavlja v zahtevku za izplačilo sredstev odobrenih 
po Javnem razpisu za sofinanciranje usposobitve zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu, 
gozdarstvu in prehrani za leto ______,  

 

še NI PREJEL sredstev iz občinskega proračuna. 

 

Navedba vrste in tipa upravičenega stroška, ki ga vlagatelj uveljavlja v zahtevku: 

1.  ___________________________________ 

2.  ___________________________________ 

 

2. Potrjujemo, da je upravičenec ___________________________________________,  
naslov_________________________________________________________________, 

(davčna, matična številka) ___________________________________________,  iz sredstev 
občinskega proračuna, za iste  upravičene stroške kot jih uveljavlja v zahtevku za izplačilo sredstev 
odobrenih po Javnem razpisu za sofinanciranje usposobitve zavodov in razvojnih centrov v 
kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani za leto ______,  

 

ŽE  PREJEL sredstva iz občinskega proračuna. 

 

Navedba vrste in tipa upravičenega stroška, ki ga vlagatelj uveljavlja v zahtevku: 

1.  ___________________________________ 

2.  ___________________________________ 

3.  ___________________________________ 

4.  ___________________________________ 
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Datum:_________________                                   Podpis odgovorne osebe 

                                                                                 pristojne občinske uprave:  

 

 

/žig / 
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 Ob-1722/22
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem bese-
dilu: Ministrstvo), na podlagi prvega odstavka 3. člena 
Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju če-
belarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni 
list RS, št. 78/19, 85/20, 110/20, 54/21 in 97/21; v nadalj-
njem besedilu: Uredba), objavlja

javni razpis
za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme  

v programskem letu 2022
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naku-

pa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav iz ukrepa 
Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 
2022, katerega glavni namen je posodabljanje zastarele 
čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehno-
logije s sofinanciranjem določene čebelarske opreme.

1.2 Višina nepovratnih sredstev, namenjena za iz-
vajanje javnega razpisa za ukrep Sofinanciranje če-
belarske opreme v programskem letu 2022 znaša 
do 380.000 eurov.

1.3 Sredstva bremenijo proračunski postavki Mi-
nistrstva:

– PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU, 
v višini do 190.000 eurov,

– PP 140033 – Program ukrepov v čebelarstvu 
SLO, v višini do 190.000 eurov.

1.4 Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih 
izdatkih znaša 50 odstotkov upravičenih stroškov.

1.5 Aktivnosti za izvajanje ukrepa Sofinanciranje 
čebelarske opreme po tem javnem razpisu ne smejo biti 
začete pred 1. avgustom 2021 in morajo biti zaključene 
najkasneje do 31. julija 2022. Za začetek aktivnosti se 
po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo ra-
čuna oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi 
in po tem javnem razpisu.

2. Vlagatelji: vlagatelji so fizične in pravne osebe, 
ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike 
Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za prido-
bitev sredstev, opredeljene v 4. poglavju tega javnega 
razpisa.

3. Predmet podpore
3.1 Seznam čebelarske opreme, za katero lahko 

vlagatelji uveljavljajo sofinanciranje nakupa, obsega:
– čebelji panji s testnimi vložki,
– ometalnik,
– smukalnik cvetnega prahu,
– sušilnik za cvetni prah,
– točilo s pripadajočo opremo,
– posoda za skladiščenje medu (prostornine naj-

manj 10 l), matičnega mlečka, cvetnega prahu, propo-
lisa, čebeljega voska in čebeljega strupa, ki ustreza za 
skladiščenje hrane,

– cedilo in cedilna posoda,
– črpalka za med,
– naprava za utekočinjenje medu,
– mešalnik in mešalna palica za kremni med,
– refraktometer,
– konduktometer,
– separator medu, voska, matičnega mlečka,
– polnilna naprava za med,
– stroj za etiketiranje steklene embalaže,
– stroj za zapiranje embalaže čebeljih pridelkov,
– krožna dozirna miza,
– cisterna za homogenizacijo,
– kontrolne tehtnice za embaliranje,

– tehtnice in elektronski sistemi za nadzor čebeljih 
družin,

– sistemi za odkrivanje satov,
– kuhalnik voščin,
– stiskalnica za vosek – preša ali centrifuga,
– topilnik voska,
– parni uparjalnik za voščine,
– kalup za vlivanje satnic,
– inkubator za shranjevanje matičnjakov,
– testni vložek,
– pripomoček za aplikacijo zdravil za zdravljenje 

čebel,
– hladilna komora in pripadajoča oprema,
– elektro agregat,
– ekološke satnice s certifikatom,
– oprema za krmljenje čebel,
– industrijski tiskalnik za tisk ali dotisk nalepk in 

označevanje gotovih izdelkov,
– transportni trak,
– v celoti avtomatizirana polnilna linija, katere vre-

dnost znaša več kot 20.000 eurov brez vštetega DDV,
– naprava za pridobivanje cvetnega prahu izko-

panca,
– tovorno vozilo (namenjeno oskrbi čebeljih družin 

in prevozu čebeljih pridelkov).
3.2 Upravičeni stroški so stroški nakupa nove čebe-

larske opreme iz prejšnje točke, ki so nastali in bili plačani 
med 1. avgustom 2021 in 31. julijem 2022, do višine, do-
ločene s Sklepom o najvišji višini priznanih stroškov na-
kupa posamezne čebelarske opreme in novih sredstev za 
prevoz čebel na pašo za programsko obdobje 2020–2022 
(Uradni list RS, št. 85/20, 101/21 in 29/22; v nadaljnjem 
besedilu: Sklep Vlade RS), razen za opremo iz 36. in 
39. točke 9. člena Uredbe, kjer je najvišji znesek sredstev 
sofinanciranja omejen v višini sredstev, ki so opredeljena 
v 5. poglavju tega javnega razpisa.

3.3 Za isto opremo iz točke 3.1 tega javnega raz-
pisa lahko vlagatelj pridobi sredstva samo enkrat. Vla-
gatelj je do sredstev v okviru ukrepa Sofinanciranje 
čebelarske opreme v programskem obdobju 2020–2022 
upravičen največ dvakrat.

3.4 Vlagatelj mora priložiti vse izvirne račune, ki 
vsebujejo podatke iz 82. člena Zakona o davku na 
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 
90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk in 3/22), in 
vsa dokazila o plačilu računov na njegovo ime. Dokazila 
o opravljenem nakupu se vlagatelju ne vračajo.

4. Pogoji za pridobitev javnih sredstev
4.1 Pogoji za pridobitev javnih sredstev morajo biti 

izpolnjeni že na dan oddaje vloge. Vlagatelj lahko pri-
dobi sredstva za naložbe v okviru tega javnega razpisa 
samo na podlagi ene odobrene vloge.

4.2 Vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni pod-
jetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v 
postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije. 
Vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem 
stečaju.

4.3 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste 
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev 
sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva 
Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. V 
slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lokalne 
skupnosti. Vlagatelj mora predložiti ustrezno izjavo iz 
Priloge 2 razpisne dokumentacije.

4.4 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega raču-
na v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 
32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21; v nadalj-
njem besedilu: ZKme-1).
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4.5 Ostali pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora priložiti račune in dokazila v skladu 

s 1. točko prvega odstavka 10. člena Uredbe;
– vlagatelj je opravil usposabljanje o smernicah do-

brih higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen 
lastni sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control 
Point) sistem;

– vlagatelj se je največ štiri leta pred objavo tega 
javnega razpisa udeležil najmanj enega veterinarskega 
izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel, 
ki ga je pripravila in izvedla Univerza v Ljubljani, Veteri-
narska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut;

– vlagatelj se je največ štiri leta pred objavo tega 
javnega razpisa udeležil najmanj enega apitehničnega 
usposabljanja, ki ga je pripravila in izvedla javna sveto-
valna služba v čebelarstvu;

– vlagatelj mora biti vpisan v Register čebelnjakov 
v skladu z ZKme-1, zakonom, ki ureja živinorejo, zako-
nom, ki ureja veterinarska merila skladnosti, in pravilni-
kom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov najmanj tri leta 
pred objavo tega javnega razpisa;

– vlagatelj mora poročati o številu čebeljih družin 
v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebel-
njakov;

– vlagatelj mora imeti urejen vpis v Register kmetij-
skih gospodarstev v skladu z ZKme-1 in pravilnikom, ki 
ureja vpis v Register kmetijskih gospodarstev;

– stroški nakupa čebelarske opreme iz točke 3.1 
tega javnega razpisa morajo znašati najmanj 300 eurov 
brez vštetega DDV;

– vlagatelju v programskem obdobju 2020–2022 na 
podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za upora-
bo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna 
odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) glede nepravil-
ne uporabe zdravil.

4.6 Dodatni pogoji za pridobitev sredstev za vlaga-
telja iz tega javnega razpisa, ki je opravil nakup čebelar-
ske opreme iz 39. točke 9. člena Uredbe:

– čebelari s 150 ali več čebeljimi družinami in
– ima prometno dovoljenje za vozilo, iz katerega 

je razvidno, da gre za vrsto vozila, ki je tovorno vozilo.
5. Višina sredstev
5.1 Delež sofinanciranja čebelarske opreme zna-

ša do 60 odstotkov skupne neto vrednosti (brez všte-
tega DDV) izvedenega nakupa čebelarske opreme iz 
točke 3.1 tega javnega razpisa, ki ne presega višine 
stroškov v skladu s Sklepom Vlade RS. Delež sofinan-
ciranja čebelarske opreme ne velja za opremo iz 36. in 
39. točke 9. člena Uredbe.

5.2 Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi 
vložki znaša do 70 odstotkov skupne vrednosti izvede-
nega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV, ki 
ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade 
RS pri čebelarjih, ki:

a) so ob oddaji vloge na javni razpis stari od 18 do 
40 let,

b) imajo na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge 
v Registru čebelnjakov več kot 150 čebeljih družin ali

c) imajo izobrazbo, ki ustreza:
– najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih 

programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje v skladu 
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in sicer v študijskih 
programih biologija, kmetijstvo-zootehnika, kmetijstvo-
-živinoreja in veterinarstvo, če so opravili redni ali izbirni 
predmet s področja čebelarstva ali

– če imajo predhodno pridobljen certifikat nacio-
nalne poklicne kvalifikacije s področja čebelarstva ali 
mojstrski izpit čebelarska mojstrica/čebelarski mojster.

5.3 Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi 
vložki znaša 80 odstotkov skupne neto vrednosti izve-
denega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV, 
ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade 
RS pri čebelarjih, ki so vključeni v sheme kakovosti s 
področja čebelarstva pred objavo javnega razpisa.

5.4 Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi 
vložki znaša pri čebelarjih, ki imajo pred objavo javnega 
razpisa potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega 
čebelarjenja ali certifikat za ekološke čebelje pridelke, 
do 100 odstotkov skupne neto vrednosti izvedenega 
nakupa čebeljih panjev s testnimi vložki brez vštetega 
DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom 
Vlade RS.

5.5 Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi 
vložki znaša pri čebelarjih, ki so invalidi I. ali II. katego-
rije, kot ju določa predpis, ki ureja pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje, kar se dokazuje z odločbo, iz katere 
mora biti razvidno, da je oškodovanec razvrščen v I. ali 
II. kategorijo invalidnosti, in ki jo na podlagi mnenja inva-
lidske komisije izda Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Republike Slovenije, do 100 odstotkov sku-
pne neto vrednosti izvedenega nakupa čebeljih panjev s 
testnimi vložki brez vštetega DDV, ki ne presega višine 
stroškov v skladu s Sklepom Vlade RS.

5.6 Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebe-
larske opreme v programskem letu 2022 brez vštetega 
DDV znaša za upravičenca, ki čebelari:

– z 1 do 20 čebeljimi družinami: 1.200 eurov;
– z 21 do 40 čebeljimi družinami: 2.400 eurov;
– z 41 do 100 čebeljimi družinami: 4.800 eurov;
– s 101 do 249 čebeljimi družinami: 7.200 eurov;
– z 250 in več čebeljimi družinami: 9.600 eurov.
5.7 Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebe-

larske opreme v programskem letu 2022 brez vštetega 
DDV znaša za upravičenca iz točke 5.2, 5.3, 5.4. in 5.5 
tega javnega razpisa, ki čebelari:

– z 1 do 20 čebeljimi družinami: 1.800 eurov;
– z 21 do 40 čebeljimi družinami: 3.600 eurov;
– z 41 do 100 čebeljimi družinami: 7.200 eurov;
– s 101 do 249 čebeljimi družinami: 10.800 eurov;
– z 250 in več čebeljimi družinami: 14.400 eurov.
5.8 Najvišji znesek sredstev sofinanciranja opreme 

iz 39. točke 9. člena Uredbe znaša do 9.000 eurov brez 
vštetega DDV, pri čemer se upošteva kvota sredstev 
glede na število čebeljih družin iz točke 5.6 oziroma 5.7 
tega javnega razpisa.

5.9 Skupno sofinanciranje nakupa čebelarske 
opreme pri posameznem vlagatelju v programskem ob-
dobju 2020–2022 ne sme preseči najvišje vrednosti iz 
točke 5.6 oziroma 5.7 tega javnega razpisa.

5.10 Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja čebe-
larske opreme za število čebeljih družin, ki je bilo na dan 
30. junija v letu pred oddajo vloge vpisano v Register 
čebelnjakov.

6. Obveznosti prejemnika sredstev
6.1 Prejemnik sredstev mora Agenciji Republike 

Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v na-
daljnjem besedilu: Agencija), Ministrstvu, revizijskemu 
organu in drugim nadzornim organom omogočiti kontro-
lo na kraju samem in dostop do dokumentacije, ki je bila 
podlaga za pridobitev sredstev.

6.2 Prejemnik sredstev mora dokumentacijo, ki je 
bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj 
tri leta od dneva zadnjega izplačila sredstev pri ukrepu 
Sofinanciranje čebelarske opreme. Prejemnik sredstev 
mora dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev 
sredstev za nakup čebelarske opreme iz 36. in 39. toč-
ke 9. člena Uredbe, hrani še najmanj do 31. 12. 2027.
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6.3 Prejemnik sredstev mora opremo, ki mu je bila 
sofinancirana, uporabljati izključno za namen in dejav-
nosti, za katere so bila sredstva po tem javnem razpisu 
dodeljena, še najmanj tri leta oziroma v primeru naku-
pa čebelarske opreme iz 39. točke 9. člena Uredbe še 
najmanj do 31. 12. 2027, po prejetju sredstev v okviru 
ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme, razen ob mo-
rebitni višji sili ali izrednih okoliščinah iz 7. člena Uredbe.

6.4 Prejemnik sredstev sofinancirane čebelarske 
opreme iz 39. točke 9. člena Uredbe, mora voditi ustre-
zno dokumentacijo, iz katere je razvidna namenska 
uporaba vozila (evidenca uporabe tovornega vozila, 
namenjenega oskrbi čebeljih družin in prevozu čebeljih 
pridelkov, na obrazcu iz Priloge 3 Uredbe, dobavnice, 
naročilnice, računi in druga ustrezna dokumentacija).

6.5 Prejemniku sredstev do konca programskega 
obdobja 2020–2022 po izplačilu sredstev ne sme biti iz-
dana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne 
uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje 
zdravil za uporabo v veterinarski medicini.

6.6 Prejemnik sredstev, ki pridobi sredstva za 
ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme na podlagi 
tega javnega razpisa, mora biti vključen v sheme 
kakovosti s področja čebelarstva ali imeti potrdilo o 
vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali 
certifikat za ekološke čebelje pridelke do konca pro-
gramskega obdobja 2020–2022.

6.7 Prejemnik sredstev mora poročati o številu 
čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v 
Register čebelnjakov, do konca programskega obdo-
bja 2020–2022.

6.8 Prejemnik sredstev ali njegova pooblaščena 
oseba mora Agencijo o višji sili ali izrednih okolišči-
nah pisno obvestiti na obrazcu iz Priloge 1 Uredbe in 
predložiti ustrezna dokazila v 15 dneh od dneva, ko je 
prejemnik sredstev oziroma njegova pooblaščena oseba 
to zmožna storiti.

7. Sankcije
7.1 Neizpolnitev in kršitev obveznosti se sankcioni-

ra v skladu s prvim odstavkom 35. člena Uredbe.
7.2 Prejemnik sredstev, ki ne omogoči kontrole 

na kraju samem, kot to določata točka 6.1 tega jav-
nega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije 
vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi za-
mudnimi obrestmi. Poleg tega se prejemnik sredstev 
izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega 
obdobja 2020–2022.

7.3 Prejemnik sredstev, ki ne hrani dokumentacije, 
kot to določa točka 6.2 tega javnega razpisa, mora v 
proračun Republike Slovenije vrniti 10 odstotkov izpla-
čanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

7.4 Prejemnik sredstev, ki predmet podpore upo-
rablja v nasprotju z namenom, za katerega je prejel 
podporo, kot to določa točka 6.3 tega javnega razpisa, 
mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republi-
ke Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 
Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz zadevnega 
ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.

7.5 Če je prejemniku sredstev v treh letih po izpla-
čilu sredstev izdana pravnomočna odločba UVHVVR 
glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, 
ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski 
medicini, kot to določa točka 6.5 tega javnega razpisa, 
mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republi-
ke Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 
Prejemnik sredstev se izključi iz zadevnega ukrepa do 
konca programskega obdobja 2020–2022.

7.6 Če prejemnik sredstev ni vključen v sheme ka-
kovosti s področja čebelarstva, nima potrdila o vključe-

nosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja oziroma nima 
certifikata za ekološke čebelje pridelke do konca pro-
gramskega obdobja 2020–2022, kot to določa točka 
6.6 tega javnega razpisa, mora 10 odstotkov izplačanih 
sredstev vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z 
zakonitimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik sredstev se 
izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega 
obdobja 2020–2022.

7.7 Prejemnika sredstev, ki ne sporoča podatkov o 
številu čebeljih družin v skladu s predpisi, ki urejajo vpis 
v Register čebelnjakov, kot to določa točka 6.7 tega jav-
nega razpisa, se izključi iz zadevnega ukrepa do konca 
programskega obdobja 2020–2022.

8. Vloga
8.1 Vloga mora biti oddana na obrazcu iz Priloge 1 

razpisne dokumentacije, z izpolnjenimi podatki o vlaga-
telju, vključno s podpisano izjavo vlagatelja iz Priloge 2 
razpisne dokumentacije ter z vsemi prilogami in dokazili 
v skladu z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa.

8.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo 
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Re-
publike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na 
osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si. 
Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo, v primeru 
porabe razpisanih sredstev, objavljeno na osrednjem 
spletnem mestu državne uprave.

8.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno 
dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur. 
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti 
na naslov aktrp@gov.si.

9. Rok in način prijave
9.1 Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi 

javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z 
začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa 
oziroma do 31. julija 2022.

9.2 Vlogo je potrebno poslati s priporočeno po-
što na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (velja 
poštni žig).

9.3 Vloge, vložene pred rokom, določenim v 
točki 9.1 tega poglavja in vloge, vložene po objavi o 
zaprtju tega javnega razpisa oziroma po 31. juliju 2022, 
se zavržejo.

9.4 Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto, se 
zavržejo.

9.5 Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum 
in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, 
označena s strani izvajalca poštnih storitev oziroma vlo-
žišča Agencije, ime, priimek in naslov vlagatelja oziroma 
firma in sedež vlagatelja, navedena KMG-MID številka 
ter oznaka javnega razpisa, na katerega se vloga na-
naša, na način:

Ne odpiraj – Vloga na javni razpis:
Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem 

letu 2022.
10. Obravnava vlog in postopek odobritve (v skladu 

s 30. in 31. členom Uredbe ter 50., 51. in 52. členom 
ZKme-1)

10.1 Vloge na odprti javni razpis se preverjajo po 
vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. Vloga, ki je 
ustrezno dopolnjena in s tem popolna, se po vrstnem 
redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi za-
poredno številko vloge.

10.2 Odpiranje vlog ni javno.
10.3 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo 

izda predstojnik Agencije.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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 Ob-1723/22
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem bese-
dilu: Ministrstvo), na podlagi prvega odstavka 3. člena 
Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju če-
belarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni 
list RS, št. 78/19, 85/20, 110/20, 54/21 in 97/21; v nadalj-
njem besedilu: Uredba), objavlja

javni razpis 
za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev  

v programskem letu 2022
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje na-

kupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo iz ukrepa 
Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem 
letu 2022 in zagotovitev podpore naložbam v opremo za 
lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata 
prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin.

1.2 Višina nepovratnih sredstev, namenjena za iz-
vajanje javnega razpisa za ukrep Racionalizacija se-
zonske selitve panjev v programskem letu 2022 znaša 
do 26.000 eurov.

1.3 Sredstva bremenijo proračunski postavki Mi-
nistrstva:

– PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU, 
v višini do 13.000 eurov,

– PP 140033 – Program ukrepov v čebelarstvu 
SLO, v višini do 13.000 eurov.

1.4 Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih 
izdatkih znaša 50 odstotkov upravičenih stroškov.

1.5 Aktivnosti za izvajanje ukrepa Racionalizaci-
ja sezonske selitve panjev po tem javnem razpisu ne 
smejo biti začete pred 1. avgustom 2021 in morajo biti 
zaključene najkasneje do 31. julija 2022. Za začetek 
aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem 
in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške 
po Uredbi in po tem javnem razpisu.

2. Vlagatelji: vlagatelji so fizične in pravne osebe, 
ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Repu-
blike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za 
pridobitev sredstev, ki so opredeljena v 4. poglavju tega 
javnega razpisa.

3. Predmet podpore
3.1 V okviru ukrepa Racionalizacija sezonske seli-

tve panjev se čebelarjem sofinancira nakup novih sred-
stev za prevoz čebel na pašo.

3.2 Upravičeni stroški so stroški nakupa novih 
sredstev za prevoz čebel na pašo, ki so nastali in bili 
plačani med 1. avgustom 2021 in 31. julijem 2022, do 
višine, določene s Sklepom o najvišji višini priznanih 
stroškov nakupa posamezne čebelarske opreme in no-
vih sredstev za prevoz čebel na pašo za programsko 
obdobje 2020–2022 (Uradni list RS, št. 85/20, 101/21 in 
29/22; v nadaljnjem besedilu: Sklep Vlade RS).

3.3. Za nakup istega novega sredstva za prevoz 
čebel na pašo lahko vlagatelj pridobi sredstva samo 
enkrat. Vlagatelj je do sredstev v okviru ukrepa Racio-
nalizacija sezonske selitve panjev v programskem ob-
dobju 2020–2022 upravičen največ dvakrat.

3.4 Vlagatelj mora priložiti vse izvirne račune, ki 
vsebujejo podatke iz 82. člena Zakona o davku na 
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 
90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk in 3/22), in 
vsa dokazila o plačilu računov na njegovo ime. Dokazila 
o opravljenem nakupu se vlagatelju ne vračajo.

4. Pogoji za dodelitev javnih sredstev
4.1 Pogoji za dodelitev javnih sredstev morajo biti 

izpolnjeni že na dan oddaje vloge. Vlagatelj lahko pri-

dobi sredstva za naložbe v okviru tega javnega razpisa 
samo na podlagi ene odobrene vloge.

4.2 Vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni pod-
jetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v 
postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije. 
Vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem 
stečaju.

4.3 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste 
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev 
sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva 
Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. V 
slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lokalne 
samouprave. Vlagatelj mora predložiti Izjavo iz Priloge 2 
razpisne dokumentacije.

4.4 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega raču-
na v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 
32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21; v nadalj-
njem besedilu: ZKme-1).

4.5 Ostali pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora priložiti račune in dokazila v skladu 

s prvo točko 16. člena Uredbe;
– vlagatelj je opravil usposabljanje o smernicah do-

brih higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen 
lastni sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control 
Point) sistem;

– vlagatelj se je največ štiri leta pred objavo tega 
javnega razpisa udeležil najmanj enega veterinarskega 
izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel, 
ki ga je pripravila in izvedla Univerza v Ljubljani, Veteri-
narska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut;

– vlagatelju v programskem obdobju 2020–2022 na 
podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za upora-
bo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna 
odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) glede nepravil-
ne uporabe zdravil;

– vlagatelj se je največ štiri leta pred objavo tega 
javnega razpisa udeležil najmanj enega apitehničnega 
usposabljanja, ki ga je pripravila in izvedla javna sveto-
valna služba v čebelarstvu;

– vlagatelj mora biti vpisan v Register čebelnjakov 
v skladu z ZKme-1, zakonom, ki ureja živinorejo, zako-
nom, ki ureja veterinarska merila skladnosti, in pravilni-
kom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov najmanj tri leta 
pred objavo tega javnega razpisa;

– vlagatelj mora poročati o številu čebeljih družin 
v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebel-
njakov;

– vlagatelj mora imeti urejen vpis v Register kmetij-
skih gospodarstev v skladu z ZKme-1 in pravilnikom, ki 
ureja vpis v Register kmetijskih gospodarstev;

– vlagatelj je na dan 30. junija pred oddajo vloge na 
ta javni razpis čebelaril z 41 ali več čebeljimi družinami;

– stroški nakupa sredstev za prevoz čebel na 
pašo morajo znašati najmanj 20 odstotkov vrednosti iz 
točke 5.2 tega javnega razpisa.

5. Višina sredstev
5.1 Delež sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz 

čebel na pašo znaša 60 odstotkov skupne neto vredno-
sti izvedenega nakupa brez vštetega DDV, ki ne presega 
višine stroškov, ki so predpisani s Sklepom Vlade RS.

5.2 Najvišji znesek sredstev sofinanciranja nakupa 
sredstev za prevoz čebel na pašo v programskem obdo-
bju 2020–2022 brez vštetega DDV znaša pri čebelarjih, 
ki čebelarijo:

– z od 41 do 150 čebeljimi družinami: 6.000 eurov;
– z več kot 150 čebeljimi družinami: 15.000 eurov.
5.3 Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja nakupa 

sredstev za prevoz čebel na pašo za število čebeljih dru-
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žin, ki je bilo na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge 
vpisano v Register čebelnjakov.

6. Obveznosti prejemnika sredstev
6.1 Prejemnik sredstev mora Agenciji Republike 

Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v na-
daljnjem besedilu: Agencija), Ministrstvu, revizijskemu 
organu in drugim nadzornim organom omogoči kontrolo 
na kraju samem in dostop do dokumentacije, ki je bila 
podlaga za pridobitev sredstev.

6.2 Prejemnik sredstev mora dokumentacijo, ki je 
bila podlaga za dodelitev sredstev, hraniti še najmanj 
tri leta od dneva zadnjega izplačila sredstev po tem 
ukrepu.

6.3 Prejemnik sredstev mora opremo, ki mu je bila 
sofinancirana, uporabljati izključno za namen in dejav-
nosti, za katere so bila sredstva po tem javnem razpisu 
dodeljena, še najmanj tri leta po izplačilu, razen ob mo-
rebitni višji sili ali izrednih okoliščinah iz 7. člena Uredbe.

6.4 Prejemniku sredstev do konca programskega 
obdobja 2020–2022 ne sme biti izdana pravnomočna 
odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v 
skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo 
v veterinarski medicini.

6.5 Prejemnik sredstev mora poročati o številu 
čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v 
Register čebelnjakov do konca programskega obdo-
bja 2020–2022.

6.6 Prejemnik sredstev ali njegova pooblaščena ose-
ba mora Agencijo o višji sili ali izrednih okoliščinah pisno 
obvestiti na obrazcu iz Priloge 1 Uredbe in predložiti 
ustrezna dokazila v 15 dneh od dneva, ko prejemnik sred-
stev oziroma njegova pooblaščena oseba to lahko stori.

7. Sankcije
7.1 Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcioni-

ra v skladu s prvim odstavkom 35. člena Uredbe.
7.2 Prejemnik sredstev, ki ne hrani dokumentacije, 

kot to določa točka 6.2 tega javnega razpisa, mora v 
proračun Republike Slovenije vrniti 10 odstotkov izpla-
čanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

7.3 Prejemnik sredstev, ki ne omogoči kontrole na 
kraju samem, kot to določa točka 6.1 tega javnega razpi-
sa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izpla-
čana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 
Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz zadevnega 
ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.

7.4 Prejemnik sredstev, ki predmet podpore upo-
rablja v nasprotju z namenom, za katerega je prejel 
podporo, kot to določa točka 6.3 tega javnega razpisa, 
mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republi-
ke Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 
Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz zadevnega 
ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.

7.5 Prejemnika sredstev, ki ne sporoča podatkov 
o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vpis v Register čebelnjakov kot to določa točka 6.5 tega 
javnega razpisa, se izključi iz zadevnega ukrepa do kon-
ca programskega obdobja 2020–2022.

7.6 Če je prejemniku sredstev v treh letih po izpla-
čilu sredstev izdana pravnomočna odločba UVHVVR 
glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, 
ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski 
medicini, kot to določa točka 6.4 tega javnega razpisa, 
mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republi-
ke Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 
Prejemnik sredstev se izključi iz zadevnega ukrepa do 
konca programskega obdobja 2020–2022.

8. Vloga
8.1 Vloga mora biti oddana na obrazcu iz Pri-

loge 1 razpisne dokumentacije, z izpolnjenimi podatki 

o vlagatelju, vključno s podpisano izjavo vlagatelja iz 
Priloge 2 razpisne dokumentacije ter z vsemi priloga-
mi in dokazili v skladu z razpisno dokumentacijo tega 
javnega razpisa.

8.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo 
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Re-
publike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na 
osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si. 
Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo, v primeru 
porabe razpisanih sredstev, objavljeno na osrednjem 
spletnem mestu državne uprave.

8.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno 
dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur. 
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti 
na naslov aktrp@gov.si.

9. Rok in način prijave
9.1 Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi 

javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z 
začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa 
oziroma do 31. julija 2022.

9.2 Vlogo je potrebno poslati s priporočeno po-
što na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (velja 
poštni žig).

9.3 Vloge, vložene pred rokom, določenim v toč-
 ki 9.1 tega poglavja in vloge, vložene po objavi o za-
prtju tega javnega razpisa oziroma po 31. juliju 2022, 
se zavržejo.

9.4 Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto, se 
zavržejo.

9.5 Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum 
in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, 
označena s strani izvajalca poštnih storitev oziroma vlo-
žišča Agencije, ime, priimek in naslov vlagatelja oziroma 
firma in sedež vlagatelja, navedena KMG-MID številka 
ter oznaka javnega razpisa, na katerega se vloga na-
naša, na način:

Ne odpiraj – Vloga na javni razpis:
Racionalizacija sezonske selitve panjev v program-

skem letu 2022.
10. Obravnava vlog in postopek odobritve (v skladu 

s 30. in 31. členom Uredbe ter 50., 51. in 52. členom 
ZKme-1)

10.1 Vloge na odprti javni razpis se preverjajo po 
vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. Vloga, ki je 
ustrezno dopolnjena in s tem popolna, se po vrstnem 
redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi za-
poredno številko vloge.

10.2 Odpiranje vlog ni javno.
10.3 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo 

izda predstojnik Agencije.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 330-12/2022/ Ob-1724/22

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:

– 34. člena ter v zvezi z 9. členom in drugim od-
stavkom 13. člena Uredbe o ukrepih kmetijske struk-
turne politike in kmetijske politike razvoja podeželja 
(Uradni list RS, št. 35/15 in 10/22; v nadaljnjem be-
sedilu: uredba) in

– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. de-
cembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L 
št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1407/2013/EU) objavlja
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javni razpis 
za 2. ukrep Pomoč za prenos znanja in informiranje 

na področju predelave ter s kmetijstvom 
povezanega delovanja na podeželju za leto 2022

1. Predmet javnega razpisa
1.1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izva-

janja strokovnih prireditev, ki spodbujajo prenos znanja 
in informiranja ljudi na podeželju, na področju predelave 
in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju, ki 
niso predmet primarne proizvodnje kmetijskih proizvo-
dov, v okviru nevladnih in nepridobitnih oblik sodelova-
nja kmetov v zvezah, združenjih in društvih, povezanih 
s kmetijstvom.

1.2. Pomoč iz tega javnega razpisa se dodeli kot po-
moč po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.

2. Vlagatelj, upravičenec in prejemnik pomoči
2.1. Vlagatelji za namen A so: nevladne organizaci-

je, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna oblika 
sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po 
predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja in de-
luje na širšem območju Republike Slovenije.

2.2. Vlagatelji za namen B so: nevladne organizaci-
je, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna oblika 
sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po 
predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja in de-
luje na ožjem območju Republike Slovenije.

2.3. Upravičenec je vlagatelj, ki mu je vročena od-
ločba o pravici do sredstev.

2.4. Prejemnik pomoči je upravičenec, ki pravoča-
sno odda popoln in ustrezen zahtevek za izplačilo sred-
stev, s končnim poročilom o izvedenem programu dela, 
odobrenim z odločbo o pravici do sredstev in z zahteva-
nimi dokazili o nastalih in plačanih upravičenih stroških.

3. Pogoji za pridobitev pomoči
3.1. Pogoji za pridobitev pomoči iz tega javnega 

razpisa morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge.
3.2. Vlagatelj mora izpolniti in oddati elektronsko 

vlogo v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa in na 
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega 
javnega razpisa, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami 
in dokazili, ki so v njej navedeni.

3.3. Vlagatelj mora delovati na:
– širšem območju Republike Slovenije za namen A 

oziroma na območju najmanj štirih statističnih regij (se-
znam statističnih regij je na obrazcu št. 7 razpisne do-
kumentacije),

– ožjem območju Republike Slovenije za namen B 
oziroma na območju največ treh statističnih regij.

3.4. Šteje se, da vlagatelj deluje v eni statistični 
regiji, če ima v njej vsaj tri aktivne člane, ki so fizične 
osebe, ali vsaj eno aktivno pravno osebo.

3.5. Aktivni član je tisti, ki je plačal članarino.
3.6. Aktivna pravna oseba je tista, ki izpolnjuje ob-

veznosti iz predpisov, ki urejajo ustanovitev in delovanje 
pravnih oseb. Izpolnjevanje pogoja agencija preveri v 
evidencah agencije RS za javnopravne evidence in sto-
ritve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).

3.7. Za vlagatelja, ki uveljavlja točke pri merilu: 
Vpis v vpisnik prostovoljnih organizacij, Agencija pogoj 
preveri v AJPES-u.

3.8. Vlagatelj mora priložiti dokazila o aktivnih čla-
nih za leto 2021 in delovanju na področju kmetijstva 
(Obrazec št. 5 razpisne dokumentacije).

3.9. Vlagatelj mora priložiti program dela (Priloga 
št. 1 razpisne dokumentacije), ki se bo izvajal od izdaje 
odločbe o pravici do sredstev do 30. oktobra 2022.

3.10. Vlagatelj mora imeti poravnane vse svoje 
zapadle obveznosti iz naslova davkov in prispevkov do 
Finančne uprave Republike Slovenije.

4. Omejitve
4.1. Do pomoči iz tega javnega razpisa ni upravičen 

vlagatelj:
– ki ni aktivna pravna oseba, oziroma ne izpolnjuje 

obveznosti iz predpisov, ki urejajo ustanovitev in delo-
vanje pravnih oseb,

– ki se ne financira iz naslova letne članarine,
– ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v 

vlogi za pridobitev pomoči, že prejel sredstva iz javnih 
virov in katerih seštevek bi presegel 100 odstotkov upra-
vičenih stroškov.

Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa za 2. ukrep Pomoč za prenos znanja in informiranje 
na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju 
za leto 2022 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je sofinanciranje izvajanja 
strokovnih prireditev, ki spodbujajo prenos znanja in informiranja ljudi na podeželju, 
na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju, 
ki niso predmet primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, v skladu  
z Uredbo 1407/2013/EU po namenih A in B.

Razpisana sredstva

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis znaša  
do 54.000 evrov. Od tega za namen A do višine 29.000 evrov in za namen B 
do višine 25.000 evrov.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 255610 – Podpora strokovnim 
prireditvam na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem 
besedilu: ministrstvo) za leto 2022, NRP 2330-20-0043 Podpora interesnem 
povezovanju 2021–2025, Konto 4102.

Vrsta javnega razpisa Zaprti.
Začetek vlaganja vlog  
in zaključek javnega razpisa

Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa 
v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 8. aprila 2022.

Informacije o javnem razpisu

INFO točka:
– Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem 
besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana.
– Tel. 01/580-77-92: ponedeljek, torek in četrtek od 9. do 15. ure, sreda od 8.30 do 
15. ure in petek od 8.30 do 14. ure.
– Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.
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4.2. Višina dodeljene pomoči iz tega javnega razpi-
sa na prejemnika pomoči lahko znaša do 70 odstotkov 
upravičenih stroškov programa iz točke 3.9. prejšnjega 
poglavja.

4.3. Delež dodeljenih pomoči iz vseh javnih virov 
za namen tega javnega razpisa lahko skupno znaša 
do 100 odstotkov upravičenih stroškov.

4.4. Skupna višina vseh virov financiranja za po-
moč iz tega javnega razpisa ne sme preseči vrednosti 
stroškov odobrenega programa dela iz točke 3.9. prej-
šnjega poglavja.

4.5. Višina razpisanih sredstev se za tekoče leto 
zniža za vrednost pozitivno rešenih pritožb iz predho-
dnega leta.

4.6. Za aktivnosti, za katere se dodeljujejo sredstva 
iz tega javnega razpisa, ni dovoljeno pridobiti sredstev, 
namenjenih za izvajanje ukrepov razvoja podeželja.

4.7. Pomoč po tem javnem razpisu se dodeli do 
višine, ki ne presega skupnega zneska pomoči iz 
3. člena Uredbe 1407/2013/EU. Z drugimi pomočmi 
se ta pomoč lahko kumulira le pod pogoji iz 5. člena 
Uredbe 1407/2013/EU.

4.8. Vlagatelj, ki kandidira na ta javni razpis, ne 
more pomoči pridobiti tudi po javnih razpisih za druge 
ukrepe uredbe.

5. Finančni pogoji za dodelitev pomoči
5.1. Pomoč iz tega javnega razpisa se dodeli v obli-

ki nepovratnih sredstev.
5.2. Upravičeni stroški za dodelitev pomoči iz tega 

javnega razpisa so:
– stroški, povezani s prenosom znanja in informira-

njem (npr. najemnine za prostore, honorarji predavate-
ljev, materialni stroški za izvedbo aktivnosti);

– stroški, povezani z organizacijo forumov za 
izmenjavo znanja med kmetijskimi gospodarstvi, tek-

movanj, razstav in sejmov ter sodelovanjem na njih 
(npr. stroški udeležbe, stroški publikacij, najemnine 
za razstavne prostore, potni stroški zaradi udeležbe 
na organiziranem forumu za izmenjavo znanja med 
kmetijskimi gospodarstvi in potni stroški zaradi ude-
ležbe na tekmovanju, razstavi, sejmu oziroma drugi 
strokovni prireditvi);

– stroški publikacij, kot so predstavitve, katalogi 
ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o de-
lovanju vlagatelja, proizvajalcih danega proizvoda, pri 
čemer morajo imeti vsi proizvajalci enake možnosti za 
predstavitev.

5.3. Nastanek potnih stroškov iz druge alineje, toč-
ke 5.2. tega poglavja mora biti izkazan z dokazilom, iz 
katerega izhaja, da je bila pot opravljena (npr. s sezna-
mom liste udeležencev, s potrdilom o udeležbi upravi-
čenca, izdanim s strani organizatorja dogodka itd.).

5.4. Potni stroški, opravljeni s službenim osebnim 
vozilom, se povrnejo v višini 0,18 EUR na opravljeni 
kilometer poti, potni stroški, opravljeni z lastnim oseb-
nim avtomobilom, pa se povrnejo v višini 0,37 EUR na 
opravljeni kilometer poti.

5.5. Prejemnik pomoči iz tega javnega razpisa mora 
zagotoviti morebitno razliko sredstev med višino dode-
ljene pomoči in dejansko vrednostjo odobrenega pro-
grama dela.

5.6. Stroški, ki niso upravičeni do povračila, so:
– DDV;
– stroški pogostitev;
– stroški tekočega delovanja društva, združenja, 

oziroma njihovih zvez;
– stroški delovanja, ki jih organizacija opravlja na 

podlagi predpisov in so že (so)financirani iz javnih virov.
5.7. Razpisana sredstva iz tega javnega razpisa se 

dodeljujejo po sistemu zaprtega javnega razpisa.

6. Merila za ocenjevanje vlog

Merilo Točke Max.  
ocenitev

Max. št. točk
(št točk x maks.  

ocenitev)

1. Zastopanost 
aktivnega članstva

1.1 dokazila o plačani članarini 10 5 50

1.2 dokazila o KMG-MID-ih članov 20 5 100

2. Geografska pokritost delovanja vlagatelja 20 5 100

3. Izvajanje aktivnosti (usposabljanja, delavnice, 
seminarji, predavanja, forumi) 20 5 100

4. Delež lastnih sredstev za izvedbo programa 20 5 100

5. Status NVO v javnem interesu 75 1 75

6. Vpis v vpisnik prostovoljnih organizacij 75 1 75

SKUPAJ: 600

Ocene za merila:
1. ZASTOPANOST AKTIVNEGA ČLANSTVA

1.1. Dokazila o plačani članarini
Za društva se upošteva število aktivnih članov (fizičnih in pravnih oseb) v posameznem društvu.
Za zveze, ki združuje pravne osebe, se upošteva članstvo posameznih društev (pravnih oseb), ki so vključena 
v zvezo.
točke Št. aktivnih članov Št. članov za zveze
1 do 30 do 4 
2 od 31 do 100 od 5 do 15 
3 od 101 do 180 od 16 do 30
4 od 181 do 250 od 31 do 50 
5 več kot 251 več kot 50 
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1.2. Dokazila o KMG-MID-ih članov, ki so plačali članarino
Član društva v kmetijskem gospodarstvu je nosilec, namestnik ali član.
Društvo, ki združuje fizične osebe, mora v seznam članstva vpisati številko KMG-MID-a za posameznega člana 
(Priloga št. 2 razpisne dokumentacije).
Zveza, ki združuje društva kot pravne osebe, mora za posamezno društvo podati seznam z dokazili o plačilu 
članarine za posameznega člana v takem društvu in številko njegovega KMG-MID-a (Priloga št. 2 razpisne 
dokumentacije).
točke Št. aktivnih članov s KMG-MID om
1 do 30 
2 od 31 do 100 
3 od 101 do 180 
4 od 181 do 250 
5 več kot 251 
2. GEOGRAFSKA POKRITOST DELOVANJA VLAGATELJA
točke Število statističnih regij v kateri vlagatelj deluje

Šteje se, da vlagatelj deluje v eni statistični regiji, če ima v njej vsaj tri aktivne člane, ki so fizične osebe 
ali vsaj eno aktivno pravno osebo.

1 2 ali 3
2 4 ali 5
3 6 ali 7
4 8 ali 9
5 10 in več.
3. ZAGOTAVLJANJE POMOČI KMETIJSKIM GOSPODARSTVOM NA PODROČJU USPOSABLJANJA
točke Število usposabljanj
1 izvedba 1 do 2 tradicionalnih usposabljanj oziroma predavanj
2 izvedba 3 ali več tradicionalnih usposabljanj oziroma predavanj
3 izvedba delavnic oziroma aktivno sodelovanje udeležencev
4 usposabljanje z opravljenim preizkusom znanja
5 usposabljanje s preizkusom znanja na nivoju države
4. DELEŽ LASTNIH SREDSTEV ZA IZVEDBO PROGRAMA
točke Delež lastnih sredstev (%)
1 od 50 do 53
2 od 54 do 57
3 od 58 do 61
4 od 62 do 65 
5 več kot 66
5. STATUS NVO V JAVNEM INTERESU 
Društvo ima status društva, ki deluje v javnem interesu
točke 75 
6. VPIS V VPISNIK PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ 
Organizacija mora biti za pridobitev točk najkasneje ob oddaji vloge na ta javni razpis vpisana v vpisnik prostovoljskih 
organizacij. Izpolnjevanje pogoja agencija preveri v evidenci AJPES.
točke 75

6.1. Agencija bo ocenila vse pravočasne, popolne 
in ustrezne vloge.

6.2. Odobrijo se vloge, ki bodo izpolnjevale vse 
predpisane pogoje in ki bodo na podlagi ocenjenih meril 
dosegle najmanj 150 točk ter katerih vrednost upraviče-
nih stroškov bo znašala najmanj 2.000 evrov.

6.3. Sredstva se proporcionalno razdelijo glede na 
delež doseženih točk od skupnega števila točk, glede 
na razpoložljiva sredstva in glede na skupno vrednost 
zaprošenih sredstev.

7. Rok in način prijave
7.1. Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim 

dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije do vključno 8. aprila 2022.

7.2. Vlogo na javni razpis se izpolni in vloži v in-
formacijski sistem Agencije, ki se nahaja na vstopnem 
spletnem mestu na naslovu https://e-kmetija.gov.si, v 
elektronski obliki, podpisani s kvalificiranim elektronskim 
podpisom.

7.3. Vlogo vlagatelj ali njegov pooblaščenec za 
elektronsko vložitev izpolni elektronsko in podpiše s kva-
lificiranim elektronskim podpisom ter vloži v elektronski 
obliki, pri čemer se priloge predložijo kot skenogram.

7.4. Če vlogo iz tega javnega razpisa vlaga poo-
blaščenec za elektronsko vložitev, se pred elektronsko 
vložitvijo vloge registrira pri agenciji. Pooblaščenec za 
elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni pooblastilo 
za dostop in uporabo informacijskega sistema agencije. 
S podpisom na vlogi vlagatelj ali njegov pooblaščenec 
za elektronsko vložitev potrdi pravilnost vnosa podatkov.

7.5. Podrobna navodila o prijavi v informacijski sis-
tem in izpolnjevanju vloge v njem ter vlaganju vloge se 
objavijo na Osrednjem spletnem mestu državne uprave 
GOV.SI.

7.6. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo 
na Osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI 
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.
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8. Obravnavanje vlog in postopek odobritve vlog
8.1. Odpiranje vlog ni javno.
8.2. Prispele vloge obravnava in oceni agencija. 

Vloge, ki so popolne, izpolnjujejo vse pogoje in ki na 
podlagi meril za dodelitev pomoči iz tega javnega razpi-
sa dosegajo določeno število točk, se odobrijo.

8.3. Pomoč se vlagatelju odobri z odločbo o pravici 
do sredstev. Odločbo izda predstojnik agencije.

8.4. Zoper odločbo agencije je dopustna pritožba v 
15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno.

8.5. V primeru, da vlagatelj odda vlogo na več kot 
en javni razpis po uredbi, se upošteva tista, iz katere je 
po datumu in uri oddaje razvidno, da je bila oddana prva.

8.6. Če so bile vloge iz točke 8.5. tega poglavja od-
dane istočasno in iz odpreme v nformacijskem sistemu 
agencije ni mogoče razbrati, katera vloga je bila oddana 
prva, se vlagatelja pozove na razjasnitev, za katerega iz-
med ukrepov po uredbi vlaga vlogo. Če se vlagatelj v za 
to postavljenem roku ne izjasni, se vse vloge zavržejo.

9. Rok in način vložitve elektronskega zahtevka za 
izplačilo sredstev

9.1. Število zahtevkov določi agencija z odločbo o 
pravici do sredstev.

9.2. Zahtevek za izplačilo sredstev (Priloga št. 3 
razpisne dokumentacije) mora prejemnik izpolniti in vlo-
žiti na agencijo, v elektronski obliki, podpisan s kvalifici-
ranim elektronskim podpisom najkasneje do 30. oktobra 
2022.

9.3. Za elektronsko izpolnjevanje in vložitev zah-
tevkov iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo 
določbe iz sedmega poglavja tega javnega razpisa.

9.4. K zahtevku mora prejemnik priložiti skenirane 
originale računov in dokazila o plačilu upravičenih stro-
škov oziroma skenirane kopije plačanih računov, izjavo 
o prejetih sredstvih v skladu z Uredbo 1407/2013/EU 
ter poročilom o izvedenem programu dela. Priloge se 
priložijo kot skenogram.

9.5. Skenirani originali računov in dokazila o pla-
čilu računov oziroma skenirane kopije računov morajo 
biti oštevilčeni, zloženi po vrstnem redu in v zaporedju 
prikazani v seznamu računov (Priloga št. 4 razpisne 
dokumentacije).

9.6. Upravičeni stroški za izplačilo pomoči iz tega 
javnega razpisa so stroški, ki so nastali v obdobju od iz-
daje odločbe o pravici do sredstev do vložitve zahtevka 
za izplačilo sredstev.

9.7. Račun mora vsebovati vse potrebne podatke 
oziroma mora biti izdan v skladu z zakonom, ki ureja 
davek na dodano vrednost.

10. Obveznosti prejemnika pomoči, nepravilnosti 
in sankcije

10.1. Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo do-
deljenih sredstev odprt transakcijski račun.

10.2. Vse dejavnosti morajo biti dokončane in pla-
čane pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sred-
stev.

10.3. V primeru ugotovljenih nepravilnosti agencija 
zahteva vračilo dodeljenih sredstev od upravičenca sku-
paj z zakonitimi zamudnimi obrestmi skladno z 41.a čle-
nom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 
86/21 – odl. US in 123/21).

10.4. Prejemnik pomoči mora vso dokumentacijo, 
ki je bila podlaga za pridobitev sredstev iz tega javnega 
razpisa, hraniti vsaj še deset let od datuma dodelitve 
pomoči.

11. Preverba pred odobritvijo pomoči in poročanje
11.1. Agencija mora pred odobritvijo pomoči pre-

veriti višino že dodeljene pomoči de minimis za posa-
meznega upravičenca v evidenci državnih pomoči, ki jo 
vodi Sektor za spremljanje državnih pomoči na ministr-
stvu, pristojnem za finance.

11.2. Za upravičence, ki so enotno podjetje, mora 
agencija predhodno preveriti, da že dodeljena pomoč de 
minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne 
presega zgornjih mej iz Uredbe 1407/2013/EU.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 330-12/2022/ Ob-1725/22
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 34. člena ter v 
zvezi s 16. členom in drugim odstavkom 20. člena Ured-
be o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske 
politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 35/15 in 
10/22; v nadaljnjem besedilu: uredba) objavlja

javni razpis 
za 3. ukrep Pomoč delovanju nepridobitnih 

združenj na področju kmetijstva, gozdarstva  
in podeželja za leto 2022

Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa za 3. ukrep Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na 
področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2022 (v nadaljnjem besedilu: 
javni razpis) je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj na področju 
kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki s svojim delovanjem prispevajo k razvoju 
in ohranjanju kmetijstva ali gozdarstva ter ohranjanju poseljenosti podeželja po 
namenih.

Razpisana sredstva:

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša do 
291.000 evrov. Od tega za namen A 150.000 evrov, namen B 106.000 evrov, 
namen C 25.000 evrov in namen Č 10.000 evrov.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 255610 – Podpora strokovnim 
prireditvam na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem 
besedilu: ministrstvo) za leto 2022, NRP 2330-20-0043 Podpora interesnem 
povezovanju 2021–2025, Konto 4120.

Vrsta javnega razpisa: Zaprti.

Začetek vlaganja vlog  
in zaključek javnega razpisa:

Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v 
Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 8. aprila 2022.



Stran 830 / Št. 35 / 11. 3. 2022 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Informacije o javnem razpisu:

INFO točka:
– Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem 
besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana.
– Tel. 01/580-77-92: ponedeljek, torek, četrtek od 9. do 15. ure, sreda 8.30 do 
15. ure, petek od 8.30 do 14. ure.
– Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-
sa je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj na 
področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki s svojim 
delovanjem prispevajo k razvoju in ohranjanju kmetijstva 
ali gozdarstva ter ohranjanju poseljenosti podeželja po 
namenih.

2. Vlagatelj, upravičenec in prejemnik pomoči
2.1. Vlagatelji za namen A so: nevladne organizaci-

je, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna oblika 
sodelovanja kmetov v združenju, ki povezuje:

– društva podeželske mladine ali društva podežel-
skih žensk ali lastnike gozdov v zvezo, ki je registrirana 
po predpisih, ki urejajo društva ali

– kmete, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, v sindi-
kat kmetov in deluje na celotnem območju Republike 
Slovenije.

2.2. Vlagatelji za namen B so: priznane rejske orga-
nizacije, ki delujejo kot nevladna organizacija, nepridobi-
tno združenje ali druga nepridobitna oblika sodelovanja 
kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki 
urejajo društva, in deluje na širšem območju Republike 
Slovenije.

2.3. Vlagatelji za namen C so: druge nevladne orga-
nizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna 
oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki so registrirane 
po predpisih, ki urejajo društva, in delujejo na širšem 
območju Republike Slovenije.

2.4. Vlagatelji za namen Č so: nevladne organizaci-
je, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna oblika 
sodelovanja kmetov v združenju, ki deluje izključno na 
področju ekološkega kmetovanja, ki je registrirana po 
predpisih, ki urejajo društva, in deluje na širšem obmo-
čju Republike Slovenije.

2.5. Upravičenec je vlagatelj, ki mu je vročena od-
ločba o pravici do sredstev.

2.6. Prejemnik pomoči je upravičenec, ki pravo-
časno odda popoln in ustrezen zahtevek za izplačilo 
sredstev, s končnim poročilom o izvedenih aktivnostih, 
odobrenih z odločbo o pravici do sredstev in z zahteva-
nimi dokazili o nastalih in plačanih upravičenih stroških.

3. Pogoji za pridobitev pomoči
3.1. Pogoji za pridobitev pomoči iz tega javnega 

razpisa morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge.
3.2. Vlagatelj mora priložiti vlogo v skladu z zahte-

vami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so se-
stavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, 
vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so 
v njej navedeni.

3.3. Vlagatelj mora delovati na:
– celotnem območju Republike Slovenije za 

namen A oziroma na območju najmanj osmih statistič-
nih regij (seznam statističnih regij je na obrazcu št. 8 
razpisne dokumentacije) in

– širšem območju Republike Slovenije za 
namene B, C in Č oziroma na območju najmanj štirih 
statističnih regij.

3.4. Šteje se, da vlagatelj deluje v eni statistični 
regiji, če ima vlagatelj v njej vsaj tri aktivne člane, ki so 
fizične osebe ali vsaj eno aktivno pravno osebo.

3.5. Aktivni član za namen A je tisti, ki ga vlagatelj 
navede v svoji izjavi.

3.6. Aktivni član za namene B, C in Č je tisti, ki je 
plačal članarino.

3.7. Aktivna pravna oseba je tista, ki izpolnjuje ob-
veznosti iz predpisov, ki urejajo ustanovitev in delovanje 
pravnih oseb. Izpolnjevanje pogoja agencija preveri v 
evidencah agencije RS za javnopravne evidence in sto-
ritve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).

3.8. Za vlagatelja, ki uveljavlja točke pri merilu: 
Vpis v vpisnik prostovoljnih organizacij, Agencija pogoj 
preveri v AJPES-u.

3.9. Vlagatelj mora priložiti dokazila o aktivnih čla-
nih za leto 2021 in delovanju na področju kmetijstva ali 
gozdarstva (obrazec št. 3 razpisne dokumentacije).

3.10. Za društvo, ki zaradi načina pridelave primar-
nega kmetijskega pridelka (npr. oljke) deluje na ožjem 
območju Republike Slovenije, pri tem pa deluje kot 
krovno združenje za tak pridelek, se šteje, da izpolnjuje 
pogoj delovanja na območju najmanj štirih statističnih re-
gij za namen C. Takemu društvu se prizna delovanje na 
širšem območju Republike Slovenije oziroma delovanje 
v najmanj štirih statističnih regijah.

3.11. Vlagatelj mora za namen B imeti pridobljen 
status priznane rejske organizacije v skladu s predpi-
som, ki ureja živinorejo.

3.12. Vlagatelj mora priložiti program dela (Priloga 
št. 1 razpisne dokumentacije) za obdobje od 22. oktobra 
2021 do 21. oktobra 2022.

4. Omejitve
4.1. Do pomoči iz tega javnega razpisa ni upravičen 

vlagatelj:
– ki ni aktivna pravna oseba, oziroma ne izpolnjuje 

obveznosti iz predpisov, ki urejajo ustanovitev in delo-
vanje pravnih oseb,

– ki se ne financira tudi iz naslova letne članarine.
4.2. Višina dodeljene pomoči iz tega javnega raz-

pisa lahko na upravičenca znaša do 100 odstotkov 
upravičenih stroškov programa iz točke 3.12 prejšnjega 
poglavja za namen A in do 90 odstotkov upravičenih 
stroškov programa iz točke 3.12 prejšnjega poglavja za 
namene B, C in Č.

4.3. Delež dodeljenih pomoči iz vseh javnih virov 
za namen tega javnega razpisa lahko skupno znaša 
do 100 odstotkov upravičenih stroškov.

4.4. Skupna višina vseh virov financiranja za po-
moč iz tega javnega razpisa ne sme preseči vrednosti 
stroškov odobrenega programa dela iz točke 3.12. prej-
šnjega poglavja.

4.5. Višina razpisanih sredstev se za tekoče leto 
zniža za vrednost pozitivno rešenih pritožb iz predho-
dnega leta.

4.6. Vlagatelj, ki kandidira na ta javni razpis, ne 
more pomoči pridobiti tudi po javnih razpisih za druge 
ukrepe uredbe.

5. Finančni pogoji za dodelitev pomoči
5.1. Pomoč iz tega javnega razpisa se dodeli v obli-

ki nepovratnih sredstev.
5.2. Upravičeni stroški za dodelitev pomoči iz tega 

javnega razpisa za namene A, C in Č so:
– stroški opreme in prostorov za delovanje upravi-

čenca (najem prostorov in najem oziroma nakup opreme);
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– materialni stroški ter stroški dela;
– stroški članarin v mednarodnih organizacijah, ka-

terih član je vlagatelj;
– stroški izvajanja aktivnosti za spodbujanje delo-

vanja, združevanja in povezovanja ljudi na podeželju 
(ogledi primerov dobrih praks v obliki izletov ali ekskurzij, 
organiziranje ali sodelovanje na promocijskih aktivnostih 
kot so sejmi ali razstave, pojavljanje v sredstvih javnega 
obveščanja, izdaja lastnih promocijskih materialov itd.);

– stroški analiz, mnenj in anket, ki zadevajo delo-
vanje vlagatelja;

– stroški izvajanja vsebin za enake možnosti žensk 
in moških;

– stroški izvajanja vsebin programov in aktivnosti 
v skladu s predpisi, strategijami in programskimi doku-
menti in

– potni stroški, povezani s programom dela in na-
stanejo npr. zaradi strokovnega usklajevanja, koordina-
cije, sejma, razstave, foruma, tekmovanja …).

5.3. Stroški za dodelitev pomoči iz tega javnega 
razpisa za namen B se delijo na fiksne stroške in vari-
abilne upravičene stroške. Fiksni stroški se ne morejo 
uveljavljati v variabilnem delu.

5.4. Variabilni upravičeni stroški za dodelitev pomo-
či iz tega javnega razpisa za namen B so:

– stroški članarin v mednarodnih organizacijah, ka-
terih član je vlagatelj;

– stroški izvajanja aktivnosti za spodbujanje delo-
vanja, združevanja in povezovanja ljudi na podeželju 
(ogledi primerov dobrih praks v obliki izletov ali ek-
skurzij, organiziranje ali sodelovanje na promocijskih 
aktivnostih, kot so sejmi ali razstave, pojavljanje v 
sredstvih javnega obveščanja, izdaja lastnih promo-
cijskih materialov itd.);

– stroški analiz, mnenj in anket, ki zadevajo delo-
vanje vlagatelja;

– stroški izvajanja vsebin programov in aktivnosti v 
skladu s predpisi, strategijami in programskimi dokumenti in

– stroški povezani z delovanjem organov upravi-
čencev (stroški namestitve članov organov upravičen-
cev in potni stroški, povezani s programom dela, in 
nastanejo npr. zaradi strokovnega usklajevanja, koordi-
nacije, sejma, razstave, foruma, tekmovanja …).

5.5. Fiksni stroški za dodelitev pomoči iz tega jav-
nega razpisa za namen B so:

– stroški opreme in prostorov za delovanje upra-
vičenca (najem prostorov in najem oziroma nakup 
opreme itd.) in

– materialni stroški ter stroški dela.
5.6. Stroške iz šeste alineje, točke 5.2. tega po-

glavja, se prizna samo nepridobitnemu združenju, ki 
povezuje društva podeželskih žensk.

5.7. Nastanek potnih stroškov iz točke 5.2. in 5.4. 
tega poglavja, mora biti izkazan z dokazilom, da je bila 
pot opravljena (npr. s seznamom liste udeležencev; s po-
trdilom o udeležbi upravičenca, izdanim s strani organiza-
torja; vabilom in poročilom o opravljeni službeni poti …).

5.8. Potni stroški, opravljeni s službenim osebnim 
vozilom, se povrnejo v višini 0,18 EUR na opravljeni 
kilometer poti, potni stroški, opravljeni z lastnim oseb-
nim avtomobilom, pa se povrnejo v višini 0,37 EUR na 
opravljeni kilometer poti.

5.9. Prejemnik pomoči iz tega javnega razpisa mora 
zagotoviti morebitno razliko sredstev med višino dode-
ljene pomoči in dejansko vrednostjo odobrenega pro-
grama dela.

5.10. DDV ni upravičeni strošek.
5.11. Razpisana sredstva iz tega javnega razpisa 

se dodeljujejo po sistemu zaprtega javnega razpisa.

6. Merila za ocenjevanje vlog
6.1. Merila za namen B

Merilo Točke Max. 
ocenitev

Max. št. točk
(št. točk x max. ocenitev)

1. Zastopanost aktivnega članstva 25 5 125
2. Geografska pokritost delovanja vlagatelja 25 5 125
3. Delež lastnih sredstev za izvedbo programa 25 5 125

4. Udeležba na mednarodnem ocenjevanju živali 
iz rejskega programa v tujini 50 5 250

5. Organizacija razstave živali v Sloveniji 75 1 75
Skupaj: 700

Ocene za merila za namen B:
1. ZASTOPANOST AKTIVNEGA ČLANSTVA
Za zveze se upošteva članstvo posameznih društev (pravnih oseb), ki so vključena v zvezo
Za društva se upošteva število aktivnih članov (fizičnih in pravnih oseb) v posameznem društvu.
točke Št. aktivnih članov Št. članov za zveze
1 do 30 do 4 
2 od 31 do 100 od 5 do 15 
3 od 101 do 180 od 16 do 30
4 od 181 do 250 od 31 do 50 
5 več kot 251 več kot 50 
2. GEOGRAFSKA POKRITOST DELOVANJA VLAGATELJA
točke Št. statističnih regij v kateri vlagatelj deluje

Šteje se, da vlagatelj deluje v eni statistični regiji, če ima v njej vsaj tri aktivne člane, ki so fizične osebe, 
ali vsaj eno aktivno pravno osebo.

1 5 
2 6 
3 7 
4 8 
5 9 ali več 
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3. DELEŽ LASTNIH SREDSTEV ZA IZVEDBO PROGRAMA
točke Delež lastnih sredstev (%)
1 od 50 do 57 % 
2 od 58 do 65 % 
3 od 66 do 73 % 
4 od 74 do 80 % 
5 več kot 81 % 
4. UDELEŽBA NA MEDNARODNEM OCENJEVANJU ŽIVALI IZ REJSKEGA PROGRAMA V TUJINI
GVŽ se določa v skladu s Prilogo 1 – Stalež živali po vrstah in kategorijah rejnih živali, Pravilnika o Evidenci ime-
tnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali (Uradni list RS, št. 87/14, 15/16 in 78/18)
točke Število GVŽ, ki so se udeležile na ocenjevanju
2 1
3 2
4 3
5 4 ali več
5. ORGANIZACIJA RAZSTAVE ŽIVALI V SLOVENIJI
Vlagatelj organizira državno razstavo živali (udeležba na razstavi se ne upošteva kot organizacija)
točke 1 

6.2. Merila za namena C in Č 

Merilo Točke Max. 
ocenitev

Max. št. točk
(št. točk x max. ocenitev)

1. Zastopanost aktivnega članstva 25 5 125
2. Geografska pokritost delovanja vlagatelja 25 5 125
3. Delež lastnih sredstev za izvedbo programa 25 5 125
4. Status NVO v javnem interesu 65 1 65
5. Vpis v vpisnik prostovoljnih organizacij 65 1 65

Skupaj: 505

Ocene za merila za namen C in Č:
1. ZASTOPANOST AKTIVNEGA ČLANSTVA
Za društva se upošteva število aktivnih članov (fizičnih in pravnih oseb) v posameznem društvu
Za zveze, ki združuje pravne osebe, se upošteva članstvo posameznih društev (pravnih oseb), ki so vključena v 
zvezo. 
točke Št. aktivnih članov Št. članov za zveze
1 do 30 do 4 
2 od 31 do 100 od 5 do 15 
3 od 101 do 180 od 16 do 30
4 od 181 do 250 od 31 do 50 
5 več kot 251 več kot 50 
2. GEOGRAFSKA POKRITOST DELOVANJA VLAGATELJA
točke Število statističnih regij v kateri vlagatelj deluje

Šteje se, da vlagatelj deluje v eni statistični regiji, če ima v njej vsaj tri aktivne člane, ki so fizične 
osebe, ali vsaj eno aktivno pravno osebo.

1 5
2 6
3 7
4 8
5 9 ali več
3. DELEŽ LASTNIH SREDSTEV ZA IZVEDBO PROGRAMA
točke Delež lastnih sredstev (%)
1 od 50 do 57 % 
2 od 58 do 65 % 
3 od 66 do 73 % 
4 od 74 do 80 % 
5 več kot 81 % 
4. STATUS NVO V JAVNEM INTERESU 
Društvo ima status društva, ki deluje v javnem interesu
točke 65 
5. VPIS V VPISNIK PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ 
Organizacija mora biti za pridobitev točk najkasneje ob oddaji vloge na ta javni razpis vpisana v vpisnik 
prostovoljskih organizacij. Izpolnjevanje pogoja agencija preveri v evidenci AJPES.
točke 65
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6.3. Agencija bo ocenila vse pravočasne, popolne 
in ustrezne vloge.

6.4. Za namen A bodo odobrene vloge, ki bodo iz-
polnjevale vse predpisane pogoje.

6.5. Za namene B, C in Č bodo odobrene vloge, ki 
bodo izpolnjevale vse predpisane pogoje, ki bodo na 
podlagi ocenjenih meril dosegle najmanj 100 točk in ka-
terih vrednost upravičenih stroškov bo znašala najmanj 
2.000 evrov.

6.6. Sredstva za namen A bodo proporcionalno raz-
deljena na osnovi višine zaprošenih sredstev.

6.7. Sredstva za namen B bodo proporcionalno 
razdeljena glede na razpoložljiva sredstva in glede na 
skupno vrednost zaprošenih sredstev.

6.8. Sredstva za namen B se razdelijo med fiksne 
stroške v višini 30 odstotkov in variabilne upravičene 
stroške v višini 70 odstotkov. Sredstva za fiksne stroške 
v višini 30 odstotkov se razdelijo v obliki pavšala med 
vse upravičence, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa 
sorazmerno v enakem znesku. Za dodelitev sredstev za 
fiksne stroške ni potrebno prilagati dokazil iz točke 10. 
tega javnega razpisa. Sredstva za variabilne upravičene 
stroške v višini 70 odstotkov se dodelijo glede na prilo-
žen program in dokazila iz poglavja 10. tega javnega 
razpisa.

6.9. Sredstva za namene C in Č bodo proporcional-
no razdeljena glede na delež doseženih točk od skupne-
ga števila točk, glede na razpoložljiva sredstva in glede 
na skupno vrednost zaprošenih sredstev.

7. Rok in način prijave
7.1. Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim 

dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije do vključno 8. aprila 2022.

7.2. Vlogo na javni razpis se izpolni in vloži v in-
formacijski sistem Agencije, ki se nahaja na vstopnem 
spletnem mestu na naslovu https://e-kmetija.gov.si, v 
elektronski obliki, podpisani s kvalificiranim elektronskim 
podpisom.

7.3. Vlogo vlagatelj ali njegov pooblaščenec za 
elektronsko vložitev izpolni elektronsko in podpiše s kva-
lificiranim elektronskim podpisom ter vloži v elektronski 
obliki, pri čemer se priloge predložijo kot skenogram.

7.4. Če vlogo iz tega javnega razpisa vlaga poo-
blaščenec za elektronsko vložitev, se pred elektronsko 
vložitvijo vloge registrira pri agenciji. Pooblaščenec za 
elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni pooblastilo 
za dostop in uporabo informacijskega sistema agen-
cije. S podpisom na vlogi vlagatelj ali njegov poobla-
ščenec za elektronsko vložitev potrdi pravilnost vnosa 
podatkov.

7.5. Podrobna navodila o prijavi v informacijski sis-
tem in izpolnjevanju vloge v njem ter vlaganju vloge se 
objavijo na Osrednjem spletnem mestu državne uprave 
GOV.SI.

7.6. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo 
na Osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI 
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

8. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
8.1. Odpiranje vlog ni javno.
8.2. Prispele vloge obravnava in oceni agencija. 

Vloge, ki so popolne, izpolnjujejo vse pogoje, in ki na 
podlagi meril za dodelitev pomoči iz tega javnega raz-
pisa za namene B, C in Č dosegajo določeno število 
točk, se odobrijo.

8.3. Pomoč se vlagatelju odobri z odločbo o pravici 
do sredstev. Odločbo izda predstojnik agencije.

8.4. Zoper odločbo agencije je dopustna pritožba 
v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži 
pisno.

8.5. V primeru, da vlagatelj odda vlogo na več kot 
en javni razpis po uredbi, se upošteva tista vloga, iz 
katere je po datumu in uri oddaje razvidno, da je bila 
oddana prva.

8.6. Če so bile vloge iz točke 8.5. tega poglavja od-
dane istočasno in iz odpreme v informacijskem sistemu 
agencije ni mogoče razbrati, katera vloga je bila oddana 
prva, se vlagatelja pozove na razjasnitev, za katerega iz-
med ukrepov po uredbi vlaga vlogo. Če se vlagatelj v za 
to postavljenem roku ne izjasni, se vse vloge zavržejo.

9. Rok in način vložitve elektronskega zahtevka za 
izplačilo sredstev

9.1. Število zahtevkov določi agencija z odločbo o 
pravici do sredstev.

9.2. Zahtevek za izplačilo sredstev (Priloga št. 3 
razpisne dokumentacije) mora prejemnik izpolniti in vlo-
žiti na agencijo, v elektronski obliki, podpisan s kvalifici-
ranim elektronskim podpisom najkasneje do 30. oktobra 
2022.

9.3. Za elektronsko izpolnjevanje in vložitev zah-
tevkov iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo 
določbe iz sedmega poglavja tega javnega razpisa.

9.4. K zahtevku mora prejemnik priložiti skenira-
ne originale računov in dokazila o plačilu upravičenih 
stroškov oziroma skenirane kopije plačanih računov, ter 
poročilo o izvedenem programu dela. Priloge se priložijo 
kot skenogram.

9.5. Skenirani originali računov in dokazila o pla-
čilu računov oziroma skenirane kopije računov morajo 
biti oštevilčeni, zloženi po vrstnem redu in v zaporedju 
prikazani v seznamu računov (Priloga št. 4 razpisne 
dokumentacije).

9.6. Upravičeni stroški, za izplačilo pomoči iz tega 
javnega razpisa so stroški, ki so nastali v obdobju od iz-
daje odločbe o pravici do sredstev do vložitve zahtevka 
za izplačilo sredstev.

9.7. Račun mora vsebovati vse potrebne podatke 
oziroma mora biti izdan v skladu z zakonom, ki ureja 
davek na dodano vrednost.

10. Obveznosti prejemnika pomoči, vračilo pomoči 
in hramba dokumentacije

10.1 Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo do-
deljenih sredstev odprt transakcijski račun.

10.2 Vse dejavnosti morajo biti dokončane in pla-
čane pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sred-
stev.

10.3 V primeru ugotovljenih nepravilnosti agencija 
zahteva vračilo dodeljenih sredstev od upravičenca sku-
paj z zakonitimi zamudnimi obrestmi skladno z 41.a čle-
nom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 
86/21 – odl. US in 123/21).

10.4 Prejemnik pomoči in agencija mora vso do-
kumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev iz 
tega javnega razpisa, hraniti vsaj še deset let od datuma 
dodelitve pomoči.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 330-12/2022/ Ob-1726/22
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 34. člena ter v 
zvezi z 22. členom in četrtim odstavkom 26. člena Ured-
be o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske  
politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 35/15 in 
10/22; v nadaljnjem besedilu: uredba) objavlja
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javni razpis
za 4. ukrep Pomoč nepridobitnim organizacijam  

pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov 
za leto 2022

Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa za 4. ukrep Pomoč nepridobitnim organizacijam pri 
organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2022 (v nadaljnjem besedilu: 
javni razpis) je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, 
ki pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva, 
za nepridobitno organizacijo, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.

Razpisana sredstva

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša  
do 10.000 evrov.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 255610 – Podpora strokovnim 
prireditvam na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem 
besedilu: ministrstvo) za leto 2022, NRP 2330-20-0043 Podpora interesnem 
povezovanju 2021–2025, Konto 4120.

Vrsta javnega razpisa Zaprti.
Začetek vlaganja vlog in 
zaključek javnega razpisa

Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa 
v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 8. aprila 2022.

Informacije o javnem razpisu

INFO točka:
– Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana,
– Tel. 01/580-77-92: ponedeljek, torek, četrtek od 9. do 15. ure, sreda od 8.30 do 
15. ure, petek od 8.30 do 14. ure.
– Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-
sa je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega 
dogodka, ki pripomore k boljši prepoznavnosti sloven-
skega kmetijstva in gozdarstva, za nepridobitno orga-
nizacijo, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.

2. Vlagatelj, upravičenec in prejemnik pomoči
2.1. Vlagatelj je nepridobitna pravna oseba, ki delu-

je na področju kmetijstva ali gozdarstva.
2.2. Upravičenec je vlagatelj, ki mu je vročena od-

ločba o pravici do sredstev.
2.3. Prejemnik pomoči je upravičenec, ki pravo-

časno odda popoln in ustrezen zahtevek za izplačilo 
sredstev, s končnim poročilom o izvedenih aktivnostih, 
odobrenih z odločbo o pravici do sredstev in z zahteva-
nimi dokazili o nastalih in plačanih upravičenih stroških.

3. Pogoji za pridobitev pomoči
3.1. Pogoji za pridobitev pomoči iz tega javnega 

razpisa morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge.
3.2. Vlagatelj mora priložiti vlogo v skladu z zahte-

vami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so se-
stavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, 
vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so 
v njej navedeni.

3.3. Za vlagatelja, ki uveljavlja točke pri merilu: 
Vpis v vpisnik prostovoljnih organizacij, Agencija pogoj 
preveri v AJPES-u.

3.4. Vlagatelj mora priložiti dokazila o delovanju na 
področju kmetijstva ali gozdarstva (obrazec št. 3 razpi-
sne dokumentacije).

3.5. Vlagatelj mora priložiti program dogodka (Pri-
loga št. 1 razpisne dokumentacije), izvedenega v ob-
dobju od 22. oktobra 2021 do 21. oktobra 2022 in letni 
program dela za namen ocenjevanja.

4. Omejitve
4.1. Do pomoči iz tega javnega razpisa ni upravičen 

vlagatelj:
– ki ni aktivna pravna oseba, oziroma ne izpolnjuje 

obveznosti iz predpisov, ki urejajo ustanovitev in delo-
vanje pravnih oseb, kar se preveri v evidencah agencije 
RS za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem 
besedilu: AJPES),

– ki je registriran po predpisu, ki ureja društva, in se 
ne financira tudi iz naslova letne članarine.

4.2. Višina dodeljene pomoči iz tega javnega raz-
pisa lahko na upravičenca znaša do 90 odstotkov upra-
vičenih stroškov programa iz točke 3.5. prejšnjega po-
glavja.

4.3. Delež dodeljenih pomoči iz vseh javnih virov za 
namen tega ukrepa lahko skupno znaša do 100 odstot-
kov upravičenih stroškov.

4.4. Skupna višina vseh virov financiranja za po-
moč iz tega javnega razpisa ne sme preseči vrednosti 
stroškov odobrenega programa dogodka iz točke 3.5. 
prejšnjega poglavja.

4.5. Za dogodek, za katerega se dodeljujejo sred-
stva pomoči iz tega javnega razpisa, ni dovoljeno prido-
biti sredstev, namenjenih za izvajanje ukrepov razvoja 
podeželja.

4.6. Vlagatelj lahko pridobi pomoč iz tega javnega 
razpisa samo za en strokovni ali jubilejni dogodek.

4.7. Vlagatelj, ki kandidira na ta javni razpis, ne 
more pomoči pridobiti tudi po javnih razpisih za druge 
ukrepe uredbe.

5. Finančni pogoji za dodelitev pomoči
5.1. Pomoč iz tega javnega razpisa se dodeli v obli-

ki nepovratnih sredstev.
5.2. Upravičeni stroški za dodelitev pomoči iz tega 

javnega razpisa so:
– stroški izdaje (strokovne) publikacije za obeležitev 

dogodka,
– stroški promocije dogodka,
– stroški najema prostora dogodka,
– drugi stroški, povezani z organizacijo in izvedbo 

dogodka (npr. materialni stroški, potni stroški).
5.3. Potni stroški iz četrte alineje točke 5.2. tega 

poglavja so upravičeni do povračila, v kolikor so nastali 
zaradi udeležbe na dogodku iz prvega poglavja tega 
javnega razpisa. Njihov nastanek mora biti izkazan z 
dokazilom, da je bila pot opravljena (npr. s seznamom 
liste udeležencev, s potrdilom o udeležbi upravičenca, 
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izdanim s strani organizatorja dogodka iz prvega poglav-
ja tega javnega razpisa, itd.).

5.4. Potni stroški, opravljeni s službenim osebnim 
vozilom, se povrnejo v višini 0,18 EUR na opravljeni 
kilometer poti, potni stroški, opravljeni z lastnim oseb-
nim avtomobilom, pa se povrnejo v višini 0,37 EUR na 
opravljeni kilometer poti.

5.5. Prejemnik pomoči iz tega javnega razpisa mora 
zagotoviti morebitno razliko sredstev med višino dode-
ljene pomoči in dejansko vrednostjo odobrenega pro-
grama dogodka.

5.6. DDV ni upravičeni strošek.
5.7. Sredstva iz tega javnega razpisa se dodeljujejo 

po sistemu zaprtega javnega razpisa.

6. Merila za ocenjevanje vlog
6.1. Merila za oceno vlog

Merilo Točke Max. 
ocenitev

Max. št. točk
(množitev točk in maksimalne ocenitve)

1. Delovanje vlagatelja 25 5 125
2. Predstavitev dogodka 25 5 125
3. Delež lastnih sredstev za izvedbo 25 5 125
4. Status NVO v javnem interesu 65 1 65
5. Vpis v vpisnik prostovoljnih organizacij 65 1 65

Skupaj: 505

Ocene za merila:
1. DELOVANJE VLAGATELJEV
točke Vlagatelj izvaja
1 tradicionalna usposabljanja (predavanja, delavnice)
2 tradicionalna usposabljanja z izdajo potrdil (vodi evidenco o izdanih potrdilih)
3 usposabljanja s preizkusom znanja
4 nacionalne poklicne kvalifikacije
5 formalno redno izobraževanje
2. PREDSTAVITEV DOGODKA
točke Dogodek predstavlja
1 predstavitev oziroma povezovanje na lokalnem nivoju (občina) 
2 predstavitev oziroma povezovanje na nivoju regije
3 medregijsko predstavitev ali predstavitev na nivoju države oziroma medregijsko povezovanje
4 predstavitev na nivoju države
5 predstavitev izven Slovenije oziroma mednarodno povezovanje
3. Delež lastnih sredstev za izvedbo programa:
točke Delež lastnih sredstev (%)
1 od 50 do 57 % 
2 od 58 do 65 % 
3 od 66 do 73 % 
4 od 74 do 80 % 
5 več kot 81 % 
4. STATUS NVO V JAVNEM INTERESU 
Društvo ima status društva, ki deluje v javnem interesu
točke 65 
5. VPIS V VPISNIK PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ 
Organizacija mora biti za pridobitev točk najkasneje ob oddaji vloge na ta javni razpis vpisana v vpisnik prostovoljskih 
organizacij. Izpolnjevanje pogoja agencija preveri v evidenci AJPES.
točke 65

6.2. Agencija bo ocenila vse pravočasne in popolne 
vloge.

6.3. Odobrene bodo vloge, ki bodo izpolnjevale vse 
razpisne pogoje, bodo na podlagi ocenjenih meril do-
segle najmanj 200 točk in katerih vrednost upravičenih 
stroškov bo znašala najmanj 2.000 eurov.

6.4. Sredstva bodo proporcionalno razdeljena glede 
na delež doseženih točk od skupnega števila točk, glede 
na razpoložljiva sredstva in skupno vrednost upravičeno 
zaprošenih sredstev.

7. Rok in način prijave
7.1. Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim 

dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije do vključno 8. aprila 2022.

7.2. Vlogo na javni razpis se izpolni in vloži v in-
formacijski sistem Agencije, ki se nahaja na vstopnem 
spletnem mestu na naslovu https://e-kmetija.gov.si, v 
elektronski obliki, podpisani s kvalificiranim elektronskim 
podpisom.

7.3. Vlogo vlagatelj ali njegov pooblaščenec za 
elektronsko vložitev izpolni elektronsko in podpiše s kva-
lificiranim elektronskim podpisom ter vloži v elektronski 
obliki, pri čemer se priloge predložijo kot skenogram.

7.4. Če vlogo iz tega javnega razpisa vlaga poo-
blaščenec za elektronsko vložitev, se pred elektronsko 
vložitvijo vloge registrira pri agenciji. Pooblaščenec za 
elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni pooblastilo 
za dostop in uporabo informacijskega sistema agencije. 
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S podpisom na vlogi vlagatelj ali njegov pooblaščenec 
za elektronsko vložitev potrdi pravilnost vnosa podatkov.

7.5. Podrobna navodila o prijavi v informacijski sis-
tem in izpolnjevanju vloge v njem ter vlaganju vloge se 
objavijo na Osrednjem spletnem mestu državne uprave 
GOV.SI.

7.6. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo 
na Osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI 
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

8. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
8.1. Odpiranje vlog ni javno.
8.2. Prispele vloge obravnava in oceni agencija. 

Vloge, ki so popolne, izpolnjujejo vse pogoje in ki na 
podlagi meril za dodelitev pomoči iz tega javnega razpi-
sa dosegajo določeno število točk se odobrijo.

8.3. Pomoč se vlagatelju odobri z odločbo o pravici 
do sredstev. Odločbo izda predstojnik agencije.

8.4. Zoper odločbo agencije je dopustna pritožba 
v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži 
pisno.

8.5. V primeru, da vlagatelj odda vlogo na več kot 
en javni razpis po uredbi, se upošteva tista, iz katere je 
po datumu in uri oddaje razvidno, da je bila oddana prva.

8.6. Če so bile vloge iz prejšnjega odstavka oddane 
istočasno in iz odpreme ni mogoče razbrati, katera je 
bila oddana prva, se vlagatelja pozove na razjasnitev, 
za katerega izmed ukrepov po uredbi vlaga vlogo. Če 
se vlagatelj v določenem roku ne izjasni, za katerega od 
ukrepov vlaga vlogo, se vse vloge zavržejo.

9. Rok in način vložitve elektronskega zahtevka za 
izplačilo sredstev

9.1. Število zahtevkov določi agencija z odločbo o 
pravici do sredstev.

9.2. Zahtevek za izplačilo sredstev (Priloga št. 2 raz-
pisne dokumentacije) mora prejemnik izpolniti in vložiti 
na Agencijo, v elektronski obliki, podpisan s kvalificiranim 
elektronskim podpisom najkasneje do 30. oktobra 2022.

9.3. Za elektronsko izpolnjevanje in vložitev zah-
tevkov iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo 
določbe iz sedmega poglavja tega javnega razpisa.

9.4. K zahtevku mora prejemnik priložiti skenira-
ne originale računov in dokazila o plačilu upravičenih 
stroškov oziroma skenirane kopije plačanih računov, ter 
poročilo o izvedenem programu dela. Priloge se priložijo 
kot skenogram.

9.5. Skenirani originali računov in dokazila o pla-
čilu računov oziroma skenirane kopije računov morajo 
biti oštevilčeni, zloženi po vrstnem redu in v zaporedju 
prikazani v seznamu originalnih računov (Priloga št. 3 
razpisne dokumentacije).

9.6. Upravičeni stroški, za izplačilo pomoči iz tega 
javnega razpisa so stroški, ki so nastali v obdobju od iz-
daje odločbe o pravici do sredstev do vložitve zahtevka 
za izplačilo sredstev.

9.7. Račun mora vsebovati vse potrebne podatke 
oziroma mora biti izdan v skladu z zakonom, ki ureja 
davek na dodano vrednost.

10. Obveznosti prejemnika pomoči, vračilo pomoči 
in hramba dokumentacije

10.1. Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo do-
deljenih sredstev odprt transakcijski račun.

10.2. Vse dejavnosti morajo biti dokončane in pla-
čane pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sred-
stev.

10.3. V primeru ugotovljenih nepravilnosti agencija 
zahteva vračilo dodeljenih sredstev od upravičenca sku-
paj z zakonitimi zamudnimi obrestmi skladno z 41.a čle-
nom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 

57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 
86/21 – odl. US in 123/21).

10.4. Prejemnik pomoči in agencija mora vso do-
kumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev iz 
tega javnega razpisa, hraniti vsaj še deset let od datuma 
dodelitve pomoči.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 8451-6/2022-3-DGZR Ob-1699/22
Na podlagi 102. člena Zakona o varstvu pred na-

ravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), 
8. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 23/19 in 189/20 – ZFRO), 
58. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list 
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 
61/17 – GZ in 189/20 – ZFRO) ter Koeficientov razvi-
tosti občin za leti 2022 in 2023 (Ministrstvo za finance, 
št. 007-1171/2021/10 z dne 4. 1. 2022), Ministrstvo za 
obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in re-
ševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana, objavlja

razpis 
za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne 
opreme za obdobje od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2022

1. Podatki o razpisu
Namen in cilj razpisa:
Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene 

nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih 
vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil 
za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 5. 2021 
do 30. 4. 2022.

Cilj razpisa je pospeševanje posodabljanja zašči-
tne in reševalne opreme gasilskih enot prostovoljnih 
gasilskih društev ter zagotavljanje usklajenega razvoja 
teh enot.

Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vrst 
gasilske opreme:

A. Oprema skupine A – izključno nova oprema:
– gasilska zaščitna obleka (GZO),
– kombinezon in dvodelna obleka za gašenje poža-

rov v naravi – aramidna vlakna (KGP-A),
– kombinezon za gašenje požarov v naravi – impre-

gniran bombaž (KGP-B),
– gasilska zaščitna čelada (GZČ),
– gasilska zaščitna čelada za gašenje gozdnih po-

žarov in tehnično reševanje (GZČ GP+TR),
– gasilski zaščitni škornji (GZŠ),
– gasilske zaščitne rokavice (GZR),
– izolirni dihalni aparat – komplet (IDA+TP),
– izolirni dihalni aparat – komplet brez tlačne po-

sode (IDA),
– tlačna posoda (TP),
– gasilska delovna obleka – tip B (GDO-B),
– izpihovalnik – za gašenje gozdnih požarov (IZP),
– nahrbtna brenta (NB),
– gasilski pas (GP),
– termo kamera (TK).
B. Oprema skupine B (vozila, podvozja, nadgradnje 

in naprave):
– gasilska vozila, nadgradnje in podvozja (GV):

– pri gasilskih vozilih se upoštevajo tudi rabljena 
podvozja starosti največ 5 let;

– pri nadgradnji starost podvozja ne sme presega-
ti polovice življenjske dobe gasilskih vozil;

– prenosne motorne brizgalne (MB): PFPN 10-1000, 
PFPN 10-750 in PFPN 10-1500 – nove;

– potopne črpalke (PČ): 230 V, izdelane v skla-
du z DIN 14425 ali SIST EN ISO 9906, moč črpanja: 
min. 700 l/min pri 0 barih – nove;
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– agregati (A): izdelani po DIN 14685-1, moč agre-
gata: najmanj 5 KVA električne moči – novi;

– zaščitna stikala (PRCD-K, PRCD-S) – nova;
– nadtlačni ventilatorji (NV) – novi.
Prijavitelj na ta razpis (v nadaljnjem besedilu: prija-

vitelj) se lahko prijavi za sofinanciranje na posamezno 
ali več vrst gasilske zaščitne in reševalne opreme, ki je 
predmet razpisa.

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj na javni 
razpis

Na razpisu lahko sodeluje prostovoljno gasilsko 
društvo (v nadaljnjem besedilu: PGD) neposredno ali 
pristojna gasilska zveza (v nadaljnjem besedilu: GZ) v 
imenu posameznih gasilskih društev, za katere je bila 
oprema nabavljena.

Na razpisu lahko sodeluje tudi GZ za nabavo vozila 
za GZ v skladu z razpisnimi določili.

V primeru prijave pristojne GZ (na razpis) v imenu 
posameznih gasilskih društev, za katere je bila oprema 
nabavljena, mora(jo) biti obvezno priložen(i) dokument(i) 
o predaji opreme PGD, za katerega je bila nabavljena, 
ki se izpolnijo v Vulkanu.

PGD mora biti kategorizirano v skladu z Merili za 
organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Uredba o 
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zašči-
to, reševanje in pomoč, Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 
23/11 in 27/16 – v nadaljnjem besedilu: Uredba).

Kategorizacija PGD mora biti podpisana s strani 
župana občine in posredovana Gasilski zvezi Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: GZS) ter vpisana v informacij-
ski gasilski sistem »VULKAN« (v nadaljnjem besedilu: 
»Vulkan«).

Z razpisom se bo sofinancirala samo gasilska za-
ščitna in reševalna oprema ter gasilska vozila, ki so 
predmet razpisa in so količinsko ter po tipu glede na 
kategorijo gasilskega društva v skladu z minimalnimi 
pogoji, določenimi v Merilih za organiziranje in opremlja-
nje gasilskih enot (priloga Uredbe, poglavje I, točka 1).

Z razpisom se bodo neposredno gasilskim zvezam 
sofinancirala gasilska vozila PV-1 ali GVZ-1, in sicer 
največ eno v obdobju petih let (Priloga 1).

Vsa gasilska zaščitna reševalna oprema ter gasil-
ska vozila morajo biti nabavljena v skladu z veljavno 
kategorizacijo in tipizirana s strani GZS.

Izjemoma se bodo sofinancirala vozila, če:
– PGD I. kategorije namesto vozila GVV-1 kupi 

vozilo GVV-2 ali GVC-1 (GVC-16/25) (nabava se so-
financira v izhodiščni vrednosti vozila GVV-2 oziroma 
GVC-1 (GVC-16/25));

– PGD III. kategorije namesto vozila GVC-16/15 
kupi vozilo GVC-1 (GVC-16/25);

– PGD kupi večje (dražje) vozilo, kot po kategori-
zaciji pripada PGD, ki pa v kombinaciji z vozili, ki jih že 
ima, zagotavlja ustrezno operativno sposobnost. Pri tem 
mora biti upoštevan prednostni vrstni red nabave (Prilo-
ga 2). V tem primeru se vozilo sofinancira v izhodiščni 
vrednosti vozila, ki društvu pripada po kategorizaciji;

– PGD kupi manjše (cenejše) vozilo, kot po kate-
gorizaciji pripada PGD, vendar v kombinaciji z vozili, ki 
jih društvo že ima, zagotavlja ustrezno operativno spo-
sobnost. V tem primeru se vozilo sofinancira v izhodiščni 
vrednosti vozila, ki je nabavljeno;

– PGD kupi novo vozilo GVM-1, ki zamenjuje obsto-
ječe vozilo istega tipa, pri čemer mora PGD v kombina-
ciji z vozili, ki jih že ima, zagotavljati ustrezno operativno 
sposobnost;

– PGD II. kategorije kupi vozilo GVM-1, ob pogoju, 
da že razpolaga z voziloma GVC-16/24 in GV-2 (oziro-
ma GV-1);

– PGD kupi novo vozilo GVC-3 (AC) ali GVC s po-
sadko 1+2, ki zamenjuje obstoječe vozilo istega tipa, pri 
čemer mora biti nabava tega vozila vključena v program 
razvoja in nabave opreme, ki ga potrdi župan občine in 
mora PGD že razpolagati z GVM-1;

– PGD kupi vozilo GVC-3 (AC) za oskrbo s požarno 
vodo, ki ga do sedaj ni imelo v voznem parku, mora v 
kombinaciji z vozili, ki jih že ima, zagotavljati ustrezno 
operativno sposobnost, nabava GVC-3 (AC) pa mora 
biti vključena v program razvoja in nabave opreme, ki 
ga potrdi župan občine;

– PGD kupi vozilo VGV, GVL-1, GVL-2, GTV ali 
GVK, vendar mora predhodno razpolagati z osnovnimi 
operativnimi vozili po merilih glede na kategorijo. Vlogi 
na razpis za omenjena vozila je potrebno priložiti sklep 
župana.

V primeru, da PGD pripada vozilo za gašenje goz-
dnih požarov, mora predhodno razpolagati z osnovnim 
operativnim vozilom po merilih.

V navedenih izjemah mora to opredeljevati ocena 
ogroženosti in operativni načrt. Tovrstni vlogi mora biti 
priloženo mnenje gasilskega regijskega poveljnika.

Za vsa vozila morajo PGD pred nakupom vozila 
pridobiti predhodno mnenje o ustreznosti podvozja in 
upravičenosti do sofinanciranja z razpisom.

Če nabavljeno vozilo PGD-ja glede na kategorijo 
ne povečuje osnovne operativne sposobnosti, hkrati pa 
društvo nima osnovnih vozil za zagotavljanje operativ-
ne sposobnosti, PGD ni upravičeno za sodelovanje na 
razpisu.

Sofinancirala se bodo le vozila za gašenje in reše-
vanje z višin (ALK, ZD, TD, GVCALK1-2, GVCTD 1-2, 
GVCZD 1-2), dokončana v celoti, po izdaji zapisnika o 
ustreznosti vozila s strani Komisije za pregled vozil pri 
GZS.

Vozila za gašenje in reševanje z višin, nabavljena 
na podlagi Poziva za oddajo vlog za sofinanciranje 
nakupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin 
(Uradni list RS, št. 98/15, 81/16, 80/17, 81/18 in 77/19, 
202/21), se s tem razpisom ne sofinancirajo.

Manjše ZD, TD do 30 m (EN 1777), se lahko na raz-
pis prijavi v celoti ali ločeno (podvozje in/ali nadgradnja).

PGD oziroma GZ, ki že razpolaga z opremo, nave-
deno v Merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih 
enot glede na njegovo kategorijo ali v Vulkanu nima ažu-
riranega stanja podatkov o opremljenosti, ni upravičeno 
za sodelovanje v razpisu.

Pri določanju pravilnosti prijave se bosta poleg že 
navedenih pogojev upoštevala še predpisana minimalna 
starost opreme in vozil, ki se zamenjuje in prednostni 
vrstni red nabave (Priloga 1 in Priloga 2).

PGD, ki bo sodelovalo neposredno ali preko pri-
stojne gasilske zveze ter GZ, ki bo sodelovala v svojem 
imenu za nabavo vozila, mora skladno z določili Uredbe 
imeti s strani pristojne GZ usklajen in potrjen program 
nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme oziroma 
s strani župana občine podpisan načrt razvojnih pro-
gramov (NRP) za srednjeročne obdobje, dostavljen na 
GZS.

Z razpisom se sofinancira tudi gasilske zaščitne 
obleke istega proizvajalca, če je komplet sestavljen iz 
različnega modela jakne in hlač ob pogoju, da imata oba 
samostojna certifikata in oba certifikata to dopuščata.

Ob prijavi mora prijavitelj priložiti naslednjo doku-
mentacijo:

– popoln in pravilno izpolnjen obrazec prijave na 
razpis za sofinanciranje (iz »Vulkana«) z ustrezno do-
kumentacijo, vse skupaj zloženo v pravilnem vrstnem 
redu in ustrezno speto;
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– pravilno in verodostojno izpolnjen obrazec s po-
datki o opremljenosti PGD (iz »Vulkana«);

– fotokopijo računa/ov za nabavljeno opremo, iz 
katerih mora biti razvidno ime izdelka oziroma vrsta 
storitve. Imena izdelkov na računu, ki so predmet ti-
pizacije GZS, morajo biti skladna z imeni iz seznama 
tipizirane opreme (Priloga 3). Računi se morajo glasiti 
na prijavitelja;

– pri vozilih, podvozjih oziroma nadgradnjah, fo-
tokopijo prometnega dovoljenja obstoječega vozila, če 
tega nadomešča z nabavljenim;

– pri celotnih vozilih oziroma nadgradnjah, foto-
kopijo prometnega dovoljenja nabavljenega vozila, iz 
katerega je razvidno lastništvo;

– pri podvozjih: mnenje GZS o ustreznosti podvozja 
in upravičenosti do sofinanciranja;

– pri nadgradnjah in celotnih vozilih: zapisnik o 
prevzemu gasilskega vozila, izdan s strani Komisije 
za pregled vozil GZS, mnenje GZS o upravičenosti do 
sofinanciranja;

– pri nabavi GVC-3 (AC) za oskrbo s požarno vodo, 
mnenje župana o nabavi GVC-3 (AC) za oskrbo s po-
žarno vodo;

– pri nabavi vozil – izjem, mnenje gasilskega re-
gijskega poveljnika in mnenje GZS o upravičenosti do 
sofinanciranja;

– v primeru nakupa opreme s pomočjo leasinga:
– s strani župana občine podpisan načrt razvojnih 

programov za srednjeročne obdobje (NRP),
– fotokopijo prometnega dovoljenja, iz katerega je 

razvidno, da bo po poravnanju obveznosti postal lastnik 
PGD oziroma GZ, za katerega se je oprema nabavila 
(vpis PGD oziroma GZ v prometno dovoljenje);

– kupoprodajno pogodbo, v kolikor je vozilo bilo 
kupljeno od fizične osebe, pri čemer mora vozilo izpol-
njevati pogoje, ki jih za nakupe vozil določa razpis, prav 
tako je treba priložiti vso dokumentacijo, ki je zahtevana 
v primeru prijave vozil.

V primeru, da je prijavi treba priložiti NRP, mora 
ta biti izdelan skladno z določili Zakona o javnih fi-
nancah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 
– ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in Uredbe o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicij-
ske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni 
list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). Več informacij o NRP 
je dostopnih na spletni strani: https://www.gov.si/teme/
nacrt-razvojnih-programov/

3. Merila za razdelitev sredstev
Razdelitev sredstev za zagotavljanje enakomerne-

ga razvoja gasilskih enot:
Pri določitvi višine sofinanciranja se upošteva raz-

vitost občin glede na indeks razvitosti občin, skladno s 
Koeficienti razvitosti občin za leti 2022 in 2023 (Ministr-
stvo za finance, št. 007-1171/2021/10 z dne 4. 1. 2022), 
kjer se kot manj razvite upoštevajo občine s koeficien-
tom razvitosti enakim ali manjšim od 1, kar pomeni 90 
občin, in sicer:

– vsa razpoložljiva sredstva se razdeli na način, da 
se 90 % sredstev razdeli po merilih razpisa vsem prija-
viteljem, vključno s prijavitelji iz manj razvitih občin, ter 
dodatno 10 % sredstev po istih merilih, izključno samo 

prijaviteljem iz manj razvitih občin, določenih skladno s 
predhodno alinejo. Tako prijavitelji iz manj razvitih občin 
dobijo sofinancirano vrednost iz prve delitve ter dodatno 
iz druge;

– skupni delež sofinanciranja za posamezno vrsto 
prijavljene opreme ne sme preseči 30 % z razpisom do-
ločene izhodiščne vrednosti za to vrsto opreme.

Določitev deležev razpoložljivih sredstev za posa-
mezne skupine opreme:

Celotna razpoložljiva finančna sredstva za posa-
mezno delitev se najprej razdelijo na dva deleža. Delež 
višine sredstev med opremo skupine A in opremo skupi-
ne B določi komisija za izvedbo razpisa, glede na vrsto 
in število prijavljene opreme, po obravnavi dopolnitev 
in ugovorov.

Ti deleži pa se dalje delijo na ustrezne deleže za 
posamezne vrste opreme, in sicer:

– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zašči-
tnih oblek,

– delež sredstev za sofinanciranje kombinezonov 
in dvodelnih oblek za gašenje požarov v naravi iz ara-
midnih vlaken,

– delež sredstev za sofinanciranje kombinezonov 
za gašenje požarov v naravi iz impregniranega bom-
baža,

– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zašči-
tnih čelad,

– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih za-
ščitnih čelad za gašenje gozdnih požarov in tehnično 
reševanje,

– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zašči-
tnih škornjev,

– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zašči-
tnih rokavic,

– delež sredstev za sofinanciranje izolirnih dihalnih 
aparatov (komplet),

– delež sredstev za sofinanciranje izolirnih dihalnih 
aparatov (komplet brez tlačne posode),

– delež sredstev za sofinanciranje tlačnih posod,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih delov-

nih oblek tipa B,
– delež sredstev za sofinanciranje izpihovalnikov,
– delež sredstev za sofinanciranje nahrbtnih brent,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih pasov,
– delež za sofinanciranje termo kamer,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih vozil,
– delež sredstev za sofinanciranje prenosnih mo-

tornih brizgaln,
– delež sredstev za sofinanciranje potopnih črpalk,
– delež sredstev za sofinanciranje agregatov,
– delež sredstev za sofinanciranje zaščitnih stikal in
– delež sredstev za sofinanciranje nadtlačnih ven-

tilatorjev.
Podlaga za določanje deležev in osnova za do-

ločitev višine sofinanciranja bodo enotne izhodiščne 
vrednosti za sofinanciranje za posamezne vrste opre-
me, razen za vsa gasilska vozila, kjer se pri obračunu 
sofinanciranja upošteva izhodiščna vrednost vozila iz 
razpisa, v kolikor pa vlagatelj plača nižjo vrednost od 
izhodiščne, pa se kot izhodišče za sofinanciranje upo-
števa plačana vrednost vozila.

Upoštevane bodo naslednje izhodiščne vrednosti:

Oprema skupine a):

VRSTA OPREME
VREDNOST ZA 

POSAMEZEN KOS
(v EUR)

GZO Gasilska zaščitna obleka 700,00
KGP-A Kombinezon, dvodelna obleka (aramid. vl.) 320,00
KGP-B Kombinezon (imp. bombaž) 150,00
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Oprema skupine a):

VRSTA OPREME
VREDNOST ZA 

POSAMEZEN KOS
(v EUR)

GZČ Gasilska zaščitna čelada 170,00
GZČ GP+TR Gasilska zaščitna čelada za gašenje gozdnih požarov in tehnično reševanje 110,00
GZŠ Gasilski zaščitni škornji 120,00
GZR Gasilske zaščitne rokavice 60,00
IDA+TP Izolirni dihalni aparat (komplet) 1.300,00
IDA Izolirni dihalni aparat (komplet brez tlačne posode) 1.000,00
TP Tlačna posoda 300,00
GDO-B Gasilska delovna obleka (tip B) 140,00
IZP Izpihovalnik (za gašenje gozdnih požarov) 620,00
NB Nahrbtna brenta 180,00
GP Gasilski pas 50,00

TK
Termo kamera
območje merjenja 0–600 st. C, IP 67, odporna na padce z 2 m na beton, zagon 
kamere maks. 20 s, ločljivost min. 240x180

3.000,00

Oprema skupine b): VREDNOST

GV GASILSKA OZNAKA VOZILA ZA CELOTNO 
VOZILO

SAMO ZA 
PODVOZJA

SAMO ZA 
NADGRADNJO

PV-1 24.000,00 20.000,00 4.000,00
GVZ-1 24.000,00 20.000,00 4.000,00
GV-1 67.000,00 37.000,00 30.000,00
GVV-1 85.000,00 45.000,00 40.000,00
GVV-2 140.000,00 65.000,00 75.000,00
GVC 16/15 180.000,00 80.000,00 100.000,00
GVC-1 (GVC-16/25) 180.000,00 80.000,00 100.000,00
GVC-16/24 160.000,00 70.000,00 90.000,00
GVC-2 (GVC-24/50) 190.000,00 85.000,00 105.000,00
GVM-1 34.000,00 30.000,00 4.000,00
GVGP-1 50.000,00 30.000,00 20.000,00
GVGP-2 143.000,00 70.000,00 73.000,00
GCGP-1 160.000,00 80.000,00 80.000,00
GCGP-2 175.000,00 85.000,00 90.000,00
GCGP-3 185.000,00 85.000,00 100.000,00
TRV 190.000,00 80.000,00 110.000,00
TRV-2D, TRVD 220.000,00 80.000,00 140.000,00
GVC-3 (AC) 163.000,00 78.000,00 85.000,00
ALK, TD, ZD, GVCALK 1-2,  
GVCZD 1-2, GVCTD 1-2

650.000,00 0,00 0,00

HTRV 87.000,00 45.000,00 42.000,00
Manjše ZD, TD do 30 m (EN 1777) 300.000,00 60.000,00 240.000,00
VGV 37.000,00 26.000,00 11.000,00
GVL-1 62.000,00 45.000,00 17.000,00
GVL-2 105.000,00 80.000,00 25.000,00
GTV 109.000,00 67.000,00 42.000,00
GVK 168.000,00 84.000,00 84.000,00

PRENOSNA MOTORNA BRIZGALNA
PFPN 10-1000, 10-750, 10-1500 VREDNOST

MB 12.000,00
POTOPNA ČRPALKA

230 V, izdelane v skladu z DIN 14425 ali  
SIST EN ISO 9906, moč črpanja: min. 700 l/min  

pri 0 barih

VREDNOST

PČ 1.600,00
AGREGAT

Izdelan po DIN 14685-1, moč agregata: najmanj 5 KVA 
električne moči

VREDNOST

A 5.500,00
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Oprema skupine b): VREDNOST

GV GASILSKA OZNAKA VOZILA ZA CELOTNO 
VOZILO

SAMO ZA 
PODVOZJA

SAMO ZA 
NADGRADNJO

ZAŠČITNO STIKALO PRCD-K, -S
230 V (± 10 %), primerno za obremenitev najmanj 
3,6 kW s tokovno zaščito najmanj16 A, kvarni tok 
odklopa max. 30 Ma, min. IP 68 ali IP 55, kabel – 

H07RN, dolžine med vtikačem ter stikalom min 1,5 m  
z vodoodpornimi vtičnicami in stikalom, z gumbom za 

vklop ter izklop, zaščita da ni mogoč ponovni vklop  
v primeru okvare na vodniku ali porabniku, ohišje stikala 

je izdelano iz odpornejšega mat.

VREDNOST

PRCD 200,00
NADTLAČNI VENTILATOR

minimalna zahteva pretoka zraka: vsaj 20.000 m3/h 
oziroma 15.000 m3/h po AMCA standardu 240

VREDNOST

NV 3.000,00

Pri rabljenih vozilih bodo upoštevane znižane vre-
dnosti glede na izhodiščno vrednost vozil iz prejšnje 
tabele, in sicer:

starost vozila v letih  % od izhodiščne vrednosti  
za vozilo ali podvozje

1 80
2 70
3 60
4 50
5 50

Načelo izračuna višine sofinanciranja
Določitev pripadajočega deleža sredstev, ki za de-

litev pripada posamični vrsti opreme:
Posamezni deleži se določijo kot razmerje med 

seštevkom izhodiščne vrednosti za posamično vrsto 
na razpis prijavljene opreme in seštevkom izhodiščnih 
vrednosti vse na razpis prijavljene opreme iz te skupine 
opreme, in sicer:

vsota izhodiščnih vrednosti vse na razpis prijavljene posamične 
vrste opreme iz skupine

x 100 = pripadajoč delež sredstev za 
posamično vrsto opremevsota izhodiščnih vrednosti vse prijavljene

opreme iz te skupine

Določitev višine dodeljenih sredstev za sofinancira-
nje na enoto posamične vrste opreme:

Na podlagi celotne količine na razpis prijavljene 
posamične vrste opreme in njene izhodiščne vrednosti 
se določi višina sofinanciranja za enoto posamične vrste 
opreme. Pri tem se upošteva pripadajoč delež razpolo-
žljivih sredstev za to vrsto opreme.

pripadajoča sredstva namenjena za sofinanciranje posamične 
vrste opreme

x 100 =  % sofinanciranja za enoto posamične 
vrste opremešt. kosov posamične

vrste opreme x izhodiščna vrednost 
posamičnega kosa

Upoštevana bo samo oprema, ki v celoti ustreza 
pogojem razpisa.

Minimalni znesek sofinanciranja:
V kolikor znesek sofinanciranja za izplačilo posa-

meznemu prijavitelju ne presega vrednosti 50,00 €, se 
ne izplača.

4. Način ocenjevanja ustreznosti prijave
Pri ocenjevanju ustreznosti oziroma upravičenosti 

sodelovanja v razpisu se bodo upoštevali podatki, po-
sredovani z vlogo, ter podatki iz evidenc GZS do 6. 5. 
2022 (program nabave gasilske zaščitne in reševalne 
opreme, potrjen s strani pristojne GZ oziroma načrt ra-
zvojnih programov za srednjeročne obdobje (NRP), po-
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datki iz gasilskega informacijskega sistema »VULKAN« 
ter ostali podatki, s katerimi razpolaga GZS).

Komisija za izvedbo tega razpisa (v nadaljnjem 
besedilu: komisija) si pridržuje pravico do preverjanja 
pravilnosti navedenih podatkov pri dobavitelju in v PGD 
oziroma GZ, ki se prijavi na razpis.

Zlorabe sofinanciranja oziroma zavajanje komisi-
je z lažnimi podatki in nenamensko izdelavo oziroma 
uporabo sofinancirane opreme, bodo sankcionirane 
na način, da prijavitelj, pri katerem bo to ugotovljeno, 
ne bo upravičen do sodelovanja na tovrstnem razpisu 
za dobo 5 let, možna pa bo tudi kazenska prijava s 
strani komisije.

5. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet 
razpisa: višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo 
razpisa, znaša 2.600.000,00 €, oziroma bodo sredstva 
razdeljena v okviru največje možne višine likvidnostnih 
sredstev ob zaključku razpisa.

6. Določitev obdobja, v katerem morajo biti sredstva 
nabavljena, in način financiranja opreme

Sofinancirala se bo oprema, nabavljena v obdobju 
od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2022. Kot dokazilo za izpolnjeva-
nje tega pogoja bo upoštevan datum nastanka »DUR« 
oziroma datum dobave blaga v izstavljenih računih, ki jih 
mora prijavitelj predložiti ob prijavi na razpis.

S prijaviteljem se sklene pogodba o sofinanciranju 
nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme (Prilo-
ga 4).

7. Način izdelave vloge za prijavo in rok, do katere-
ga morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, 
način predložitve vlog ter opremljenost vlog

Prijavitelj mora vlogo na razpis za dodelitev sred-
stev izpolniti in zaključiti v informacijskem gasilskem 
sistemu »Vulkan« ter natisniti in skupaj z vsemi pri-
logami poslati izključno s priporočeno pošto na na-
slov: »Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito 
in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana«. 
Rok za prijavo na razpis prične teči z dnem objave 
v Uradnem listu RS, prijavo pa je mogoče oddati do 
vključno 6. 5. 2022.

Vloga bo pravočasno oddana, če bo najkasneje na 
zadnji dan predpisanega roka zaključena v »Vulkanu« 
(status: poslano reševalcu) in oddana na pošti kot pripo-
ročena pošiljka na zgoraj navedeni naslov.

Opremljenost vloge
Vlogo za razpis je treba po pošti poslati v zaprtem 

ovitku A4 formata, na katerem mora biti vidna naslednja 
označba: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje gasilske 
zaščitne in reševalne opreme«. Na hrbtni strani vloge 
morata biti navedena popoln naslov prijavitelja in ID šte-
vilka (iz »Vulkana«) prijavitelja.

Za veljavno bo štela le vloga, ki bo pravilno opre-
mljena in pravočasno posredovana na predhodno na-
vedeni naslov.

Neveljavne vloge bodo vrnjene prijaviteljem.
Komisija bo prijavitelja pisno obvestila tudi v prime-

ru neizpolnjevanja razpisnih pogojev v celoti ali samo za 
posamezno vrsto za sofinanciranje prijavljene opreme. 
Na obvestilo lahko prijavitelj poda pisni ugovor, in sicer 
v roku osmih dni od prejema na naslov: »Komisija za 
izvedbo razpisa, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za 
zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana«. 
Pisni odgovor komisije na ugovor je dokončen.

Datum odpiranja prispelih vlog
Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo opravila ko-

misija za izvedbo razpisa, imenovana s strani izvajalca 
razpisa in GZS. Komisija bo z odpiranjem vlog pričela 
9. 5. 2022. Odpiranje vlog ne bo javno.

Prijavitelji, ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa, bodo 
prejeli v podpis pogodbe o sofinanciranju gasilske zašči-
tne in reševalne opreme ter gasilskih vozil.

Seznam prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali razpisne 
pogoje, bo v mesecu avgustu 2022 objavljen na inter-
netni strani GZS.

Za morebitne dodatne informacije se obrnite na Ga-
silsko zvezo Slovenije, Tržaška cesta 221, 1000 Ljublja-
na (spletna stran: https://gasilec.net/, elektronski naslov: 
adriana.cividini@gasilec.net).

Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje
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Priloga 1: Življenjska doba opreme in vozil

PRILOGA 1 -  ŽIVLJENJSKA DOBA OPREME IN VOZIL 
 

A) VRSTA OPREME  ŽIVLJENJSKA 
DOBA V LETIH 

GZO Gasilska zaščitna obleka 10 

KGP-A 
Kombinezon in dvodelna obleka za gaš. pož. v naravi – 
aramidna vlakna 10 

KGP-B 
Kombinezon za gašenje požarov v naravi – impregniran 
bombaž 2 

GZČ Gasilska zaščitna čelada 10 

GZČ GP+TR 
Gasilska zaščitna čelada za gašenje gozdnih požarov in 
tehnično reševanje 10 

GZŠ Gasilski zaščitni škornji 5 
GZR Gasilske zaščitne rokavice 2 
IDA+TP Izolirni dihalni aparat - komplet 10 
IDA Izolirni dihalni aparat - komplet brez tlačne posode 10 
TP Tlačna posoda 10 
GDO-B Gasilska delovna obleka – tip B 10 
IZP Izpihovalnik – za gašenje gozdnih požarov 10 
NB Nahrbtna brenta 10 
GP Gasilski pas 5 
TK Termo kamera 5 

B)     

GV GASILSKA OZNAKA VOZILA  ŽIVLJENJSKA 
DOBA V LETIH 

  PV-1 5 
  GVZ-1 5 
  GV-1 15 
  GVV-1 20 
  GVV-2 25 
  GVC-16/15 25 
  GVC-1 (GVC-16/25) 25 
  GVC-16/24 25 
  GVC-2 (GVC-24/50) 25 
  GVM-1 5 
  GVGP-1 10 
  GVGP-2 20 
  GCGP-1 25 
  GCGP-2 25 
  GCGP-3 25 
  TRV 25 
  TRV / TRVD 25 
  HTRV 10 

  
AL (ALK,TD/ZD,GVCALK1-2, GVCZD1-2, 
GVCTD1-2) 25 

  GVC-3 (AC) 25 
  Manjše ZD/TD do 30m (EN1777) 25 
  VGV 15 
  GVL-1 15 
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PRILOGA 1 -  ŽIVLJENJSKA DOBA OPREME IN VOZIL 
 

  GVL-2 25 
  GTV 25 
  GVK 25 

MB 
Prenosna motorna brizgalna (PFPN 10-1000, 10-750, 
10-1500) 25 

PČ Potopna črpalka/DIN 14425/SIST EN ISO 9906 10 
A Agregat/DIN 14685-1 10 
NV Nadtlačni ventilator 10 
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VRSTNI RED NABAVE GASILSKIH VOZIL                                                  PRILOGA 2                           

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GASILSKE ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME  
ZA OBDOBJE 1.6.2021 – 30.4.2022 

 
 
 
 
Pri sofinanciranju nabave vozil se upošteva naslednji vrstni red nabave, razen za izjeme, 
opredeljene z razpisom: 
 
 

I. kategorija: 
 

- najprej GVV-1 ali GV-1 ali GVV-2 ali GVC-1 (GVC-16/25) in osebno zaščitno opremo po 
minimalnih merilih, nato GVM-1. 

 
 

II. kategorija:  
 

- pri kombinaciji vozil GVC-1 (GVC-16/25) in GVM-1 ~ najprej GVC-1 (GVC-16/25), nato 
GVM-1, 

 
- pri kombinaciji vozil GVC-16/24 in GV-2 ~ najprej GV-2, nato GVC-16/24, 

 
- priporoča pa se kombinacija GVC-1 (GVC-16/25) in GVM-1. 

 
 

III. kategorija:  
 

- najprej GVC-16/15 oziroma GVC-1 (GVC-16/25), nato sledi GVC-2 (GVC-24/50) ali 
GVM-1. 

 
 

IV. kategorija:  
 

- najprej GVC-16/15 oziroma GVC-1 (GVC-16/25), nato sledi GVC-2 (GVC-24/50) ali 
GVM-1 ali PV-1. 

 
 

V. kategorija:  
 

- najprej GVC-16/15 oziroma GVC-1 (GVC-16/25), nato sledi GVC-2 (GVC-24/50) ali 
GVM-1 ali PV-1. 

 
 
 
 

Priloga 2: Vrstni red nabave vozil za sofinanciranje
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Priloga 3: Seznam tipizirane gasilske opreme

SEZNAM TIPIZIRANE ZAŠČITNE GASILSKE OPREME                          PRILOGA 3                           

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GASILSKE ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME  
ZA OBDOBJE 1.5.2021 – 30.4.2022 

 
GASILSKE ZAŠČITNE OBLEKE (GZO) 

Podjetje (proizvajalec/zastopnik) Vrsta obleke 
ALWIT GmbH GRISU PRO 
BAS  BAS 
BRISTOL ANGLIJA BRISTOL GZS 

X FLEX 
ERGOTECH ACTION 2 

DEVA FIREMAN V. 
FIREMAN STRONG 
PATRIOT 
FIREMAN TIGER 
FIREMAN TIGER PLUS ELITE - MODEL ČRNOMELJ 

PREVENT&DELOZA PREVENT OBLEKA/KOMBINEZON 
FIRE STEDAIR HB661 (Navy, Gold) 
FIRE STEDAIR HB661_S2 (Navy, Gold) 
FIRE - SECURITEX  (JAKNA B_224_S1 in HLAČE H_560_S1) 
FIRE - SECURITEX 

ROSENBAUER FIRE FIT 
FIRE FLEX 
FIRE - MAX II 
FIRE - MAX III (blue, gold) 

SIOEN SIOEN 
825 MICRORIP/ AS   

TEXPORT FIRE EXPLORER 
FIRE BREAKER ACTION EXTREME 
FIRE BREAKER TOUGH 
FIRE TWIN TOUGH X-TREME 
FIRE BASIC 
FIRE TWIN 
FIRE BREAKER ACTION NOVA 
FIRE BREAKER ACTION NOVA BI COLOUR 
FIRE SURVIVOR 
FIRE TWIN PBI MATRIX 
FIRE STRETCH 

S - GARD TITAN (Gold) 
HERO (blue) 
HUNTER 
SWISSGUARD 
ULTIMATE 
DYNAMATE 
DYNAMATE PLUS 
ADVANCE PROGRESS (gold, blue) 
BASIC PLUS 

PFEIFER 
JAKNA X2 COMBILIGHT OÖ, HLAČE X2 COMBILIGHT ePTFE 
DELUXE 
JAKNA X2 COMBILIGHT FIREOUT OÖ, HLAČE X2 COMBILIHGT 
ePTFE DELUXE 

I.S.T. FYRPRO 440 
LION V-FORCE MAX (PBI MATRIX, NOMEX COMFORT) 

V-FORCE   
BRAVE 
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SEZNAM TIPIZIRANE ZAŠČITNE GASILSKE OPREME                          PRILOGA 3                           

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GASILSKE ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME  
ZA OBDOBJE 1.5.2021 – 30.4.2022 

KINETIC 
EAGLE TECHNICAL ETF 2030/2031 

ETF INDO01/IND002 
ETF 2012S/2018S 

VOCHOC s.r.o. FIRE SHARK PLUS 
SEMCO PROFIRE G 
SEAMTEX Gmbh PREMIUM-A L2 
NOVOTEX - ISOMAT GmbH NTI 112 

 
KOMBINEZONI ZA GAŠENJE POŽAROV V NARAVI – ARAMIDNA VLAKNA (KGP-A) 

Podjetje (proizvajalec/zastopnik) Vrsta kombinezona / dvodelne obleke 
BAS  JAROŠ II F-GOZDNI 
DEVA BUSH FIRE 
PREVENT&DELOZA K_217_NO 

KOMBINEZONI ZA GAŠENJE POŽAROV V NARAVI – IMPREGNIRAN BOMBAŽ (KGP-B) 

Podjetje (proizvajalec/zastopnik) Vrsta kombinezona 
BAS JAROŠ F-GOZDNI 
MI - STAR MI - STAR 

PREVENT&DELOZA K_217 
K_217_S1 

 
GASILSKE ZAŠČITNE ČELADE (GZČ) 

Podjetje (proizvajalec/zastopnik) Vrsta čelade 

CASCO PF 1000 EXTREME, B 
PF 1000 R, tip A 

MSA  

GALLET FUEGO 
GALLET F1SA 12 
GALLET F1S 12 
GALLET F1 SF 
GALLET F1XF 

BULLARD MAGMA A 
MAGMA B 

PLASTIKA AKRAPOVIČ 

PAB FIRE 03 
PAB FIRE 04 HT Composite 
PAB FIRE 05 
Fire Compact 

ROSENBAUER 
HEROS XTREME 
HEROS TITAN 
HEROS SMART 
HEROS H30 

SCHUBERT 
DRÄGER 

HPS 6100 
HPS 7000 
HPS 7000 PRO 
SAFEGUARD 

 
 
 
 
 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 35 / 11. 3. 2022 / Stran 847 

SEZNAM TIPIZIRANE ZAŠČITNE GASILSKE OPREME                          PRILOGA 3                           

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GASILSKE ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME  
ZA OBDOBJE 1.5.2021 – 30.4.2022 

GASILSKE ZAŠČITNE ČELADE ZA POŽARE V NARAVI IN TEHNIČNO REŠEVANJE (GZČ GP+TR) 

Podjetje (proizvajalec/zastopnik) Vrsta čelade 
CASCO PF 100 RESCUE 

MSA  GALLET F2 X-TREME 
GALLET F2 XR 

DRÄGER HPS 3500 
SICOR S.P.A EOM 

 
GASILSKI ZAŠČITNI ŠKORNJI 
(GZŠ) 

Podjetje (proizvajalec/zastopnik) Vrsta škornjev 
ALICO SPORT (model 1200) 

BAS OGENJ 01 
OGENJ 02 

BALTES EPSILON PRO 
GIGA 

CER GmbH 80120 

DOLENC  

BRANDBULL 005 
BRANDBULL 006 
BRANDBULL 007 
BRANDBULL DEAN II 
LUCAS 
MARCUS 

EWS 
PROFI PREMIUM (tov. koda 9820) 
PROFI PREMIUM PLUS (tov.koda 2020) 
DYNAMIC FIRE (tov. koda 2122) 

FALSEGURIDAD 

FENIX F 
DRAGON II. 
FIRE 
DRAGON   
MAGMA 
FLAME 
FLAME BOA 
TORCH 
TORCH BOA 
VOLCANO 
VOLCANO BOA 
VOLCANO BOAC (FTX9000BOAC) 
VOLCANO C (FTX9000C) 
FORESTER 
TORCH C 

HAIX 

FIRE 3000 
FIRE FLASH 
FIRE FLASH GAMMA 
FIRE FLASH PRO 
FIREMAN YELLOW 
FLORIAN EUROPE 
FIRE EAGLE 
FIRE EAGLE HIGH 
FIRE EAGLE PRO 
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SEZNAM TIPIZIRANE ZAŠČITNE GASILSKE OPREME                          PRILOGA 3                           

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GASILSKE ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME  
ZA OBDOBJE 1.5.2021 – 30.4.2022 

FIRE HERO 3.0. 
HERO 2 
MISSOULA 2.0. 
SPECIAL FIGHTER PRO 

HOLIK LUKOV 7108 

INTECHPLAST S A 

FGH 006 
FGH 006 N 
FGH 006 PL 
FGH 006 PL N 
FHR 005 
FHR 005 PL 

JOLLY 

9005/GA 
9055/GA 
9081/GA 
9300/GA 
9381/GA 
9065/GA 

JORI JO FIRE 18151 
JO FLARE 18141 

ROSENBAUER 

AUSTRIA 
AUSTRIA NEW 
BOROS B1 
BOROS B4 
TORNADO (art. 143 900) 
TWISTER 
TWISTER NEW 
TORNADO NEW 
TWISTER CROSS 

VOLKL 

ONE CS 
PRIMUS 21 
KOMMANDANT PRO 
LEUTNANT 
PRIMUS 21 CS 

WM IMPORT s.r.o. BLACK FIGHTER 
 

GASILSKE ZAŠČITNE ROKAVICE (GZR) 
 

Podjetje (proizvajalec/zastopnik) Vrsta rokavic 

AVGUST PENKERT 

FLASH PRO PREMIUM 
FIREDEVIL 911 X-TREME 
FIREDEVIL 911   
PENKERT FLASH 
ELK DEFENDER (ST) 
DRAGON LONG 
TEX GRIP 2.0. 
DRAGON SHORT 
BASIC GRIP 

ASKO 

DEFENDER 
FIRE KEEPER 
FIRE KEEPER PBI MATRIX 
PATRON FIRE - dolge 
PATRON FIRE - kratke 
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SEZNAM TIPIZIRANE ZAŠČITNE GASILSKE OPREME                          PRILOGA 3                           

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GASILSKE ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME  
ZA OBDOBJE 1.5.2021 – 30.4.2022 

BAS BOŠKO PROFI BAS 
BRISTOL BRISTOL 

CHIBA  
GFD RESCUE SUPER II 
RESCUE II 
TOP RESCUE 

DEVA TIGERPLUS NOMEX 

ESKA 

HERKULES 
JUPITER III 
PHÖNIX 
SUPER MARS 

GUANTES JUBA model 311 GB 

HOLIK 

ANGEL 
MEADOW 8038 
MERCEDES 8018 
CHAYENE plus 8011 
8066 MARIS 
HUNTER 
HARLEY 
CRYSTAL 
NIKET 
MARIS 
JOSEPHINE SHORT 
JOSEPHINE   

ROSENBAUER 

FIRE PRO E 
FIRE PRO RED 
SAFE GRIP II 
SAFE GRIP III 

SOTHCOMBE BROTHERS FIREMASTER II 

SEIZ 

FIREFIGHTER PREMIUM 
FIREFIGHTER EVOLUTION 
FIREFIGHTER PREMIUM S 
BW BLACK 
FIRE WORKER S 

TEXPORT FIRE FOX - ALPHA 
FIRE FOX - BETA 

GRANQVISTS 

BASIC GRIP 2.0 
TEX GRIP 2.0D 
TEX GRIP 2.0S 
FIRE GRIP 2.0. 
DEXTERITY GRIP 2.0. 
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SEZNAM TIPIZIRANE ZAŠČITNE GASILSKE OPREME                          PRILOGA 3                           

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GASILSKE ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME  
ZA OBDOBJE 1.5.2021 – 30.4.2022 

 
GASILSKA DELOVNA OBLEKA TIP B (GDO-B) 

 
Podjetje (proizvajalec/zastopnik) 
KROJAŠTVO ROŽMAN 
BAS 
UTG VODNIK 
ŽAGAR COMMERCE 
PREVENT&DELOZA 
WANDER D.O.O 
GAMAT D.O.O. 
ZAŠČITA IN REŠEVANJE 
J.GYURICA 
REDNAK IP D.O.O. 

 
IZOLIRNI DIHALNI APARATI 
(IDA) 

Podjetje (proizvajalec/zastopnik) 
MSA 
DRAGER 
FENZY 
INTERSPIRO 
SABRE 
SCOTT 

 
GASILSKI PASOVI (GP) 

Podjetje (proizvajalec/zastopnik) Vrsta pasu 
ARTEX ARTEX  
EM JURIŠIĆ GP-01A  
HABERKORN EKN  
SKYLOTEC SKYLOTEC GmBH  
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Priloga 4: Vzorec pogodbe, ki bo sklenjena s prejemnikom
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8. člen 
 

  

       

 

Morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta stranki reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bi mogli rešiti 
sporazumno, bo o njem odločalo pristojno sodišče v Ljubljani. 

 

  

       

 

9. člen 
 

  

       

 

Pogodba je napisana v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod. 
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. 

 

  

       

 

Številka: 
 

 
 

  

Datum: 
 

 
 

  

      

PREJEMNIK 
 

 

Republika Slovenija 
Ministrstvo za obrambo 

Uprava RS za zaščito in reševanje 
 

 

      

IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA 
 

 

DARKO BUT 
 

   

sekretar 
 

predsednik 
 

 

generalni direktor 
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 Ob-1701/22
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v 

nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji 
za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 
40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javne-
ga interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 
56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi 
postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja 
knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o stro-
kovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja Javni raz-
pis za izbor kulturnih projektov na področju izda-
janja slovenskih avtorjev v nemškem jeziku za leto 
2022 (v nadaljevanju: JR6–INJ–2022).

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na sple-
tni strani www.jakrs.si.

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave ob-
vestila v Uradnem listu RS dne 11. 3. 2022 in se izteče 
dne 25. 4. 2022.

Javna agencija za knjigo RS

 Ob-1711/22
Na podlagi:
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta 

in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem 
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem 
skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem soci-
alnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu 
za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1083/2006,

Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu 
za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja 
»naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 1080/2006,

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

Operativnega programa za izvajanje Evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 
št. CCI 2014SI16MAOP001 z dne 16. decembra 2014 z 
vsemi spremembami,

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

Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 133/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 
– ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 
47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21 in 82/21),

Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – 
odl. US),

Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 
15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223 in 
206/21 – ZDUPŠOP), Proračun Republike Slovenije za 
leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20),

Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo 
in 158/20),

Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13),

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

Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva 
in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, 
št. 107/15),

Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije 
za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18),

Pravilnika JAK o izvedbi ukrepov za razvoj področja 
knjige, ki so sofinancirani s strani Evropskega sklada za 
regionalni razvoj,

Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske poli-
tike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–
2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni 
list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 
69/17, 67/18 in 51/21) v zvezi s 102.a členom 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),

Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 
2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z 
notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe, 
Sheme državne pomoči Model trajnega uveljavljanja 
slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini (MSSI št. prigl.: 
BE001-3367622-2018, do 31. 12. 2023 je bila podaljša-
na 9. 9. 2020),

odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slo-
venije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi 
organa upravljanja za evropske strukturne sklade in 
Kohezijski sklad št. 3032-2/2019/25 z dne 8. 7. 2021 in

pogodbe št. 3340-21-237001 med Ministrstvom za 
kulturo in Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije 
o sofinanciranju izvedbe operacije Slovenija, osrednja 
gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu – 
model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvar-
jalnosti v tujini,
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelko-
va 2b, 1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis 
za izdajo prevodov del slovenskih avtorjev v tujih 

jezikih (operacija »Slovenija, osrednja gostja 
mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu – 

model trajnega uveljavljanja slovenske literarne 
ustvarjalnosti v tujini) (v nadaljevanju:  

JR3-FRANKFURT-P-2022)
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Javna 

agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 
1000 Ljubljana.

2. Predmet in namen javnega razpisa
Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer 

iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni 
razpis za izbor projektov se izvaja v okviru »Operativne-
ga programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014–2020«, prednostne osi 3: »Dinamično 
in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko 
rast«; prednostne naložbe 3.2: »Razvoj in izvajanje no-
vih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z interna-
cionalizacijo«; specifičnega cilja 3.2.1: »Povečevanje 
mednarodne konkurenčnosti MSP«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdaje 
knjižnih del avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, 
v tujih jezikih.

Namen javnega razpisa je krepitev prepoznavno-
sti, ugleda in dostopnosti slovenske literature v tujini; 
promocija in uveljavljanje slovenskih avtorjev doma in v 
tujini; podpora prevajalcem; večja izvozna intenzivnost 
podjetij; povečevanje dodane vrednosti proizvodov in 
storitev ter pomoč podjetjem pri vstopu na tuje trge skozi 
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vzpostavljanje poslovnih partnerstev med imetniki avtor-
skih pravic in tujimi založniki.

3. Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je podpreti izvedbo vsaj 40 pro-

jektov za izdajo prevodov del slovenskih avtorjev v tujih 
jezikih.

JAK bo subvencije na področju tega javnega razpi-
sa dodeljevala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji 
in vsebinskimi usmeritvami:

– prevajanje in izdajanje kakovostnih izvirnih slo-
venskih knjižnih del v tujih jezikih;

– promocija in uveljavljanje avtorjev in njihovih del 
doma in v tujini;

– večanje vidnosti in ugleda slovenske literature in 
humanistike v mednarodnem prostoru;

– podpora prevajalcem iz slovenščine v tuje jezike.
4. Obdobje dodeljevanja subvencij
Izbranim prijaviteljem bodo dodeljene subvencije za 

izdajo prevodov v tuje jezike, ki bodo izdani najkasneje 
do 31. 12. 2022.

Subvencije bodo dodeljene kulturnim projektom 
prevajanja del avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jezi-
ku, v tuje jezike, in sicer s področja leposlovja ter eseji-
stičnih in kritiških del s področja kulture in humanističnih 
ved za izdajo v knjižni obliki. Sofinancirani bodo prevodi, 
kjer avtorske pravice še niso ugasnile.

5. Prijavitelji
Na razpise za dodelitev subvencij za izdajo pre-

vodov se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika 
podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP) s sedežem izven 
programskega območja KRVS in KRZS, vendar v Evrop-
ski Uniji.

Kot podjetje se šteje vsaka pravna ali fizična oseba, 
ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na 
njeno pravno obliko. To zlasti vključuje samozaposlene 
osebe in družinska podjetja, ki se ukvarjajo z obrtjo ali 
drugimi dejavnostmi, ter partnerska podjetja ali združe-
nja, ki se redno ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo.

Kategorijo MSP sestavljajo podjetja, ki imajo manj 
kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 
50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne pre-
sega 43 milijonov EUR. Podjetje ne sodi med MSP, če v 
dveh zaporednih obračunskih obdobjih preseže pragove 
iz prejšnjega stavka. Za opredelitev MSP in določitev ve-
likosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge I 
Uredba Komisije 651/2014/EU. Za povezane družbe se 
štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških 
deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I 
Uredba Komisije 651/2014/EU.

Za subvencije lahko kandidirajo podjetja, ki so regi-
strirana za opravljanje naslednjih dejavnosti:

18.120 (Drugo tiskanje)
18.130 (Priprava za tisk in objavo)
47.610 (Trg. dr. prd. s knjigami)
58.110 (Izdajanje knjig)
58.140 (Izdajanje revij idr. periodike)
58.190 (Dr. založništvo)
72.200 (Raz.-razv. dej. v družbos. in humanistiki)
74.300 (Prevajanje in tolmačenje)
82.190 (Lektoriranje)
82.300 (Organiziranje razstav,sejmov,srečanj)
85.520 (Izob., izpop., usposab. na podr. kult., umet.)
90.010 (Umetniško uprizarjanje)
90.020 (Spremljaj.dej.za umetniško uprizarjanje)
90.030 (Umetniško ustvarjanje)
94.120 (Dej. strokovnih združenj)
94.999 (Dej. d.n. članskih organizacij)
Prijavitelji so pravne osebe s sedežem v tujini, ki v 

vlogi dokažejo, da opravljajo vsaj eno od zgoraj navede-

nih dejavnosti in ki nameravajo zagotoviti knjižno izdajo 
prevoda dela avtorja, ki ustvarja v slovenskem jeziku.

Projekti se bodo na podlagi drugega odstav-
ka 70. člena Uredbe št. 1303/2013/EU izvajali izven 
programskih območij kohezijska regija Vzhodna Slo-
venija in kohezijska regija Zahodna Slovenija, vendar 
v Evropski uniji. Celotna vrednost javnega razpisa je 
215.939,20 EUR, od tega je 60 % sredstev oziroma 
24 standardnih stroškov na enoto (129.563,52 EUR) 
namenjenih prijaviteljem, ki bodo avtorske pravice za 
izdajo prevoda odkupile od podjetja s sedežem oziroma 
stalnim prebivališčem v kohezijski regiji Vzhodna Slove-
nija in 40 % sredstev oziroma 16 standardnih stroškov 
na enoto (86.375,68 EUR) tistim prijaviteljem, ki bodo 
avtorske pravice za izdajo prevoda odkupile od podjetja 
s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v kohezijski 
regiji Zahodna Slovenija.

Prijavitelji morajo imeti sedež izven programskega 
območja kohezijska regija Vzhodna Slovenija in kohe-
zijska regija Zahodna Slovenija, vendar v Evropski uniji.

Za vsakega od prijavitejev mora biti v vlogi na javni 
razpis nedvoumno opredeljeno, v kateri članici Evropske 
unije ima sedež.

6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za 
javni razpis; vrednost javnega razpisa; postopek izbora; 
obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena 
sredstva

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpo-
lago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 
215.939,20 EUR.

Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis 
obsega proračunsko leto 2022.

Obdobje upravičenosti izdatkov izbranega prijavi-
telja (datum plačila računov oziroma verodostojnih knji-
govodskih listin) je od datuma izdaje odločbe o izboru 
do 31. 12. 2022. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov 
(izplačil iz proračuna) je od datuma izdaje odločbe o 
izboru do 31. 3. 2023.

Sredstva, dodeljena v okviru tega javnega razpisa, 
morajo biti porabljena v letu 2022 oziroma v plačilnih ro-
kih, kot jih bo določal veljavni zakon o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije ter pogodba o sofinanciranju.

Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen v 
primeru premajhnega števila ustreznih vlog. Del razpisa-
nih sredstev lahko ostane nerazdeljen tudi v primeru, da 
preostanek sredstev ne zadošča za pokritje celotnega 
načrtovanega sofinanciranja, opredeljenega v finančni 
konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do 
sofinanciranja. V primeru, da ne pride do porabe vseh 
sredstev za sofinanciranje po odpiranju, ostane ta del 
sredstev nerazdeljen.

JAK bo v prvi fazi izvedbe javnega razpisa preve-
rila izpolnjevanje razpisnih pogojev prijaviteljev, kar je v 
pristojnosti komisije za odpiranje vlog, ki jo s sklepom 
imenuje direktor JAK. V drugi fazi bo pristojna strokov-
na komisija vloge prijaviteljev ovrednotila po razpisnih 
kriterijih, nato bo JAK izdala odločbe o izboru in dode-
litvi subvencij za sprejete kulturne projekte. Z izbranim 
prijaviteljem bo JAK sklenila pogodbe o sofinanciranju 
do 31. 12. 2022. Izbran prijavitelj mora skozi celotno 
obdobje trajanja pogodbe izpolnjevati pogoje razpisa.

Če JAK oziroma drug pristojen organ na podlagi 
rednega ali izrednega nadzora dodeljevanja subvencij 
ugotovi, da izbrani kulturni projekt ni bil izveden, da je 
bila izvedba kulturnega projekta neskladna s prijavno 
vlogo ali pogodbo, pomanjkljiva ali na neustrezni ravni, 
da izbrani prijavitelj ni upošteval v pogodbi določenih 
drugih obveznosti, lahko JAK zahteva celotno vračilo 
že izplačanih sredstev z zakonitimi obrestmi, pri čemer 
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lahko prekine dodelitev subvencije na javnem razpisu 
izbranega kulturnega projekta.

Če se v času izvedbe postopkov tega javnega raz-
pisa obseg sredstev, ki je v državnem proračunu name-
njen za sofinanciranje JAK, zmanjša do takšne mere, 
da ne zagotavlja izpolnitve ciljev javnega razpisa, lahko 
JAK postopek razpisa ustavi, v primeru že izdanih od-
ločb izda nadomestne odločbe, s katerimi ustrezno spre-
meni odločitev o dodelitvi subvencij kulturnim projektom 
oziroma spremeni ali prekine že sklenjene pogodbe o 
dodelitvi subvencij kulturnim projektom.

Vsa tveganja pri izvajanju kulturnega projekta pred 
izdajo odločbe in podpisom pogodbe o sofinanciranju 
izbranega kulturnega projekta nosi izbrani prijavitelj.

7. Upravičeni stroški
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo 

skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo 
državnih pomoči in veljavnimi Navodili organa upra-
vljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske 
kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 
(http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila). Za uveljavljanje upra-
vičenih stroškov projektov se uporablja poenostavlje-
na oblika obračunavanja upravičenih stroškov, in sicer 
standardna lestvica stroška na enoto (v nadaljevanju: 
standardni strošek na enoto), pri čemer je po tem javnem 
razpisu enota en izdan prevod. Upravičen javni izdatek 
bo plačan na podlagi dokazil o izdanem prevodu.

Med upravičene stroške sodijo:
Stroški storitev zunanjih izvajalcev – delo po avtor-

ski pogodbi, in sicer:
– strošek prevoda,
– stroški dela (avtorji besedil, avtorji uvodnih/spre-

mnih besedil, prevajalci, ilustratorji, lektorji, korektorji, 
plačilo strokovnega pregleda ipd., stroški dela založnika, 
vključno s stroški uredniškega dela),

– strošek odkupa avtorske pravice.
Stroški storitev zunanjih izvajalcev – delo po podje-

mni pogodbi, in sicer:
– stroški dela (lektorji, korektorji, plačilo strokov-

nega pregleda ipd., stroški dela založnika, vključno s 
stroški uredniškega dela).

Stroški plač (v celoti ali v deležu).
Stroški informiranja in komuniciranja, in sicer:
– stroški oblikovanja, priprave na tisk in tiska.
Med neupravičene stroške sodi:
– Davek na dodano vrednost.
Dejanskih stroškov ne bo potrebno dokazovati, saj 

so bili našteti upravičeni stroški upoštevani pri pripravi 
metodologije za izračun standardnega stroška na enoto.

Izbrani prijavitelji bodo upravičeni do sredstev v vi-
šini števila izdanih prevodov, ki bo pomnoženo z vnaprej 
določenim standardnim stroškom na enoto. Standardni 
strošek na enoto za vsak izdan prevod je določen v 
fiksnem znesku 5.398,48 EUR, kar predstavlja maksi-
malni delež podpore oziroma 70 % vrednosti upravičenih 
stroškov.

8. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje in 

druga določila javnega razpisa in razpisne dokumen-
tacije. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine 
celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev 
in drugih določil javnega razpisa in razpisne dokumen-
tacije, se s sklepom zavrne.

Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj 
podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno 
pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejema-
nje pogojev za kandidiranje in drugih določil javnega 
razpisa in razpisne dokumentacije na tem javnem raz-
pisu (izjava je del prijavnega obrazca).

Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za 
kandidiranje in način preverjanja sta natančneje oprede-
ljena v 8. poglavju razpisne dokumentacije.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev lahko 
JAK zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po izdaji odločbe o izboru, se pogodba o sofinanciranju 
ne bo sklenila, odločba pa se odpravi oziroma razveljavi.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, JAK lahko odstopi 
od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer bo izbrani pri-
javitelj dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakon-
skimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev 
na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev 
v proračun Republike Slovenije.

8.1 Splošni pogoji za sodelovanje na javnem raz-
pisu

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje splošne 
pogoje:

– projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in 
s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014–2020«;

– da ustrezajo oblikam prijavitelja, ki so določeni v 
točki 5 javnega razpisa (glede velikosti in pravne oblike);

– da nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča 
v KRVS ali KRZS;

– da so pravne osebe s sedežem v tujini, in si-
cer v Evropski uniji, ker na podlagi 70. člena Uredbe 
št. 1303/2013/EU projekti koristijo programskima obmo-
čjema KRVS in KRZS;

– da bodo avtorske pravice za prevod odkupile od 
podjetja s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v 
KRVS ali KRZS;

– da je projekt namenjen mednarodni uveljavitvi 
slovenskih avtorjev in ustvarjalnosti v tujini;

– da dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom 
objave rezultatov razpisa na spletni strani JAK, skladno z 
Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni 
list RS, št. 51/06 – UPB2) in Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1);

– da za isti kulturni projekt (v celoti ali delu) poda 
vlogo le en prijavitelj;

– da se z istim kulturnim projektom (v celoti ali delu) 
na ta javni razpis prijavljajo samo enkrat;

– da pri prijavi upoštevajo vsebinsko opredelitev 
in cilje razpisnega področja, skladno s 2. in 3. točko 
besedila razpisa;

– da prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih 
obveznosti do Ministrstva za kulturo ali Javne agencije 
za knjigo Republike Slovenije (v višini 50 eurov ali več 
na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju 
iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že 
ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom;

– prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih 
obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih de-
narnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki 
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prija-
vitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti 
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih od-
tegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 
zadnjega leta do dne oddaje vloge;

– med prijaviteljem in Ministrstvom za kulturo ali 
Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije niso bile 
pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene 
hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpol-
njevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar 
je Ministrstvo za kulturo ali Javna agencija za knjigo Re-
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publike Slovenije odstopila od pogodbe o sofinanciranju, 
od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let;

– prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaj-
nem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prene-
hanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja 
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje 
vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določba-
mi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 
27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US);

– prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobiva-
nja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje 
in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v te-
žavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah 
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU;

– glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v 
razmerju do Javne agencije za knjigo Republike Slove-
nije v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – 
uradno prečiščeno besedilo);

– prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 
1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in 
tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nana-
šati na sledeče izključene sektorje:

– ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba 
(EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške 
proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi 
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000;

– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v 

primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi 

cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni 
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno 
podjetje;

– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno 
ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;

– dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu z Zakonom 
o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma 
(Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) v postopke 
pranja denarja in financiranja terorizma;

– prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno 
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske 
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za ne-
zakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti;

– prijavitelj za iste že povrnjene upravičene stroške 
in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem 
razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih 
virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega 
proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja);

– prijavitelj zaproša za 5.398,48 EUR, kar predsta-
vlja maksimalni delež podpore oziroma 70 % vrednosti 
upravičenih stroškov.

Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev na 
prijavnem obrazcu.

8.2 Posebni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Prijavitelji morajo ob splošnih izpolnjevati tudi na-

slednje posebne pogoje:
– da so v prejšnjem letu izdali vsaj en naslov s po-

dročja leposlovja ali humanistike;
– da nameravajo zagotoviti tiskano knjižno izdajo 

prevoda dela slovenskega avtorja oziroma avtorja, ki 
ustvarja v slovenskem jeziku v izključno nemški, fran-
coski ali angleški jezik;

– da je izvirno slovensko delo izšlo najkasneje do 
31. 12. 2021, oziroma v primeru izborov in antologij, da 
so vsa besedila izšla najkasneje do tega datuma;

– da gre za prvi prevod celotnega prijavljenega 
knjižnega dela v prijavljeni jezik in da prevod do datuma 
oddaje vloge na ta javni razpis še ni izšel;

– da bo prevod izšel oziroma bo izveden do roka, 
ki je naveden v pismu o nameri ali pogodbi z založni-
kom, ampak najpozneje do 31. 12. 2022. Najpozneje do 
tega dne mora JAK prejeti tri izvode izdanega prevoda 
tiskane knjige ter povezavo do objavljene e-knjige ali 
zvočne knjige, če sta bili v prijavi navedeni tudi e-knjiga 
in zvočna knjiga;

– da zagotovijo naklado vsaj 400 izvodov za lepo-
slovno delo v prozi ali delo s področja humanističnih 
ved ter naklado vsaj 200 izvodov za poezijo in dramati-
ko, zavežejo pa se, da bo sofinancirana knjižna izdaja 
v primeru razprodane naklade dosegljiva s tiskom na 
zahtevo oziroma ponatisom najmanj tri leta po izidu 
sofinancirane knjige;

– da prilagajo pogodbo med prevajalcem ter pravno 
osebo s sedežem v tujini, ki bo izdala prijavljeno delo v 
nemškem, francoskem ali angleškem jeziku, ter da pra-
vice za izdajo prevoda še niso ugasnile;

– da imajo za delo, ki ga prijavljajo, urejene avtor-
ske pravice, in sicer podpisano pogodbo z lastnikom 
avtorskih pravic;

– da zaprošajo za sofinanciranje v višini 
5.398,48 EUR;

– da za tiste stroške, ki so predmet sofinanicranja 
in jih pri JAK uveljavljajo v okviru standardnega stroška 
ne enoto kot upravičene stroške, niso prejeli sredstev 
drugih financerjev.

9. Kumulacija pomoči, spodbujevalni učinek in prag 
dodelitve

Pomoč se lahko kumulira z drugo državno pomočjo 
ali pomočjo de minimis za iste upravičene stroške le, če 
se s tako kumulacijo ne preseže največje intenzivnosti 
pomoči ali zneska pomoči.

Za dodelitev denarnega povračila mora izbrani pri-
javitelj predložiti pisni zahtevek za pomoč (prijavo na 
razpis) pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago in razmer-
je med namenskimi sredstvi EU za kohezijsko politiko in 
slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago 
za izvedbo javnega razpisa, je 215.939,20 EUR.

Proračunska postavka SREDSTVA V EUR Delež v %
PP 160067 – PN3.2-Razvoj 
internacionalizacije-14-20-V-EU 97.172,64 45 %

PP 160067 – PN3.2-Razvoj 
internacionalizacije-14-20-V-SLO 32.390,88 15 %

PP 160069–PN3.2-Razvoj 
internacionalizacije-14-20-Z-EU 60.462,98 28 %

PP 160069–PN3.2-Razvoj 
internacionalizacije-14-20-Z-SLO 25.912,70 12 %

SKUPAJ: 215.939,20 100 %
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Razmerje med namenskimi sredstvi EU za kohe-
zijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje 
projektov je:

Kohezijska regija EU delež SLO delež
Vzhodna Slovenija 75 % 25 %
Zahodna Slovenija 70 % 30 %

10. Kriteriji za ocenjevanje vlog

Kriteriji Možno št. točk
1. Upoštevanje že pridobljenih dokazil o zagotavljanju kakovosti, ocena kakovosti in 

izvedljivosti projekta (sposobnost nosilcev za izvedbo projekta) – reference prijavitelja
10

2. Upoštevanje že pridobljenih dokazil o zagotavljanju kakovosti – reference knjižnega dela  
in njegovega avtorja/avtorjev 

10

3. Upoštevanje že pridobljenih dokazil o zagotavljanju kakovosti – reference prevajalca, 
obseg in kvaliteta prevajalskega opusa 

10

4. Zagotavljanje kakovosti – vrsta prevoda (posredni prevod 0 točk, neposredni prevod 
1 točka)

1

5. Ustreznost poslovnega modela, tržni potencial in trajnost, možnost prodora na tuje trge 
in potencial posameznih tujih trgov – predviden doseg in dostopnost prevoda (višina 
naklade, e-knjiga, zvočna knjiga)

4

6. Inovativnost in tržni potencial – Predvidene promocijske aktivnosti, njihova inovativnost, 
raznolikost, nagovarjanje različnih ciljnih skupin 

4

7. Prispevek k družbeni spremembi ter k dvigu družbene ozaveščenosti 1
Skupno število točk 40

11. Uporaba kriterijev in povzetek načina ocenje-
vanja

Vloge bo po ocenjevalnih kriterijih vrednotila Stro-
kovna komisija za mednarodno promocijo slovenskega 
leposlovja in humanistike.

Kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri 
posameznem kriteriju navedeno najvišje možno število 
točk. Izbrani bodo tisti kulturni projekti prevajanja, ki 
bodo v postopku vrednotenja po kriterijih ocenjeni višje. 
Najvišje možno število prejetih točk je 40 točk, financi-
rani pa so lahko projekti prevajanja, ki prejmejo najmanj 
33 točk. V primeru, da skupni znesek dodeljenih sub-
vencij projektom, ki so presegli minimalni prag, preseže 
znesek razpisnih sredstev, bodo sredstva dodeljena pro-
jektom prevajanja, ki so pri ocenjevanju prejeli več točk. 
Ocenjevanje se bo izvedlo ločeno za prijavitelje, ki bodo 
avtorske pravice za izdajo prevoda odkupili od podjetja 
s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v kohezijski 
regiji Vzhodna Slovenija, in za prijavitelje, ki bodo av-
torske pravice za izdajo prevoda odkupile od podjetja 
s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v kohezijski 
regiji Zahodna Slovenija.

V primeru enakega števila točk imajo prednost pri-
javitelji, ki so prejeli več točk pri merilu št. 1 nato 2 in 
tako dalje.

12. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči: 
sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo potekalo na 
osnovi priglašene sheme državne pomoči »Model traj-
nega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tu-
jini« (matična št. priglasitve MSSI: BE01-3367622-2018; 
matična št. priglasitve MSEC: SA.52664 z dne 4. 12. 
2018, do 31. 12. 2023 je bila podaljšana 9. 9. 2020).

13. Zahteve glede informiranja in obvešča-
nja javnosti, ki jim morajo zadostiti izbrani prijavite-
lji v skladu s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/
EU in navodili organa upravljanja: izbrani prijavitelji 
morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obve-
ščanja javnosti skladno s 115. in 116. členom Uredbe 
1303/2013/EU, veljavnimi Navodili organa upravljanja 
na področju komuniciranja vsebin na področju evropske 

kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 
(http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnikom celostne 
grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 
(http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).

14. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in 
spremljanja ter evidentiranja: izbran prijavitelj bo dolžan 
zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne 
dokumentacije, vezane na projekt in zagotavljati JAK 
in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno do-
kumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s 
pravili Evropske unije in zakonodaje Republike Slovenije 
še 10 let po njenem zaključku.

15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nad-
zornim organom: izbran prijavitelj mora omogočiti teh-
nični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem 
projekta, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja 
na podlagi javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani 
agencije, posredniškega organa, organa upravljanja, 
organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih 
slovenskih in evropskih nadzornih in revizijskih organov 
(v nadaljevanju: nadzorni organi).

16. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega 
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU

Izbran prijavitelj bo moral zagotoviti spodbujanje 
enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno 
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, 
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje 
aktivnosti v okviru javnega razpisa, v skladu z zakono-
dajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti 
in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.

Izbran prijavitelj bo moral rezultate projekta uresni-
čevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob 
spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju 
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju nače-
la onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 
1303/2013/EU.

17. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skriv-
nost

Varovanje osebnih podatkov, ki jih JAK posreduje-
jo prijavitelji oziroma izbrani prijavitelji, bo zagotovlje-
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no v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje 
osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR, 
ZVOP-1 ter 115. in 140. členom Uredbe 1303/2013/EU. 
V zvezi s tem agencija napotuje na splošne informacije 
oziroma na obvestili o varstvu osebnih podatkov, obja-
vljeni na spletni strani agencije na tej povezavi.

Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah po-
sredniškega organa in agencije je navedeno v Prilogi 
št. 2 (Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti (MK)) in Prilogi 3 (Varovanje osebnih podatkov 
in poslovnih skrivnosti (JAK)) kot delu razpisne doku-
mentacije.

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informa-
cije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavi-
telj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni 
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 
50/14, 19/15 – odl. US in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ), 
ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite 
oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lah-
ko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, 
ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj 
mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti 
dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če 
prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, 
bo agencija lahko domnevala, da vloga po stališču pri-
javitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem 
iz 6. člena ZDIJZ.

Namen obdelave podatkov, ki jih JAK posreduje-
jo prijavitelji, je izvedba javnega razpisa, vodenje po-
datkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za agencijo in 
nadzorne organe, in sicer o izidu javnega razpisa in o 
izvajanju pogodbe o sofinanciranju. Nadalje je namen 
obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vre-
dnotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog 
v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodni-
mi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi). Osebni 
podatki se bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega 
delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih 
uporablja ali jih je dolžna uporabljati agencija.

Podatki o sofinanciranih projektih, za katere je tako 
določeno s predpisi ali so javnega značaja, se bodo 
objavili. Objavljen bo seznam izbranih prijaviteljev, ki bo 
obsegal navedbo izbranega prijavitelja, naziv projekta, 
programsko območje izbranega prijavitelja in znesek 
javnih virov financiranja projekta. Objave podatkov o 
projektih in izbranih prijaviteljih bodo izvedene v skladu 
ZDIJZ.

18. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja ciljev in kazalnikov projekta

Izbran prijavitelj bo za namen spremljanja in vre-
dnotenja projekta skladno s 27., 54., 96. in 125. členom 
Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom in Prilogo I Uredbe 
1301/2013/EU dolžan spremljati in JAK zagotavljati po-
datke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta.

Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbira-
ti za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje 
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

Izbran prijavitelj mora v vlogi realno prikazati načr-
tovane cilje projekta. Podatki iz vloge za prijavo (prejete 
dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakova-
nih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o 
sofinanciranju.

V primeru, da med izvajanjem projekta pride do 
sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se 
ocena znižala pod prag sofinanciranih, JAK odstopi od 
pogodbe o sofinanciranju ter zahteva vrnitev izplačanih 
sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 

dneva nakazila sredstev na transakcijski račun izbra-
nega prijavitelja do dneva vračila sredstev v proračun 
Republike Slovenije.

Izbrani prijavitelji so po zaključnem projektu dol-
žni sodelovati v ekonomski evalvaciji doseganja cilja 
in kazalnikov, posredovati pa morajo tudi vse potrebne 
podatke, ki jih bo od njih zahteval kateri od nadzornih 
organov. V primeru, da izbrani prijavitelji takšno sode-
lovanje odklonijo ali na poziv ne odgovorijo, lahko JAK 
zahteva vračilo celote prejetih sredstev skupaj z zakon-
skimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev 
na transakcijski račun izbranega prijavitelja do dneva 
vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.

19. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja projektov ali izvajanja projektov prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v ko-
likor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvajanja 
projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve 
obveznosti, ali pa prijavitelj agencije ni seznanil z vsemi 
dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti 
znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne 
podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi 
jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker 
bi lahko vplivali na odločitev JAK o dodelitvi sredstev 
ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem 
razpisu, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega de-
janja, bo JAK odstopila od pogodbe, izbrani prijavitelj pa 
bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila 
sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila 
sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je takšno 
ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

20. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na pro-
jektov niso bile skladne s pravom Unije in pravom Re-
publike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na 
projektu niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe 
1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom Re-
publike Slovenije, bo agencija odstopila od pogodbe 
o sofinanciranju, izbrani prijavitelj pa bo dolžan vrniti 
neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi za-
mudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov 
transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun 
Republike Slovenije.

21. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posameznega projekta ali, da je višina financiranja pro-
jekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma 
znesek pomoči: dvojno uveljavljanje stroškov in dvojno 
financiranje izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega 
koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvoj-
no uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov, 
agencija odstopi od pogodbe o sofinanciranju in zahteva 
vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi za-
mudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na tran-
sakcijski račun izbranega prijavitelja do dneva vračila 
sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno 
uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov 
namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

22. Razpisni rok in način oddaje vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih 

obrazcih, datirana in podpisana ter mora vsebovati vse 
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni doku-
mentaciji.

Dokumentacija javnega razpisa (JR3-FRANKFU-
RT-P-2022) je na voljo na spletni strani JAK www.jakrs.si.

Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK prejme v 
elektronski in natisnjeni obliki, preden se izteče rok za 
vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po po-
šti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje 
na pošto.
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Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v 
predpisanem roku v elektronski obliki (sken podpisane-
ga in žigosanega prijavnega obrazca z vsemi obveznimi 
prilogami ter prijavni obrazec v word obliki) na naslov 
(katja.urbanija@jakrs.si) in natisnjeni obliki s priporo-
čeno pošto.

Vlogo je treba oddati v zaprti kuverti in na sprednjo 
stran kuverte napisati »Ne odpiraj – vloga na javni raz-
pis (JR3-FRANKFURT-P-2022)«. Na hrbtni strani ku-
verte je obvezna navedba uradnega naziva in naslova 
prijavitelja.

Za popolno se šteje vloga, ki je vložena v pisni in 
elektronski obliki.

Prijavitelj, ki prijavlja več projektov prevajanja, mora 
vlogo za vsak posamičen projekt prevajanja poslati v 
svoji, ločeni kuverti in za vsako vlogo posebej izpolniti 
ustrezen prijavni obrazec.

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave 
javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni strani 
JAK dne ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo 
vlog, ki je 15. 4. 2022.

23. Izpolnjevanje razpisnih pogojev, način obravna-
vanja vlog in odločanje o izboru

Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija 
za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na JAK ime-
nuje direktor JAK.

Če se prijavitelj na ta razpis prijavi s kulturnim pro-
jektom prevajanja, ki vsebinsko ne izpolnjuje pogojev 
tega razpisa, in ga strokovna komisija ne more oceniti 
s kriteriji, navedenimi v razpisnem besedilu, se vloga 
zavrže kot vloga neupravičenega prijavitelja.

Vloge, ki ne bodo izpolnjene v celoti, na originalnih, 
datiranih in podpisanih prijavnih obrazcih in ki ne bodo 
v celoti oddane tako v elektronski kot v fizični obliki 
oziroma ne bodo izpolnjene v skladu z zahtevami doku-
mentacije javnega razpisa, se bodo štele kot nepopolne.

JAK bo prijavitelje, katerih vloge bodo formalno ne-
popolne, pozvala, da jih v roku petih dni po prejetju po-
ziva JAK dopolnijo. Če prijavitelji ne bodo dopolnili for-
malno nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo vloge 
s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave.

Za prepozno se bo štela vloga, ki ne bo oddana 
priporočeno na pošti in po elektronski pošti do vključno 
15. 4. 2022. Nepravočasne vloge bodo izločene iz na-
daljnje obravnave s sklepom o zavrženju.

Prijavitelji, ki ne bodo izpolnjevali predhodno nave-
denih pogojev, bodo kot neupravičene osebe izločeni iz 
nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju.

JAK lahko v primeru naknadne ugotovitve o ne-
izpolnjevanju pogojev in po že izdani odločbi o izboru 
spremeni odločitev in s prijaviteljem ne sklene pogod-
be. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o 
neizpolnjevanju pogojev ali pogodbenih obveznosti v 
času izvajanja nadzora razveže že sklenjeno pogodbo, 
v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo 
celotnih sredstev.

JAK prijavne dokumentacije in prilog ne bo vračala 
prijaviteljem.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s po-
goji ter kriteriji javnega razpisa.

Pravočasne vloge in popolne vloge prijaviteljev 
bodo predložene v obravnavo pristojni strokovni komi-
siji JAK.

O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila pristojne 
strokovne komisije JAK odločil direktor JAK z odločbo. O 
rezultatih razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje 
v roku 60 dni od odpiranja vlog.

Odpiranje vlog bo potekalo na JAK, Metelkova 2b, 
1000 Ljubljana, in ni javno.

Agencija si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli do izdaje odločb o (ne)izboru prekliče, kar ob-
javi v Uradnem listu RS.

24. Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa obsega:
– besedilo javnega razpisa (JR3-FRANKFU-

RT-P-2022),
– prijavni obrazec (slovenski ali angleški).
Dokumentacija javnega razpisa (kratka oznaka) 

je na voljo na spletni strani JAK http://www.jakrs.si/
javni-razpisi-in-pozivi/.

Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno na-
slednjo dokumentacijo razpisa:

– prijavni obrazec (JR3-FRANKFURT-P-2022) z ob-
veznimi prilogami:

– pismo o nameri ali pogodba med prevajalcem 
ter pravno osebo s sedežem v tujini, ki bo izdala pri-
javljeno delo v nemščini, francoščini ali angleščini, 
s predvidenim datumom izida, ki je najpozneje do 
31. 12. 2022;

– dokazilo o urejenih avtorskih pravicah – pogod-
ba o odkupu avtorskih pravic;

– izjavo prijavitelja, ki vsebuje podatke o številu 
zaposlenih, letnem prometu in bilančni vsoti za zadnji 
dve leti,

– izjavo prijavitelja, da ni podjetje v težavah glede 
na osemnajsto točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) 
št. 651/2014,

– dokazilo pristojnega organa o poravnanih vseh 
zapadlih davkih in prispevkih v državi sedeža prijavitelja.

25. Uveljavljanje stroškov
Dokazila za dokazovanje upravičenosti standardne-

ga stroška na enoto za izdajo prevoda dela slovenskega 
avtorja v tuj jezik:

Ob oddaji zahtevka za izplačilo (tj. ob zaključku 
projekta):

– tri izvode izdanega prevoda;
– vsebinsko poročilo o izvedbi projekta;
– naslovnico knjige v PDF formatu;
– celotna knjiga v PDF formatu.
26. Pristojna uslužbenka za informacije in poja-

snila: informacije lahko dobite na spletni strani JAK 
www.jakrs.si, po telefonu in elektronski pošti JAK vsak 
delavnik med 10. in 12. uro pri pristojni uslužbenki: 
Katja Urbanija, e-pošta: katja.urbanija(at)jakrs.si, tel.: 
+386(0)1/320-28-30.

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije

 Ob-1685/22
Na podlagi 52. člena Pravil obveznega zdravstve-

nega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečišče-
no besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 
90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 
106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14, 10/17 – 
ZČmIS, 64/18, 4/20, 42/21 – odl. US, 61/21, 159/21 
– ZZVZZ-P, 183/21 in 196/21 – ZDOsk, v nadaljevanju: 
Pravila) ter Sklepa o planu zdravstvenega letovanja 
otrok in šolarjev za leto 2022 in izvedbi javnega razpisa 
za izbiro organizatorjev zdravstvenega letovanja otrok in 
šolarjev v letu 2022, Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije objavlja

javni razpis
za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok 

in šolarjev v letu 2022
I. Predmet in namen javnega razpisa 
Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev 

zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v organizirani in 



Stran 860 / Št. 35 / 11. 3. 2022 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

strokovno vodeni zdravstveni koloniji za otroke, ki so bili 
večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje zdravstve-
nega letovanja otrok in šolarjev.

II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na tem razpisu lahko sodelujejo vsi vlagatelji, ki so 

registrirani kot pravne osebe ter imajo za opravljanje te 
dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v na-
daljnjem besedilu: Zavod) ne bo izbral organizatorja:

– pri katerem so bile v zadnjih petih letih ugoto-
vljene hujše nepravilnosti ali če je za izvedbo letovanja 
pooblastil osebo, ki je takšnega organizatorja zastopala 
v preteklosti;

– pri katerem so bile v zadnjih petih letih ugotovlje-
ne nepravilnosti v zvezi z organizacijo zdravstvenega 
letovanja.

Šteje se, da vlagatelj iz prejšnjih dveh alinej ne 
izpolnjuje pogojev za kandidiranje na tem razpisu, če 
ima neporavnane obveznosti do Zavoda iz preteklih 
razpisov za organiziranje zdravstvenega letovanja otrok 
in šolarjev.

III. Višina sredstev, ki so na razpolago in obdobje, 
v katerem morajo biti porabljena: višina sredstev za 
sofinanciranje zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev 
znaša v letu 2022 1.883.046,00 EUR. Sredstva, dode-
ljena s tem javnim razpisom, morajo biti porabljena do 
31. 12. 2022.

IV. Merila, s pomočjo katerih se med vlagatelji, ki 
izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, so po 
naslednjem vrstnem redu

1. Zagotovitev nižjega prispevka staršev.
2. Zagotovitev zdravstvenega letovanja na morju.
3. Zagotovitev zdravstvenega letovanja za enak 

obseg sredstev za večje število otrok in šolarjev, dolo-
čenih v Sklepu o planu zdravstvenega letovanja otrok 
in šolarjev za leto 2022 in izvedbi javnega razpisa za 
izbiro organizatorjev zdravstvenega letovanja otrok in 
šolarjev v letu 2022.

V. Splošni pogoji
1. Zavarovanim osebam bodo zagotovljene pravice 

v skladu z določili Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju in z določili Pravil.

2. Zdravstveno letovanje otrok in šolarjev ne bo 
krajše od 7 dni.

3. Izbor otrok in šolarjev bodo opravili osebni zdrav-
niki otroškega in šolskega dispanzerja skladno z določili 
tega razpisa.

4. Organizator bo razpolagal z zadostnimi kapacite-
tami za izvedbo zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev.

5. Otrokom in šolarjem bo zagotovljena prehrana, 
pripravljena po veljavnih standardih.

6. V okviru letovanja bodo zagotovljene načrtovane 
zdravstveno vzgojne dejavnosti in program za rekreacijo 
in športne dejavnosti.

7. Organizator bo zagotovil ustrezno zdravstveno 
osebje.

8. Organizator bo zagotovil prevoz otrok in šolarjev 
na/iz zdravstvenega letovanja.

9. Cena vključuje vse stroške, ki so vezani na or-
ganizacijo in izvedbo zdravstvenega letovanja otrok in 
šolarjev (stroške polnega penziona, programa, zdra-
vstvene oskrbe, stroške kolektivnega zavarovanja, stro-
ške prevoza itd.).

VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve vlog
Vloge morajo biti oddane osebno ali priporočeno po 

pošti, osebno najkasneje do 25. 3. 2022, do 12. ure, ali 
priporočeno po pošti najkasneje do 25. 3. 2022.

Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena v 
zaprti ovojnici tako, da je pri odpiranju vlog možno pre-
veriti, da so zaprte tako, kot so bile predane, na spodaj 
navedeni naslov tako, da je na ovojnici napisano:

– v desnem spodnjem kotu napisan naziv in naslov 
pristojne območne enote Zavoda. Naslove območnih 
enot najdete na www.zzzs.si, v Telefonskem imeniku 
Slovenije, po tel. 30-77-200.

(primer naziva in naslova: Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, Območna enota Ljubljana, Mi-
klošičeva c. 24, 1000 Ljubljana).

– v levem spodnjem kotu, vidno označeno: »Ne 
odpiraj – vloga za javni razpis – zdravstveno letovanje 
otrok in šolarjev«

– v levem zgornjem kotu: naziv in naslov vlagatelja.
Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo 

vlog, nosijo organizatorji sami. Območna enota Zavoda 
oziroma Zavod v nobenem primeru ni odgovoren za te 
stroške, ne glede na potek in izid postopka. Če vloga ne 
bo označena na navedeni način, Zavod ne prevzema 
nobene odgovornosti za morebitno izgubo takšne vloge 
ali njeno prezgodnje odpiranje.

VII. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno.
Na odpiranju se preveri pravočasnost, ustrezna 

označenost ovojnine in formalna popolnost prispelih 
vlog.

Nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo 
izločene in po končanem postopku odpiranja vlog neod-
prte vrnjene vlagateljem.

Vlagatelji s formalno nepopolno vlogo bodo pozva-
ni k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 2 delovna 
dneva od prejema poziva za dopolnitev. Zavod poziva 
k dopolnitvi vloge izključno po elektronski pošti tako, da 
se zagotovi potrdilo ali drug listinski dokaz o prejemu.

Vlagatelj v dopolnitvi ne sme spreminjati vsebine 
same vloge, temveč lahko vlogo dopolni samo z manj-
kajočim dokumentom oziroma odpravi drugo formalno 
pomanjkljivost. Dopolnitve se posreduje po elektronski 
pošti, razen če je potrebno priložiti originalno listino.

Vloga, ki jo prijavitelj ne bo dopolnil v skladu z 
razpisno dokumentacijo in pozivom za dopolnitev, bo 
zavržena.

Zavod ne bo priznal sposobnosti vlagatelju, ki ne 
bo na način iz tega razpisa in razpisne dokumentacije 
dokazal, da izpolnjuje pogoje (pogoje za kandidiranje in 
splošne pogoje). Zavod takšne vloge ne bo ocenjeval, 
temveč jo bo zavrnil.

Obravnavajo in ocenjujejo se vse pravočasne, for-
malno popolne in ustrezne vloge.

VIII. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o 
izidu javnega razpisa

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
najpozneje v 45 dneh po izteku roka za predložitev vlog.

Zavod bo izbrane organizatorje pozval, da sklenejo 
s pristojno območno enoto Zavoda pogodbo za sofinan-
ciranje programa zdravstvenega letovanja za leto 2022.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugoto-
vi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, Zavod lahko 
odstopi od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je or-
ganizator dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z 
zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema do 
dneva vračila.

IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka roka za predložitev vlog do-
segljiva na spletni strani http://www/zzzs.si.

X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumen-

tacijo ali s pripravo vloge za dodelitev sredstev, lahko 
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potencialni vlagatelj pošlje Zavodu pisni zahtevek za 
dodatno pojasnilo najkasneje do 23. 3. 2022.

Vlagatelj naslovi zahtevek za dodatno pojasnilo na 
elektronski naslov:

– pristojne Območne enote Zavoda, s pripisom 
»Pojasnila – Javni razpis zdravstveno letovanje otrok 
in šolarjev« ali

– darja.kusar@zzzs.si, s pripisom: »Pojasnila – 
Javni razpis zdravstveno letovanje otrok in šolarjev«.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

 Ob-1686/22
Na podlagi 50., 51. in 53. člena Pravil obveznega 

zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – 
prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 
86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 
49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14, 10/17 
– ZČmIS, 64/18, 4/20, 42/21 – odl. US, 61/21, 159/21 – 
ZZVZZ-P, 183/21 in 196/21 – ZDOsk) ter Sklepa o planu 
skupinske obnovitvene rehabilitacije za leto 2022 in iz-
vedbi javnega razpisa za izbiro organizatorjev skupinske 
obnovitvene rehabilitacije v letu 2022 objavlja Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije

javni razpis
za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene 

rehabilitacije v letu 2022
I. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev 

(v nadaljevanju tudi vlagateljev) skupinske obnovitvene 
rehabilitacije:

– za zavarovane osebe s paraplegijo;
– za zavarovane osebe s paralizo;
– za zavarovane osebe z multiplo sklerozo;
– za zavarovane osebe z mišičnimi in živčno-mišič-

nimi boleznimi;
– za zavarovane osebe in otroke s cerebralno pa-

ralizo;
– za zavarovane osebe z najtežjo obliko generali-

zirane psoriaze;
– za otroke z juvenilnim revmatoidnim artritisom, 

sladkorno boleznijo in fenilketonurijo;
– za otroke s celiakijo.
Namen javnega razpisa je, da se zavarovancem 

omogoči sofinanciranje skupinske obnovitvene reha-
bilitacije.

II. Pogoji za udeležbo vlagatelja, ki je organizator 
obnovitvene rehabilitacije

Na tem razpisu lahko sodelujejo vsi vlagatelji, ki so 
registrirani v skladu z Zakonom o društvih.

Za pravice iz 50. in 51. člena Pravil obveznega 
zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: Pra-
vila) mora biti vlagatelj reprezentativna invalidska orga-
nizacija, ki ji je priznan ta status v skladu z zakonom, 
ki ureja invalidske organizacije, in je hkrati interesno 
združenje po medicinski diagnozi iz 50. oziroma 51. čle-
na Pravil, za katero organizira skupinsko rehabilitacijo 
oziroma skupinsko usposabljanje (prvi odstavek 53. čle-
na Pravil).

Če za posamezno medicinsko diagnozo iz 50. ali 
51. člena Pravil reprezentativna invalidska organizacija 
iz prejšnjega odstavka ne obstaja ali se ne prijavi na jav-
ni razpis Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: Zavod) za izbiro organizatorjev 
pravic iz prejšnjega odstavka, je lahko vlagatelj za izbiro 
organizatorja humanitarna organizacija za kronične bol-
nike za posamezno medicinsko diagnozo, ki ji je priznan 
ta status v skladu z zakonom, ki ureja humanitarne or-

ganizacije, in je hkrati interesno združenje za kronično 
bolezen iz 50. oziroma 51. člena Pravil, za katero orga-
nizira skupinsko rehabilitacijo oziroma skupinsko uspo-
sabljanje (drugi odstavek 53. člena Pravil).

III. Višina sredstev, ki so na razpolago in obdobje, 
v katerem morajo biti porabljena: višina sredstev za 
sofinanciranje programa skupinske obnovitvene rehabi-
litacije znaša v letu 2022 3.776.396,06 EUR. Sredstva 
morajo biti porabljena do 31. 12. 2022.

IV. Merila, ki bodo uporabljena pri ocenjevanju vlog 
in izbiri organizatorjev

1. Zagotovitev višjega števila udeležencev glede 
na planirano število ob določenih sredstvih: 0–2 točki.

Po tem merilu se bo vrednotilo število udeležencev, 
ki jim bo izbrani vlagatelj omogočil koriščenje skupinske 
obnovitvene rehabilitacije. Največje možno število točk 
je dve.
število udeležencev število točk
do 30 % glede na plan Zavoda 0
od 31 % do 70 % glede na plan Zavoda 1
71 % in več glede na plan Zavoda 2

2. Zagotovitev programa rehabilitacije, ki bo celovit 
in bo vključeval optimalni delež fizikalne terapije in ak-
tivnosti za socialno vključenost: 0–3 točke.

Po tem merilu se bo vrednotilo število in pogostost 
storitev fizikalne terapije, ki jih bo izbrani vlagatelj omo-
gočil uporabnikom skupinske obnovitvene rehabilitacije. 
Največje možno število točk je tri.

pogostost fizioterapije število točk
5 krat v 7 dneh 1
6 krat v 7 dneh 2
7 krat v 7 dneh 3

3. Predložitev priporočila ustreznih klinik, inštitutov 
ali drugih zdravstvenih zavodov oziroma priznanih stro-
kovnjakov s področja medicine, da je vlagatelj primeren 
za organizacijo skupinske obnovitvene rehabilitacije. Po 
tem merilu bo vlagatelj, ki bo priložil vsaj eno priporoči-
lo, pridobil eno točko. Več priporočil ne prinaša večjega 
števila točk.

Priloženo priporočilo število točk
da 1
ne 0

V primeru, da zberejo vlagatelji enako število točk 
ali da vlagatelj ponudi večje število udeležencev, kot je 
predvideno, se program razdeli po sorazmerni strukturi 
števila prijavljenih udeležencev.

V. Splošni pogoji
1. Zavarovanim osebam se mora zagotavljati pravi-

ce v skladu z določili Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju in z določili Pravil obveznega 
zdravstvenega zavarovanja.

2. Izbira udeležencev skupinske obnovitvene reha-
bilitacije ne bo pogojevana s članstvom v društvu.

3. Udeleženci skupinske obnovitvene rehabilitacije 
morajo biti izbrani izključno s triažo. Posamezni udeleže-
nec skupinske obnovitvene rehabilitacije ima lahko hkra-
ti samo enega spremljevalca ali osebnega asistenta.

4. Organizator mora v postopku izbire zavarovan-
cev imeti ustanovljeno komisijo za pritožbe.

5. Za udeležbo na skupinski obnovitveni rehabilita-
ciji organizator ne sme zahtevati napotnice ali delovnega 
naloga izbranega osebnega zdravnika.

6. Organizator mora zagotoviti ustrezno vodenje, ki 
ga strokovno izvaja ustrezna klinika ali inštitut ali drug 
zdravstveni zavod.
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7. Vlagatelj, ki kandidira za organiziranje skupinske 
obnovitvene rehabilitacije, mora izpolnjevati zahteve za 
organizacijo skupinske obnovitvene rehabilitacije:

a) zagotoviti izvajanje skupinske obnovitvene reha-
bilitacije z namenom ohranjanja ali izboljšanja telesne 
zmogljivosti, pridobivanje socialnih in življenjskih veščin

b) zagotoviti izvajanje individualne in skupinske 
obravnave, ki ima za cilj utrjevanje zavesti o pomemb-
nosti neodvisnega življenja in kompleksno bio-psihoso-
cialno rehabilitacijo oseb

c) zagotoviti skupinsko obnovitveno rehabilitacijo 
v okolju brez gibalnih ovir, opremljenem s potrebno ne-
govalno opremo, kot so npr. stropna dvigala, električne 
postelje, prilagojene sanitarije in z namensko zdravstve-
no opremo

d) zagotoviti prvi zdravniški pregled, ki vključuje 
oceno bolnikovih funkcijskih sposobnosti ob prihodu na 
skupinsko obnovitveno rehabilitacijo, fizioterapevtsko 
testiranje in dokumentiranje, individualno in skupinsko 
balneofizikalno terapijo in kontrolni zdravniški pregled z 
odpustnim pismom oziroma oceno bolnikovih funkcijskih 
sposobnosti ob odpustu

e) zagotoviti asistirane vaje, skupinske vaje, aktivno 
vadbo, različne vrste protibolečinskih terapij, izvajanje 
tehnik psihofizične relaksacije

f) zagotoviti ustrezni strokovni kader, ki ga sesta-
vljajo zdravniki, fizioterapevti, medicinske sestre, bolni-
ške negovalke in ostalo pomožno osebje

g) zagotoviti poleg odobrenih osebnih spremljeval-
cev tudi 24-urno dežurno službo

h) zagotoviti strokovna predavanja za udeležence 
skupinske obnovitvene rehabilitacije in njihove spre-
mljevalce, kako ohranjevati zdravje z ustreznimi vajami 
v domačem okolju, kako izbirati ustrezne ortopedske in 
tehnične pripomočke, kako prilagajati pogoje bivanja na 
domu, kako spoznavati sprožilce bolezni in kako se jim 
izogniti, kaj lahko oseba sama naredi na področju pre-
hrane, psihične stabilnosti, o sodelovanju in vključevanju 
v socialno okolje.

Vlagatelj, ki kandidira za organiziranje skupinske 
obnovitvene rehabilitacije za otroke s cerebralno para-
lizo, presnovnimi motnjami ali celiakijo bo poleg zgoraj 
navedenih pogojev zagotovil tudi:

i) da bo osnovna vsebina programa za otroke s 
cerebralno paralizo zajemala timsko diagnostično obrav-
navo, vsakodnevne individualne obravnave pri razvoj-
nem nevrofizioterapevtu oziroma strokovnjaku druge 
specialnosti, skupinske psihosocialne obravnave in dru-
žabne aktivnosti, sprostitvene in rekreativne dejavnosti 
za otroke in starše, šolo za starše – usposabljanje za 
»koterapevtsko« delo z otrokom doma, s pomočjo vaj, 
demonstracij, predavanja in pogovori o cerebralni para-
lizi, otrokovem razvoju, igri, komunikaciji, negi – s pomo-
čjo strokovnega tima ter zunanjih sodelavcev, organiziral 
učne delavnice za otroke o možnostih nadaljnjega šola-
nja in izbiri poklica

j) da bodo strokovne programe za otroke s cere-
bralno paralizo pripravili vodje strokovnih timov izhajajoč 
iz slovenske doktrine rehabilitacije otrok s cerebralno 
paralizo ter večletnih izkušenj izvajanja zdravstveno-te-
rapevtskih kolonij

k) da bo osnovna vsebina programa za otroke s 
presnovnimi motnjami omogočila vaje o vodenju bolezni 
(odvzem krvi, delo z aparatom za merjenje sladkorja v 
krvi, določitev krvnega sladkorja), predavanje zdravni-
ka, medicinske sestre o pomenu inzulina v človeškem 
telesu, prebavi in presnovi hranil, o kroničnih zapletih 
bolezni, o pravilni aplikaciji inzulina, o pomenu higiene, 
nege nog …

l) različne proste aktivnosti skozi katere se otroci 
učijo samostojnosti pri oblačenju, hranjenju, osebni hi-
gieni in drugih vsakodnevnih opravilih

m) v okviru programa skupinske obnovitvene re-
habilitacije za otroke s celiakijo vzgojitelje, ki poznajo 
bolezen in obvladajo brezglutensko dieto

n) za starejše udeležence (šolarje, dijake) s celiaki-
jo »šolo celiakije« z zaključnim testom.

VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve vlog
Vloge morajo biti oddane priporočeno po pošti na 

naslov Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, najkasneje do 
18. 3. 2022.

Vloge za dodelitev sredstev morajo biti dostavljene 
v zaprti ovojnici tako, da je pri odpiranju vlog možno pre-
veriti, da so zaprte tako, kot so bile predane, na spodaj 
navedeni naslov tako, da je na ovojnici napisano:

– v desnem spodnjem kotu naziv in naslov: Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva ce-
sta 24, 1507 Ljubljana;

– v levem spodnjem kotu, vidno označeno: »Ne 
odpiraj – Vloga za javni razpis skupinska obnovitvena 
rehabilitacija«;

– v levem zgornjem kotu: naziv in naslov pošilja-
telja.

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo 
vlog nosijo organizatorji sami. Zavod v nobenem prime-
ru ni odgovoren za te stroške, ne glede na potek in izid 
postopka. Če vloga ne bo označena na navedeni način, 
Zavod ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno 
izgubo takšne vloge ali njeno prezgodnje odpiranje.

VII. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno.
Na odpiranju se preveri pravočasnost, ustrezna 

označenost ovojnic in formalna popolnost prispelih vlog.
Nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo 

izločene in po končanem postopku odpiranja vlog neod-
prte vrnjene vlagateljem.

Vlagatelji s formalno nepopolno vlogo bodo pozva-
ni k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 2 delovna 
dneva od prejema poziva za dopolnitev. Zavod poziva 
k dopolnitvi vloge izključno po elektronski pošti tako, da 
se zagotovi potrdilo ali drug listinski dokaz o prejemu.

Vlagatelj v dopolnitvi ne sme spreminjati vsebine 
same vloge, temveč lahko vlogo dopolni samo z manj-
kajočim dokumentom oziroma odpravi drugo formalno 
pomanjkljivost. Dopolnitve se posreduje po elektronski 
pošti, razen če je potrebno priložiti originalno listino.

Vloga, ki jo prijavitelj ne bo dopolnil v skladu z 
razpisno dokumentacijo in pozivom za dopolnitev, bo 
zavržena.

Zavod ne bo priznal sposobnosti vlagatelju, ki ne 
bo na način iz tega razpisa in razpisne dokumentacije 
dokazal, da izpolnjuje pogoje (pogoje za kandidiranje in 
splošne pogoje). Zavod takšne vloge ne bo ocenjeval, 
temveč jo bo zavrnil.

Obravnavajo in ocenjujejo se vse pravočasne, for-
malno popolne in ustrezne vloge.

VIII. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o 
izidu javnega razpisa

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa s sklepom 
Upravnega odbora Zavoda obveščeni najpozneje v 
45 dneh po izteku roka za predložitev vlog.

Zavod bo izbrane organizatorje pozval, da sklenejo 
z Zavodom pogodbo za sofinanciranje skupinske obno-
vitvene rehabilitacije za leto 2022.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugoto-
vi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, Zavod lahko 
odstopi od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je or-
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ganizator dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z 
zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema do 
dneva vračila.

IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka roka za predložitev vlog do-
segljiva na spletni strani http://www/zzzs.si.

X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumen-

tacijo ali s pripravo vloge za dodelitev sredstev, lahko 
potencialni vlagatelj pošlje Zavodu pisni zahtevek za 
dodatno pojasnilo najkasneje do 16. 3. 2022.

Vlagatelj naslovi zahtevek za dodatno pojasnilo 
na elektronski naslov: darja.kusar@zzzs.si, s pripisom: 
»Pojasnila – Javni razpis – skupinska obnovitvena re-
habilitacija 2022«.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Št. 22002 Ob-1694/22
Na podlagi 12. in 45. člena Zakona o športu (Ura-

dni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – 
ZDeb), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), podpisane pogodbe 
št. C3330-22-406000 z dne 20. 12. 2021 o polletnem 
financiranju javne službe ZŠ RS Planica v letu 2022, 
objavlja Zavod za šport RS Planica

javni razpis 
za sofinanciranje programa prostočasne  

športne vzgoje otrok in mladine »Hura, prosti čas« 
v letu 2022

1. Naziv in sedež naročnika: Zavod za šport RS 
Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa 
Sofinanciranje programov prostočasne športne 

vzgoje otrok in mladine, »Hura, prosti čas« v letu 2022, 
ki bodo potekali v naslednjih razpisanih obdobjih:

1. poletne počitnice A (5 dni x 4 ure)
2. poletne počitnice B (10 dni x 4 ure)
3. športno gibalne aktivnosti ob koncih tedna – 

pomlad 2022 (4 dni x 4 ure).
Programi v razpisanih obdobjih poletne počitnice A 

in poletne počitnice B morajo potekati strnjeno – to po-
meni en oziroma dva tedna skupaj, konci tednov (sobo-
ta, nedelja) so prosti.

Programi prostočasne športne vzgoje ne smejo biti 
del rednega programa šole.

Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral strokovni 
kader.

3. Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji: subjekti, 
ki so kot izvajalci letnega programa športa opredeljeni 
v 6. členu Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 
21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb).

4. Javni razpis obsega naslednjo razpisno doku-
mentacijo:

– Javni razpis za sofinanciranje programa prostoča-
sne športne vzgoje otrok in mladine »Hura, prosti čas« 
v letu 2022,

– Navodila za prijavo na Javni razpis,
– Specifikacija Javnega razpisa,
– Razpisni obrazci »Hura, prosti čas« za leto 2022.
Formalno popolna vloga oddana na Javni razpis 

mora vsebovati:
– popolno izpolnjene, podpisane in žigosane raz-

pisne obrazce »Hura, prosti čas« v letu 2022 (razpisni 
obrazci od 2.1. do 2.5.). Razpisnih obrazcev ni dovolje-
no spreminjati.

– podroben urnik izvajanja prijavljenega programa 
»Hura, prosti čas« v letu 2022, iz katerega je razvidna 
vsebina, datum, čas in kraj aktivnosti (točen naslov) ter 
imena strokovnih delavcev, ki bodo program izvajali.

5. Vsebinski pogoji za prijavo programa »Hura, pro-
sti čas« v letu 2022 in merila za izbor programa »Hura, 
prosti čas« v letu 2022

5.1. Vsebinski pogoji za program »Hura, prosti čas« 
v letu 2022:

– Prijavitelj je neposredno odgovoren za pripravo 
in vodenje prijavljenega programa, torej ne nastopa kot 
posrednik (razpisni obrazci od 2.1.).

– Prijavljeni program mora izpolnjevati vsebinske 
zahteve oziroma pogoje razpisnega obdobja za katere-
ga se prijavlja (št. dni in števila ur izvajanja programa), 
ki so določene v razpisni dokumentaciji (III. Specifikacija 
Javnega razpisa) za vsako razpisano obdobje posebej. 
Prijavljeni programi, ki ne izpolnjujejo vsebinskih po-
gojev razpisnega obdobja za katerega se prijavljajo se 
izločijo iz postopka izbora. Prijavljeni programi ne smejo 
biti del rednega programa šole.

– V vsakem razpisanem obdobju lahko prijavitelj 
prijavi samo en program. Skupaj lahko prijavitelj, v vseh 
treh razpisanih obdobjih, prijavi največ tri programe – pri 
tem mora za vsak prijavljeni program izpolniti razpisne 
obrazce od 2.2. do 2.4. Vsak prijavljeni program se, v 
fazi vrednotenja programov, ovrednoti ločeno na podlagi 
meril točke 4.2. »Merila za dodelitev sredstev«.

– V kolikor prijavitelj za isto razpisano obdobje pri-
javi več kot en program, se vsi prijavljeni programi tega 
prijavitelja za to razpisano obdobje izločijo iz postopka 
izbora.

– Prijavitelj mora za izvajanje vsakega prijavljenega 
programa zagotoviti najmanj 30 % delež finančnih sred-
stev celotne vrednosti programa iz drugih virov (v 30 % 
se šteje tudi športne površine, ki jih lokalna skupnost 
brezplačno odda – upoštevati se morata javno veljavni 
cenik za najem za športna društva) v to pa ne smejo biti 
všteti prispevki udeležencev (razpisni obrazec od 2.3.).

– Prijavitelj mora za vsak prijavljen program ob-
vezno priložiti potrdilo lokalne skupnosti, v kateri je 
sedež prijavitelja (razpisni obrazec 2.4.), da je se-
znanjena oziroma se strinja z izvajanjem programa 
– pogoj in kot neobvezni del, da bo za izvajanje pri-
javljenega programa lokalna skupnost zagotovila del 
sredstev. Prijavljen program, ki ne izpolnjuje pogoja 
se izloči iz postopka izbora.

– Prijavitelj mora za vsak prijavljen program obve-
zno priložiti podroben urnik izvajanja programa, iz kate-
rega je razvidna vsebina, datum, čas in kraj aktivnosti 
(točen naslov) ter imena strokovnih delavcev, ki bodo 
program izvajali kot prilogo razpisnega obrazca 2.2.

– Prijavitelj mora za izvajanje prijavljenega progra-
ma zagotoviti strokovni kader, ki bo opravljal strokovno 
delo. Dodatni pogoj za strokovni kader je, da ima stro-
kovno izobrazbo in/ali ustrezno usposobljenost skladno 
z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 
– ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb).

– Izbrani prijavitelj mora pri izvajanju prijavljenih 
programov upoštevati varnostne ukrepe in normative 
glede števila otrok v skupini skladno z veljavno zako-
nodajo s področja vzgoje in izobraževanja (Pravilnik o 
normativih in standardih za izvajanje programa osnov-
ne šole oziroma Pravilnik o normativih in standardih za 
izvajanje programa gimnazijskih oddelkov). Prav tako 
se mora držati priporočil, ki jih uradno in tekoče obja-
vlja Nacionalni inštitut za javno zdravje glede izvajanja 
dejavnosti z namenom preprečevanja okužb z virusom 
SARS-CoV-2.
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5.2 Merila za izbor programa »Hura, prosti čas« v 
letu 2022:

Vse s pravočasno oddanimi, formalno popolnimi 
vlogami prijavljene programe, ki izpolnjujejo zahteve iz 
prejšnje točke, se uvrsti v fazo vrednotenja programov.

V fazi vrednotenja programov se ugotovi skupno 
število prijavljenih programov posameznega razpisa-
nega obdobja in izračuna skupna vrednost prijavljenih 
programov za posamezno razpisano obdobje.

V kolikor je v fazi vrednotenja programov ugoto-
vljeno število z vsemi vlogami prijavljenih programov 
posameznega razpisanega obdobja nižje od z razpisno 
dokumentacijo predvidenega števila sofinanciranih pro-
gramov posameznega razpisanega obdobja oziroma je 

izračunana skupna vrednost z vsemi vlogami prijavljenih 
programov za posamezno razpisano obdobje nižja, kot 
je ugotovljena razpoložljiva višina razpisanih sredstev za 
posamezno razpisano obdobje, se za te programe izda 
sklep o sofinanciranju programa.

V kolikor je v fazi vrednotenja programov izra-
čunana skupna vrednost prijavljenih programov za 
posamezno razpisano obdobje višja, kot je ugoto-
vljena razpoložljiva višina razpisanih sredstev za to 
razpisano obdobje, se prijavljene ovrednoti na pod-
lagi spodnjih meril te točke. Sklep o sofinanciranju 
se izda za tiste prijavljene programe v razpisanem 
obdobju, ki bodo na podlagi meril iz te točke, zbrali 
višje število točk.

MERILO Št. točk Max št. točk
1 VSEBINSKI KRITERIJI 50

Širina izvajanja programa
– Število športnih panog v katere bodo vključeni udeleženci  
(do 3 panoge – 5 točk, nad 3 panoge – 10 točk)
– Izvajanje programa na prostem (DA – 10 točk, NE – 0 točk)
– Strokovni kader, ki bo delal v programu (z otroki)  
(učitelj ŠV – 10 točk, usposobljen kader – 5 točk)

10

10
10

30

Izvajanje programa »Hura, prosti čas« v preteklih letih *  
(DA – 10 točk, NE – 0 točk) 10 10
Predvideno število udeležencev v programu: 
– do 15 otrok 
– nad 15 otrok

5
10

10

2 RAZVOJNA REGIJA 20
Lokacija izvajanja programa (sedež prijavitelja)**
1 skupina (pomurska, primorsko-notranjska, podravska)
2 skupina (zasavska, koroška, posavska)
3 skupina (goriška, savinjska, obalno-kraška)
4 skupina (jugovzhodna, gorenjska, osrednjeslovenska)  
(razpisni obrazec 2.1.)

20
15
10
5

3 FINANČNI KRITERIJI 30
Cena, ki jo plača udeleženec:
– brezplačen program
– plačljiv program (razpisni obrazec 2.3.)

15
0

15

Sofinanciranje lokalne skupnosti:
– Sofinanciranje posameznega programa HPČ v višini najmanj razpisa-
nega zneska s stani ZŠ RS Planica (razpisni obrazec 2.4.)  
(DA – 15 točk, NE – 0 točk)

15 15

SKUPAJ 100

*prijavitelj je v predhodno razpisanih obdobjih izvajal program »Hura, prosti čas« na podlagi sklenjene pogodbe 
z Zavodom za šport RS Planica.

**kot lokacijo izvajanja prijavljenega programa se upošteva regija v kateri je sedež prijavitelja.

V kolikor sta dva ali več prijavljenih programov raz-
pisnega obdobja ovrednotena z istim najnižjim številom 
točk, bo izbran in sofinanciran tisti prijavitelj, katerega 
prijavljen program je prejel višje število točk pri merilu 
»Razvojna regija – lokacija izvajanja programa«.

V kolikor ni mogoče izbrati prijavljenega programa 
niti ob uporabi dodatnega podmerila iz prejšnjega od-
stavka, se zavrne vse prijavljene programe pri katerih je 
bilo uporabljeno dodatno podmerilo.

6. Okvirna višina razpisanih sredstev javnega raz-
pisa

Višina sredstev, ki je zagotovljena za leto 2022 in 
je na razpolago za sofinanciranje vsebine navedene v 
predmetu javnega razpisa je 40.040,00 EUR.

Predvidena višina razpisanih sredstev in predvide-
no število sofinanciranih programov posameznega raz-
pisanega obdobja sta določena s Specifikacija Javnega 
razpisa – razpisana obdobja.

Višek razpisanih sredstev razpisanega obdobja, ki 
presega izračunano skupno vrednost prijavljenih pro-
gramov za to razpisano obdobje iz razloga, da je število 
prijavljenih programov za to razpisano obdobje nižje od 
predvidenega števila, z razpisno dokumentacijo, sofi-
nanciranih programov razpisanega obdobja se, v fazi 
vrednotenja programov, razporedi med ostala razpisa-
na obdobja (ugotovljena razpoložljiva višina razpisanih 
sredstev).

7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva: naročnik bo sofinanciral le upravičene 
stroške nastale v razpisanem obdobju.

8. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izka-
zovanje stroškov in način financiranja

Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so 
stroški izvedbe projekta – strokovni kader.

Pod pogojem da se strokovni kader odpove plačilu 
iz sredstev predmetnega javnega razpisa (lastnoroč-
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no podpisana izjava), za opravljeno delo pri izvajanju 
Hura, prosti čas« v letu 2022 se prejeta sredstva lahko 
porabijo za sofinanciranje drugih stroškov povezanih 
z izvajanjem programa »Hura, prosti čas« v letu 2022 
(prevoz, vstopnine, nakup drobnega inventarja, manjši 
pripomočki za izvajanje programa HPČ …).

Dokazila za izkazovanje upravičenih stroškov so 
finančno in vsebinsko poročilo o izvedbi programa in 
računi za izplačilo strokovnemu kadru.

Naročnik in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofi-
nanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko so-
financiranja na osnovi prijavljenih in izbranih programov.

9. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: 
vloge morajo biti poslane po pošti ali dostavljene na Za-
vod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, 
najkasneje do petka, 25. marca 2022. Vloge, ki ne bodo 
oddane pravočasno bodo s sklepom zavržene. Šteje 
se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najka-
sneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti 
s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na sedež 
Zavoda za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljublja-
na. Vloga mora biti predložena v zapečatenemu ovitku, 
ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom 
»Ne odpiraj – Javni razpis Hura, prosti čas 2022«. Na 
hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov poši-
ljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano 
razpisno dokumentacijo in prilogami v ovojnici označeni 
na zgoraj predpisani način. Prijavitelj lahko odda samo 
eno zapečateno ovojnico. Vloge, ki ne bodo oddane na 
predpisanih razpisnih obrazcih, ki so del razpisne do-
kumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. V 
primeru, da vloga ni označena, kot je to zahtevano v tej 
točki, naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje vloge 
ali za založitev vloge.

10. Datum odpiranja vlog
Strokovna komisija bo začela odpirati vloge v torek, 

29. marca 2022. Odpiranje vlog ne bo javno.
Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugo-

tavljajo formalno popolnost vlog. Prijavitelja, katerega 
vloga je nepopolna, bo strokovna komisija pozvala k 
dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vloge je 3 dni od 
prejema pisnega poziva. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme 
spreminjati tistih delov prijave, ki vplivajo ali bi lahko 
vplivali na drugačno razvrstitev njegove prijave glede 
na preostale prijave, ki jih je naročnik prejel v postopku 
dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, katere prijavitelj 
ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, se s 
sklepom zavržejo.

Prijavljene programe, za katere je na odpiranju vlog 
ugotovljeno, da ne izpolnjujejo z razpisno dokumentacijo 
postavljenih vsebinskih pogojev za pripravo prijavljene-
ga programa »Hura, prosti čas« v letu 2022 (glede števi-
la dni in glede števila ur izvedbe, predpisanega obdobje 
izvajanja, strokovnega kadra itd.) ali, da je prijavitelj za 
razpisano obdobje prijavil več kot en svoj program, se 
izloči iz postopka izbora in izda ustrezen sklep.

11. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa 
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa pred-

vidoma obveščeni do srede, 20. aprila 2022. Izbranim 
prijaviteljem naročnik posreduje sklepe o izboru in jih 
pozove k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku 
8 delovnih dni od prejema poziva ne odzove na podpis 
pogodbe, se šteje, da je umaknil prijavo. Rezultati jav-
nega razpisa so informacije javnega značaja in bodo 
objavljeni na spletnih straneh naročnika.

Prijavitelj lahko v roku osmih dni od prejema sklepa, 
vloži pritožbo pri naročniku. Vložena pritožba ne zadrži 
podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Pritožnik mora 
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritož-

ba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za 
ocenjevanje prijav. Pritožbo naslovi na Zavod za šport 
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s 
pripisom »Pritožba na sklep – Javni razpis Hura, prosti 
čas 2022«.

12. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo na spletnem naslovu www.sportmladih.
net. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski 
naslov info@sportmladih.net. Vloga na razpis mora vse-
bovati izpolnjene, s strani pooblaščene osebe prijavitelja 
podpisane in ožigosane razpisne obrazce za prijavo na 
razpis. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji po-
šljejo ali dostavijo v skladu s 9. točko razpisa.

Zavod za šport RS Planica

Št. 430-0016/2022-3(620) Ob-1677/22
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-

sa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 
61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22 – ZDeb), v skladu s Pra-
vilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za 
izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni 
list RS, št. 43/10 in 62/16) in na osnovi Odloka o prora-
čunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2022 (Ura-
dni list RS, št. 26/22) Mestna občina Murska Sobota, 
Kardoševa 2, Murska Sobota objavlja

javni razpis 
za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2022 

sofinancirala Mestna občina Murska Sobota
1. Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Murska 

Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (v na-
daljevanju MOMS).

2. Predmet javnega razpisa in razpisna področja
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih 

projektov (v nadaljevanju projekti), ki jih bodo prijavitelji 
izvajali v letu 2022 na področju kulture na območju Me-
stne občine Murska Sobota.

Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na 
naslednjih področjih:

– uprizoritvene umetnosti,
– glasbene umetnosti,
– vizualne umetnosti,
– knjiga in založništvo,
– na drugih področjih (iz 4. člena ZUJIK).
Sofinanciranje kulturnih projektov je razdeljeno v 

2 sklopa:
– raznovrstni kulturni projekti s področij javnega 

razpisa,
– mednarodni kulturni projekti s področja sodob-

nega plesa.
3. Namen in cilj javnega razpisa: namen javnega 

razpisa je finančno podpreti raznovrstne kulturne pro-
jekte, ki bodo popestrili raznolikost kulturne ponudbe 
ter spodbujali aktivnosti na področju kulture, katerih 
realizacija bo imela ugodne učinke na vzpodbujanje ra-
zvoja kulture v MOMS. Cilj javnega razpisa je podpreti 
projekte na področju kulture v letu 2022, ki se bodo 
izvajali v MOMS in so usmerjeni v razvoj in dostopnost 
kulture v MOMS.

4. Splošni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo:
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje 

kulturne dejavnosti (kulturna društva, zasebni zavodi ali 
druge organizacije na področju kulture ter organizacije 
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kultu-
re) in fizične osebe (ki se ukvarjajo ljubiteljsko s kulturo 
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ali osebe s statusom kulturnega ustvarjalca za področje 
profesionalne kulture), ki se ukvarjajo z ustvarjanjem in 
posredovanjem javnih kulturnih dobrin,

– pravne osebe, ki imajo sedež v MOMS in fizične 
osebe, ki imajo stalno prebivališče v MOMS,

– projekti vezani na MOMS.
Prijavitelj, ki se prijavlja na razpis, mora izpolnjevati 

naslednje pogoje:
– ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih obvezno-

sti do MOMS, če je v preteklih letih prejel sredstva iz 
proračuna MOMS,

– prijavlja projekt, ki je nepridobitnega značaja,
– prijavlja projekt, ki je predmet razpisa,
– ima zagotovljene materialne, prostorske, kadro-

vske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljene-
ga projekta,

– prijavitelj lahko z istim projektom kandidira samo 
na en javni razpis v MOMS,

– da se na povabilo MOMS brezplačno vključi v 
promocijske aktivnosti, ki jih organizira MOMS,

– pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Za-
kona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list 
RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 
3/22 – ZDeb).

Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo samo 
projekte, ki bodo izvajani v letu 2022. Če prijavitelj pri-
pravi dva ali več projektov, jih mora oddati ločeno.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prija-
vitelji:

– ki so za isti namen 100 % sofinancirana iz drugih 
sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna,

– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča 
ali dokončno odločbo drugega pristojnega organa začet 
sodni ali izvensodni stečajni postopek, postopek prisilne 
poravnave ali likvidacije,

– ki imajo neporavnane obveznosti do MOMS,
– za katere velja omejitev poslovanja po Zakonu 

o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 
– ZDeb).

5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje 
razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, 
ki jo imenuje župan MOMS. Komisija za odpiranje vlog 
bo preverjala pravočasnost in popolnost vlog ter upravi-
čenost vlagateljev, glede na razpisne pogoje.

6. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev namenje-

nih za predmet razpisa je 22.000,00 EUR. Sredstva so 
predvidena v proračunu MOMS na proračunski postavki 
18033003 Sofinanciranje projektov kulturnih društev in 
ustanov, konto 4120-00 Tekoči transferi neprofitnim or-
ganizacijam in ustanovam in 4133-02 Tekoči transferi v 
javne zavode – za izdatke za blago in storitve.

MOMS lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez 
kakršnihkoli posledic razveljavi, razdeli le določen del 
razpoložljivih sredstev ter v primeru nezadostnega šte-
vila prijaviteljev, prerazporedi sredstva iz enega sklopa v 
drugi sklop. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede 
na dejansko realizacijo v proračunu.

Mestna občina Murska Sobota bo v letu 2022 sofi-
nancirala naslednje sklope kulturnih projektov:

Oznaka Razpisno področje Višina razpisanih 
sredstev v €

sklop 1 raznovrstni kulturni 
projekti

18.000,00

sklop 2 mednarodni kulturni 
projekti s področja so-
dobnega plesa

4.000,00

Skupaj: 22.000,00

7. Razpisni kriteriji
a) Kriteriji za izbor projektov za vsa razpisna po-

dročja so:
– kakovost, inovativnost in ustvarjalnost predlože-

nega projekta,
– reference izvajalca, dosedanje delovanje, ki je 

bilo v strokovni in širši javnosti ovrednoteno kot vrhun-
sko, uspešno in odmevno,

– obiskanost prireditev,
– zagotovilo za kvalitetno in korektno izvedbo pro-

jekta (kadrovska, tehniška in organizacijska usposoblje-
nost, realnost ciljev in izvedbe projekta),

– kontinuiteta in večletno izvajanje projekta,
– raven prijavljenega projekta dosega oziroma pre-

sega občinski nivo,
– finančna konstrukcija in stroškovna učinkovitost.
b) Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire 

ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Način ocenjevanja: kriteriji so ovrednoteni s točkami 

in dostopni v razpisni dokumentaciji. Izbrani bodo tisti 
projekti, ki jih bo MOMS na predlog strokovne komisije 
uvrstila na seznam odobrenih projektov za leto 2022.

8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na proračunska sredstva na podlagi tega razpisa morajo 
biti porabljena v proračunskem letu 2022. Skrajni rok za 
predložitev zahtevkov in poročil je 30. 11. 2022.

9. Razpisni rok: razpis je odprt od 11. 3. 2022 do 
11. 4. 2022.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe.
Prijavitelj mora ob prijavi projekta na javni razpis 

priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec 

(vključno z izjavo),
– podpisan vzorec pogodbe o sofinanciranju pro-

jekta.
Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo 

ali le pogledajo vanjo na vložišču Mestne občine Murska 
Sobota, Kardoševa 2, vsak delavnik od 8. do 14.30, ob 
sredah od 8. do 15.30 in ob petkih od 8. do 13.30 ali na 
spletnih straneh MOMS www.murska-sobota.si.

11. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih in 

mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obve-
zne priloge in podatke, določene v razpisni dokumen-
taciji. Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno 
pošiljko ali oddati osebno na naslov: Mestna občina 
Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota v 
zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – vloga: kulturni 
projekt 2022«.

Na kuverti mora biti naveden naziv in naslov vla-
gatelja. V primeru, da posamezni vlagatelj na razpis 
prijavlja več projektov, mora biti vsaka vloga poslana v 
ločeni kuverti z ustreznimi oznakami.

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

Prijavitelj mora do izteka prijavnega roka posredo-
vati izpolnjeno prijavnico (dokument v Wordu) na elek-
tronski naslov: darja.potocnik@murska-sobota.si.

12. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopol-
njuje le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje 
vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z 
oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vlo-
ga: kulturni projekt 2022« z obvezno navedbo na katero 
vlogo se dopolnitev nanaša.
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13. Odpiranje vlog, ocenjevanje in vrednotenje vlog 
ter obveščanje o izidu

Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 
predvidoma 14. aprila 2022. Če se zaradi števila prejetih 
vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji 
dan. V primeru nepopolno izpolnjene vloge s pomanjklji-
vo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec v roku 5 dni 
od odprtja vloge vlagatelja pozval, da dopolni vlogo. V 
primeru, da prijavitelj v zahtevanem roku vloge ne bo 
dopolnil, bo vloga s sklepom zavržena.

Ocenjevanje in vrednotenje ustreznih vlog bo izve-
dla strokovna komisija. Strokovna komisija bo ocenila in 
ovrednotila projekte glede na v razpisu določen namen 
in cilje ter kriterije, ki so določeni v razpisu in razpisni 
dokumentaciji.

Na podlagi predloga strokovne komisije bo izdana 
odločba, s katero bo odločena odobritev ter delež so-
financiranja ali zavrnitev sofinanciranja posameznega 
projekta.

Mestna občina Murska Sobota lahko javni razpis po 
svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi 
ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na de-
jansko realizacijo v proračunu.

14. Dodatne informacije: vse dodatne informa-
cije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo 
osebno ali po telefonu vsak delavnik med 8. in 9. uro 
na Oddelku za negospodarske dejavnosti MOMS, 
tel. 02/525-16-24 (Darja Potočnik) ali na naslovu dar-
ja.potocnik@murska-sobota.si.

15. Objava rezultatov javnega razpisa: rezultati raz-
pisa bodo objavljeni na spletnih straneh MOMS.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 430-0015/2022-3(620) Ob-1678/22
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-

sa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 
61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22 – ZDeb), v skladu s Pra-
vilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za 
izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni 
list RS, št. 43/10 in 62/16) in na osnovi Odloka o prora-
čunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2022 (Ura-
dni list RS, št. 26/22) Mestna občina Murska Sobota, 
Kardoševa 2, Murska Sobota objavlja

javni razpis
za izbiro kulturnih programov, ki jih bo v letu 2022 

sofinancirala Mestna občina Murska Sobota
1. Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Murska 

Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (v na-
daljevanju MOMS).

2. Predmet javnega razpisa in razpisna področja
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih 

programov (v nadaljevanju: programov) v Mestni občini 
Murska Sobota, ki jih bodo izvajalci programov realizirali 
v letu 2022.

Razpis se nanaša na sofinanciranje programov v 
letu 2022 na naslednjih področjih:

– glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna),
– gledališka in lutkovna dejavnost,
– plesna dejavnost,
– fotografska, filmska in video dejavnost,
– likovna dejavnost,
– literarna dejavnost,
– večzvrstna dejavnost.
3. Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je finančno podpreti redno dejav-

nost oziroma program delovanja ljubiteljskih kulturnih 

društev, ki se ukvarjajo s kulturo in umetnostjo ter delu-
jejo v MOMS.

Cilj razpisa je podpreti programe delovanja društev 
na področju kulture v letu 2022. MOMS bo sofinancirala 
stroške priprave in izvedbe programov kulturnih društev, 
ki jih bodo izvajalci v celoti izvedli v letu 2022 na obmo-
čju MOMS. Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje 
projektov in prireditev kulturnih izvajalcev.

4. Splošni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna dru-

štva na območju MOMS. Pravne osebe, ki so program 
prijavile na katerikoli drug razpis MOMS oziroma imajo 
drugače zagotovljena proračunska sredstva, do sred-
stev po tem razpisu niso upravičene.

Na javni razpis se lahko prijavijo ljubiteljska kulturna 
društva oziroma posamezne sekcije ali skupine v okviru 
društva. Prijavitelj mora zadostiti naslednjim pogojem 
na javnem razpisu:

– je registriran za opravljanje kulturno-umetniških 
dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin;

– ima sedež v MOMS;
– opravlja dejavnost na neprofitni osnovi;
– ima potrjen program s strani izvršnega organa 

društva;
– deluje na področju kulture najmanj eno leto.
Pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona 

o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 
– ZDeb).

5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje 
razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, 
ki jo imenuje župan MOMS. Komisija za odpiranje vlog 
bo preverjala pravočasnost in popolnost vlog ter upravi-
čenost vlagateljev, glede na razpisne pogoje.

6. Okvirna vrednost sredstev: okvirna vrednost 
razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpi-
sa je 10.000,00 EUR. Sredstva so predvidena v pro-
računu MOMS za leto 2022 na proračunski postavki 
18033002 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev, 
konto 4120-00 Tekoči transferi nepridobitnim organiza-
cijam in ustanovam.

7. Razpisni kriteriji
a) Kriteriji za izbor programov za vsa razpisna po-

dročja so:
– kakovost, inovativnost in ustvarjalnost predlože-

nega programa,
– reference izvajalca, dosedanje delovanje, ki je 

bilo v strokovni in širši javnosti ovrednoteno kot vrhun-
sko, uspešno in odmevno,

– obiskanost prireditev,
– zagotovilo za kvalitetno in korektno izvedbo pro-

grama (kadrovska, tehniška in organizacijska usposo-
bljenost, realnost ciljev in izvedbe programa),

– kontinuiteta in večletno izvajanje programa,
– število članov društva oziroma sekcije,
– raven prijavljenega programa dosega oziroma 

presega občinski nivo,
– finančna konstrukcija in stroškovna učinkovitost.
b) Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti programi, ki bodo v postopku izbire 

ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Način ocenjevanja: kriteriji so ovrednoteni s točkami 

in dostopni v razpisni dokumentaciji. Izbrani bodo tisti 
programi, ki jih bo MOMS na predlog strokovne komisije 
uvrstila na seznam odobrenih programov za leto 2022.

8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na proračunska sredstva na podlagi tega razpisa morajo 
biti porabljena v proračunskem letu 2022. Zadnji rok za 
predložitev zahtevka in poročila je 1. 12. 2022.
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9. Rok razpisa: razpis je odprt od 11. 3. 2022 do 
11. 4. 2022.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe.
Prijavitelj mora ob prijavi programa na javni razpis 

priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec,
– podpisan vzorec pogodbe o sofinanciranju pro-

grama.
Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo 

na vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoše-
va 2, vsak delavnik od 8. do 14.30, ob sredah od 8. do 
15.30 in ob petkih od 8. do 13.30 ali na spletnih straneh 
Mestne občine Murska Sobota www.murska-sobota.si.

11. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih in 

mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obve-
zne priloge in podatke, določene v razpisni dokumenta-
ciji. Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko 
ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Murska 
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota v zaprti ku-
verti s pripisom: »Ne odpiraj – vloga: kulturni programi 
2022 – dejavnost«.

Na kuverti mora biti naveden naziv in naslov vla-
gatelja. Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z 
vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Vloga za posamezni program se pošlje tudi v elek-
tronski obliki v Wordovem dokumentu na naslov: darja.
potocnik@murska-sobota.si.

12. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopol-
njuje le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje 
vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z 
oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga: 
kulturni programi 2022 – dejavnost« z obvezno navedbo 
na katero vlogo se dopolnitev nanaša.

13. Odpiranje vlog, ocenjevanje in vrednotenje vlog 
ter obveščanje o izidu

Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 
predvidoma 13. aprila 2022. Če se zaradi števila prejetih 
vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji 
dan. V primeru nepopolno izpolnjene vloge s pomanjklji-
vo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec v roku 5 dni 
od odprtja vloge vlagatelja pozval, da dopolni vlogo. V 
primeru, da prijavitelj v zahtevanem roku vloge ne bo 
dopolnil, bo vloga s sklepom zavržena.

Ocenjevanje in vrednotenje ustreznih vlog bo izve-
dla strokovna komisija. Strokovna komisija bo ocenila in 
ovrednotila projekte glede na v razpisu določen namen 
in cilje ter kriterije, ki so določeni v razpisu in razpisni 
dokumentaciji.

Na podlagi predloga strokovne komisije bo izdana 
odločba, s katero bo odločena odobritev ter delež so-
financiranja ali zavrnitev sofinanciranja posameznega 
projekta.

Mestna občina Murska Sobota lahko javni razpis po 
svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi 
ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na de-
jansko realizacijo v proračunu.

14. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v 
zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali 
po telefonu vsak delavnik med 8. in 9. uro na Oddelku 
za negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska 
Sobota, tel. 02/525-16-24 (Darja Potočnik) ali na naslo-
vu darja.potocnik@murska-sobota.si.

15. Objava rezultatov javnega razpisa: rezultati raz-
pisa bodo objavljeni na spletnih straneh MOMS.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 430-0017/2022-3(620) Ob-1679/22
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-

sa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 
61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22 – ZDeb), v skladu s Pra-
vilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za 
izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni 
list RS, št. 43/10 in 62/16) in na osnovi Odloka o prora-
čunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2022 (Ura-
dni list RS, št. 26/22) Mestna občina Murska Sobota, 
Kardoševa 2, Murska Sobota objavlja

javni razpis
za izbiro investicijskih projektov na področju 

kulture, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala  
Mestna občina Murska Sobota

1. Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Mur-
ska Sobota (v nadaljevanju MOMS), Kardoševa ulica 2, 
9000 Murska Sobota.

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je izbira projektov za sofinanciranje nakupa opreme 
za potrebe delovanja in razvoja ljubiteljskih kulturnih 
društev v Mestni občini Murska Sobota.

3. Namen in cilj javnega razpisa: namen in cilj jav-
nega razpisa je finančno podpreti nakup opreme, ki je 
potrebna za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev v 
MOMS. Sofinanciranje je namenjeno izboljšanju pogo-
jev delovanja ljubiteljskih kulturnih društev.

4. Splošni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo ljubiteljska kulturna 

društva, ki imajo sedež v MOMS in so registrirana za 
opravljanje dejavnosti s področja kulture ter izpolnjujejo 
kriterije in zahteve iz tega javnega razpisa. Prijavitelji 
lahko na ta javni razpis prijavijo samo projekte ali dele 
teh, ki bodo realizirani v letu 2022.

Pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 
– ZDeb).

Na javni razpis se ne morejo prijaviti javne organi-
zacije oziroma javni zavodi, ki se ukvarjajo s kulturo in 
zasebni zavodi na področju kulture. Upravičeni vlagatelj 
z istim projektom ne more kandidirati na druge javne 
razpise ali pozive MOMS.

5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje 
razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, 
ki jo imenuje župan MOMS. Komisija za odpiranje vlog 
bo preverjala pravočasnost in popolnost vlog ter upravi-
čenost vlagateljev, glede na razpisne pogoje.

6. Okvirna vrednost razpisanih sredstev: okvirna 
vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet 
razpisa je 10.000,00 EUR. Sredstva so predvidena v 
proračunu MOMS za leto 2022 na proračunski postav-
ki 18035002 Ostali programi v kulturi, konto 4310-00 
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in usta-
novam.

7. Razpisni kriteriji
a) Kriteriji za izbor projektov so:
– gre za opremo, ki je potrebna za izvajanje pro-

grama,
– gre za prispevek k ugledu, razpoznavnosti in 

promociji MOMS,
– vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za ljubiteljsko 

kulturno udejstvovanje,
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– gre za projekt, ki omogoča kakovostnejše in traj-
nejše delovanje na področju ljubiteljskih kulturnih de-
javnosti,

– projekt je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko 
obrazložen in utemeljen,

– projekt je realno ovrednoten in finančno uravno-
težen,

– zagotovljena so lastna sredstva za izvedbo pro-
jekta,

– število članov društva.
b) Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire 

ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Način ocenjevanja: kriteriji so ovrednoteni s točkami 

in dostopni v razpisni dokumentaciji. Izbrani bodo tisti 
projekti, ki jih bo MOMS na predlog strokovne komisije 
uvrstila na seznam odobrenih projektov za leto 2022.

8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na proračunska sredstva na podlagi tega razpisa morajo 
biti porabljena v proračunskem letu 2022. Skrajni rok za 
predložitev poročila o izvedbi in zahtevka je 30. 11. 2022.

9. Rok razpisa: razpis je odprt od 11. 3. 2022 do 
11. 4. 2022.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe.
Prijavitelj mora ob prijavi projekta na javni razpis 

priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec 

(vključno z izjavo),
– podpisan vzorec pogodbe o sofinanciranju pro-

jekta.
Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo 

na vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoše-
va 2, vsak delavnik od 8. do 14.30, ob sredah od 8. do 
15.30 in ob petkih od 8. do 13.30 ali na spletnih straneh 
Mestne občine Murska Sobota www.murska-sobota.si.

11. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih in 

mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obve-
zne priloge in podatke, določene v razpisni dokumenta-
ciji. Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko 
ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Murska 
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota v zaprti ku-
verti s pripisom: »Ne odpiraj – vloga: investicijski projekti 
2022-kultura«.

Na kuverti mora biti naveden naziv in naslov vla-
gatelja. V primeru, da posamezni vlagatelj na razpis 
prijavlja več projektov, mora biti vsaka vloga poslana v 
ločeni kuverti z ustreznimi oznakami.

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

Prijavitelj mora do izteka prijavnega roka posredo-
vati izpolnjeno prijavnico (dokument v Wordu) na elek-
tronski naslov: darja.potocnik@murska-sobota.si.

12. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopol-
njuje le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje 
vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z 
oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga: 
investicijski projekti 2021-kultura« z obvezno navedbo 
na katero vlogo se dopolnitev nanaša.

13. Odpiranje vlog, ocenjevanje in vrednotenje vlog 
ter obveščanje o izidu

Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 
12. aprila 2022. V primeru nepopolno izpolnjene vloge 
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec v 
roku 5 dni od odprtja vloge vlagatelja pozval, da dopolni 

vlogo. V primeru, da prijavitelj v zahtevanem roku vloge 
ne bo dopolnil, bo vloga s sklepom zavržena.

Ocenjevanje in vrednotenje ustreznih vlog bo izve-
dla strokovna komisija. Ocenjevale se bodo pravočasno 
prispele in popolne vloge upravičenih prijaviteljev skla-
dno s kriteriji razpisa.

Strokovna komisija bo ocenila in ovrednotila projek-
te glede na v razpisu določen namen in cilje ter kriterije, 
kot so določeni v razpisu in razpisni dokumentaciji.

Na podlagi predloga strokovne komisije bo izdana 
odločba, s katero bo odločena odobritev ter delež so-
financiranja ali zavrnitev sofinanciranja posameznega 
projekta.

Mestna občina Murska Sobota lahko javni razpis 
po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic raz-
veljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. 
Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko 
realizacijo v proračunu.

14. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v 
zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali 
po telefonu vsak delavnik med 8. in 9. uro na Oddelku 
za negospodarske dejavnosti MOMS, tel. 02/525-16-
24 (Darja Potočnik) ali na naslovu: darja.potocnik@
murska-sobota.si.

15. Objava rezultatov javnega razpisa: rezultati raz-
pisa bodo objavljeni na spletnih straneh MOMS.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 430-0012/2022-2(610) Ob-1680/22
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 
81/16 in 11/22), Odloka o proračunu Mestne občine 
Murska Sobota za leto 2022 (Uradni list RS, št. 26/22) 
in Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list 
RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) objavlja 
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 
Murska Sobota

javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov v MOMS 
v letu 2022 s področja podpornih storitev v vzgoji 

in izobraževanju ter prostem času predšolskih  
in osnovnošolskih otrok

1. Namen in cilj razpisa: namen javnega razpisa je 
izbor projektov in programov s področja podpornih sto-
ritev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, 
ki bodo na območju MOMS izvedeni v letu 2022. Cilj 
javnega razpisa preko programov v šolah je omogočiti 
kreativno in kvalitetno dopolnjevanje učnega načrta in 
interesnih dejavnosti v okviru šole ter predšolskim in 
osnovnošolskim otrokom na območju MOMS omogočiti 
kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega 
časa, jih spodbujati k ustvarjalnosti in zagotoviti prosto-
časne ter preventivne aktivnosti v prostem času in času 
šolskih počitnic.

2. Predmet razpisa
Vsebinska področja:
Sklop I) Programi in projekti v šolah za učence
Predmet tega vsebinskega področja je sofinancira-

nje programov in projektov dopolnilnih in interesnih de-
javnosti osnovne in glasbene šole iz MOMS. Z razpisom 
želimo omogočiti kreativno in kvalitetno dopolnjevanje 
učnega načrta in interesnih dejavnosti v okviru šole.

V okviru tega sklopa so samo za osnovne šole in 
glasbeno šolo iz MOMS razpisane teme:

– udeležba učencev in mentorjev na predmetnih 
tekmovanjih iz znanja po učnem načrtu in predmetni-
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ku osnovne in glasbene šole – programi za nadarjene 
učence,

– udeležba učencev in mentorjev na tekmovanjih 
ter organizacija tekmovanj in prireditev s področja inte-
resnih dejavnosti po posameznih področjih,

– program šolske organizacije in skupnosti: Vesela 
šola, bralna značka, otroški parlament, taborniki, orga-
nizacija tedna otroka, program veselega decembra …,

– sodelovanje predšolskih in osnovnošolskih otrok 
na razpisnih natečajih za delavnice in tabore iz različnih 
področij,

– vključevanje učencev in mentorjev v mednarodno 
sodelovanje preko razpisnih projektov,

– organizacija in vključevanje šolskih in predšolskih 
športnih programov in tekmovanj,

– vključevanje osnovnošolskih otrok v organizirano 
vadbo športne rekreacije,

– organizacija taborov,
– revije in tekmovanja glasbenih šol,
– organizacija glasbenih prireditev (koncertov, ta-

borov in delavnic …),
– sodelovanje z drugimi šolami.
Sklop II) Programi in projekti s področja prostoča-

snih in aktivnosti osnovnošolskih otrok
Predmet tega vsebinskega področja je sofinancira-

nje prostočasnih in preventivnih programov za osnov-
nošolske otroke na območju MOMS, ki jih izvajajo drugi 
zavodi, društva, klubi, samostojni podjetniki, samostojni 
kulturni delavci in zveze ter druge organizacije, izvajajo 
z osnovnošolsko populacijo določene programe:

– izvajanje programa delavnic, taborov, tekmovanj, 
prireditev, natečajev, ki ne spadajo v redni program 
osnovne šole.

Pod sklop III) Programi in projekti za predšolske 
otroke

Predmet tega vsebinskega področja je sofinanci-
ranje programov in projektov za predšolske otroke na 
območju MOMS, ki jih izvajajo zavodi, društva, klubi, 
samostojni podjetniki, samostojni kulturni delavci in zve-
ze ter druge organizacije za določene programe pred-
šolskih otrok:

– sodelovanje predšolskih otrok v krožkih, intere-
snih dejavnostih, razpisnih natečajih za delavnice in 
tabore iz različnih področij.

2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Vlagatelji morajo imeti sedež na območju MOMS in 
delujejo na območju MOMS najmanj eno leto. Vsebina 
vloge mora biti v skladu z namenom, s cilji in predmetom 
tega javnega razpisa.

Osnovni pogoji, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Sklop I)
– Osnovne šole, Glasbena šola in Vrtec, katerih usta-

noviteljica je v skladu z Odloki o ustanovitvi vzgojno-izo-
braževalnih zavodov Mestna občina Murska Sobota;

Sklop II in III)
– Drugi zavodi, društva, klubi, samostojni podjetniki, 

samostojni kulturni delavci in zveze ter druge organiza-
cije, ki po programu vzgojno-izobraževalnih zavodov 
izvajajo s predšolsko in osnovnošolsko populacijo dolo-
čene programe in so iz Mestne občine Murska Sobota, 
ter niso sofinancirani iz drugih proračunskih postavk 
proračuna Mestne občine Murska Sobota za program s 
katerim kandidirajo na razpis.

3. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

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

– vsebina vloge je v skladu z razpisanimi temami v 
predmetu razpisa,

– vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo samo 
na en javni razpis v Mestni občini Murska Sobota,

– vlagatelj se lahko prijavi z največ dvema vsebin-
sko različnima programoma ali projektoma,

– prijavljeni programi in projekti morajo biti izvedeni 
med 1. 1. 2022 do 15. 12. 2022,

– vloga mora biti v skladu z Zakonom o integriteti in 
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB, 
158/20 in 3/22 – ZDeb).

4. Merila za izbor vlog:
– ustreznost vsebine,
– ustreznost finančne konstrukcije.
5. Okvirna višina sredstev
Orientacijska vrednost razpisa za dodatno oziroma 

razširjeno dejavnost znaša do:
Sklop I) 26.000,00 EUR, postavka 19031005 Doda-

tni programi v osnovnih šolah
Sklop II) 4.000,00 EUR postavka 19031005 Dodatni 

programi v osnovnih šolah
Sklop III) 16.000,00 EUR postavka 19021001 Do-

datni programi v vrtcih.
6. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sred-

stva za leto 2022 morajo biti porabljena do 15. 12. 2022.
7. Rok za predložitev vlog in način predložitve: 

vlagatelji morajo popolne vloge oddati na naslov: Me-
stna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska 
Sobota do vključno 11. 4. 2022 oziroma najpozneje ta 
dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Na hrbtni 
strani mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Na 
prednji levi strani ovitka mora biti zapisano: »Ne odpiraj 
– vloga: Sofinanciranje programov in projektov v MOMS 
v letu 2022 s področja podpornih storitev v vzgoji in 
izobraževanju – Sklop I, ali Sofinanciranje programov 
in projektov v MOMS v letu 2022 s področja podpornih 
storitev v vzgoji in izobraževanju – Sklop II, ali Sofinan-
ciranje programov in projektov v MOMS v letu 2022 s 
področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju 
– Sklop III.

8. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog je zaprto 
za javnost. Komisija bo vloge odpirala v sejni sobi Me-
stne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska 
Sobota, dne 14. 4. 2022. V primeru nepopolnih izpol-
njenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna 
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelja pisno 
pozvala, da jih dopolni. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni 
od prejema pošte.

9. Odločanje in obveščanje o izidu razpisa
Vsi vlagatelji bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi 

obveščeni o izidu javnega razpisa. Zavržene in zavrnje-
ne bodo vse vloge:

– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-
čen v 7. točki tega razpisa,

– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih se-
stavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne doku-
mentacije,

– vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev,
– vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih in poseb-

nih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne 
dokumentacije,

– vloge, ki jih bo strokovna komisija na podlagi meril 
za ocenjevanje ocenila kot neustrezna.

Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za 
preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev v 
roku osem dni od prejema sklepa. Pritožba se vloži na 
naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 
9000 Murska Sobota.
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Vloži se pisno ali da ustno na zapisnik pri organu, ki 
je sklep izdal. Če se pošlje po pošti priporočeno, se na 
dan oddaje na pošto ne šteje za dan izročitve naslovni-
ku. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Prepozno 
vložena pritožba se zavrže.

10. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumen-
tacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine 
Murska Sobota (www.murska-sobota.si) in v vložišču 
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Mur-
ska Sobota, vsak delovni dan.

11. Dodatne informacije: dodatne informacije vlaga-
telji dobijo po telefonu vsak dan od 8. do 12. ure oziroma 
po e-pošti, in sicer pri Darji Kadiš: tel. 02/525-16-30, 
e-pošta: darja.kadis@murska-sobota.si.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 430-0011/2022-2(610) Ob-1681/22
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 
in 11/22), Odloka o proračunu Mestne občine Murska 
Sobota za leto 2022 (Uradni list RS, št. 26/22) in Sta-
tuta Mestne občine Murska Sobota – (Uradni list RS, 
št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) objavlja Mestna 
občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska So-
bota

javni razpis
za izbiro mladinskih projektov, ki jih bo v letu 2022 

sofinancirala Mestna občina Murska Sobota
1. Predmet javnega razpisa
Mestna občina Murska Sobota razpisuje proračun-

ska sredstva za sofinanciranje mladinskih projektov za 
leto 2022 ter drugih aktivnosti, ki jih bodo upravičenci 
– pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe jav-
nega prava, samostojni podjetniki in samostojni kulturni 
delavci (v nadaljevanju prijavitelji) izvajali v letu 2022 
na območju Mestne občine Murska Sobota na področju 
mladine.

Predmet javnega razpisa so: projekti za izvajanje 
letnega programa na področju dejavnosti mladih v Me-
stni občini Murska Sobota.

2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje aktivnosti 

na področju delovanja mladih v Mestni občini Murska 
Sobota, katerih realizacija bo imela ugodne učinke na 
vzpodbujanje aktivnosti ter angažiranja mladih in mla-
dinskih organizacij v javno in družbeno življenje v Mestni 
občini Murska Sobota.

Prijavitelji kandidirajo s projekti, namenjenimi otro-
kom in mladim do vključno 29. leta starosti na območju 
Mestne občine Murska Sobota.

3. Cilj javnega razpisa: cilj razpisa je podpreti pro-
jekte na področju delovanja mladih v letu 2022 v Mestni 
občini Murska Sobota.

4. Splošni pogoji za sodelovanje
Na ta razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izvajajo 

dejavnost na področju mladinske dejavnosti:
– mladinske organizacije,
– študentske organizacije,
– pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe 

javnega prava, samostojni podjetniki in samostojni kul-
turni delavci.

Prijavitelji, ki se prijavljajo na javni razpis, mora iz-
polnjevati naslednje pogoje:

– mora imeti sedež oziroma stalno prebivališče na 
območju Mestne občine Murska Sobota in ne sme imeti 
neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do Mestne občine 

Murska Sobota, če je v preteklih letih prejel sredstva iz 
proračuna Mestne občine Murska Sobota,

– svojo dejavnost izvaja na področju Mestne občine 
Murska Sobota,

– prijavlja projekt, ki je predmet razpisa,
– prijavlja projekt, ki je nepridobitnega značaja,
– ima zagotovljene materialne, prostorske, kadro-

vske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljene-
ga projekta,

– prijavitelj lahko z istim programom kandidira samo 
na en javni razpis v Mestni občini Murska Sobota,

– pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Za-
kona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list 
RS, št. 69/11 – UPB, 158/20 in 3/22 – ZDeb),

– da se na povabilo Mestne občine Murska Sobota, 
brezplačno vključijo v promocijske aktivnosti, ki jih orga-
nizira Mestna občina Murska Sobota.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prija-
vitelji:

– ki so za isti namen 100 % sofinancirana iz drugih 
sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna,

– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča 
ali dokončno odločbo drugega pristojnega organa začet 
sodni ali izvensodni tečajni postopek, postopek prisilne 
poravnave ali likvidacije,

– ki imajo neporavnane obveznosti do Mestne ob-
čine Murska Sobota.

5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje 
razpisnih pogojev ugotavlja strokovna komisija, ki jo 
imenuje župan Mestne občine Murska Sobota. Prijav 
prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo razpisanih pogojev za so-
delovanje, komisija ne bo obravnavala.

6. Višina sredstev: okvirna vrednost vseh razpolo-
žljivih sredstev v letu 2022 znaša 9.500,00 €. Razpisana 
sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo 
proračuna iz postavke 18052002 Sofinanciranje progra-
mov za mladino.

7. Prednostni razpisani kriteriji
Prednostno bodo obravnavane prijave, ki bodo za-

dostile naslednjim kriterijem:
– prijavitelj kandidira z največ enoletnimi projekti za 

otroke in mlade do vključno 29. leta starosti,
– število vključenih v projekt,
– sodelovanje v aktivnostih projekta je za udele-

žence brezplačno oziroma je njihov prispevek lahko le 
simboličen,

– projekt presega splošno kakovostno raven svoje-
ga okolja in kaže aktualni in inovativni pristop,

– prijavitelj ima večletne izkušnje in reference.
8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva 

morajo biti porabljena v letu 2022.
9. Vloga
Vloga je popolna, če upravičenec v predpisanem 

roku za oddajo vloge v javnem razpisu predloži vso 
zahtevano razpisno dokumentacijo.

9.1. Obvezne priloge k vlogi
– v celoti izpolnjeni razpisni obrazec z vsemi zahte-

vanimi podatki in prilogami, kot je navedeno v razpisni 
dokumentaciji

– fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna 
registrirana dejavnost, ki ne sme biti starejša od 90 dni 
(samo gospodarske družbe in samostojni podjetniki)

– podpisan (parafiran) vzorec pogodbe.
9.2. Dopolnitev vloge
Komisija bo najkasneje v roku 8 dni od odpiranja 

vlog pisno pozvala vse upravičence, katerih vloge niso 
bile popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih 
upravičenci ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo 
zavržene. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od prejema 
pošte. Upravičenci bodo prejeli obvestilo o dopolnitvi.
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10. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga v skladu z razpisno dokumentacijo 

mora biti dostavljena na naslov: Mestna občina Murska 
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, do vključno 
do 11. 4. 2022 oziroma najpozneje ta dan oddana na 
pošti kot priporočena pošiljka. Vloga mora biti v zape-
čateni ovojnici in ustrezno označena. Na prednji strani 
ovitka mora biti zapisano: »Ne odpiraj – vloga na razpis: 
mladinski projekti«, na zadnji strani ovitka mora biti na-
vedba prijavitelja: naziv ter poštni naslov (sedež). Vloge, 
ki ne bodo prispele pravočasno, bodo vrnjene prosilcem. 
Vloge morajo biti natisnjene, natipkane ali čitljivo napi-
sane v slovenskem jeziku. Vsaka prijava za posamezen 
projekt mora biti v ločeni ovojnici.

Vloga se za posamezni projekt pošlje tudi v ele-
ktronski obliki v Wordovem dokumentu na naslov: 
darja.kadis@murska-sobota.si.

Vloge prijaviteljev, ki so vložene prepozno; vloge, 
ki so nepravilno označene; vloge, ki ne ustrezajo vsem 
pogojem sodelovanja; vloge, ki niso dopolnjene v dolo-
čenem roku in vloge, ki niso skladne z namenom razpi-
sa, se zavržejo.

Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpol-
njene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v 
vrstnem redu, v katerem so bile predložene.

Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen dispozicije 
projekta, so javni. Vlagatelj vloge zagotavlja, da so vsi 
podatki, podani v vlogi na javni razpis vključno z vsemi 
prilogami resnični in točni. Oddaja vloge pomeni, da se 
predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

11. Odpiranje vlog: odpiranje vlog je zaprto za jav-
nost. Komisija bo vloge odpirala v sejni sobi Mestne 
občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, 
dne 13. 4. 2022.

12. Obvestilo o dodelitvi sredstev: vsi vlagatelji 
bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izi-
du javnega razpisa.

13. Nadzor nad izvajanjem pogodbe in korišče-
njem sredstev: izbrani prijavitelji, s katerimi bo Mestna 
občina Murska Sobota podpisala pogodbo, morajo 
strokovni službi občine vedno, kadar to zahteva, do-
voliti nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem 
sredstev ter v skladu z rokom, določenim v pogodbi, 
brez poziva občino obvestiti o realizaciji projekta s 
poročili in dokazili.

14. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumen-
tacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine 
Murska Sobota (www.murska-sobota.si) in v vložišču 
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska 
Sobota, vsak delovni dan.

15. Dodatne informacije: dodatne informacije so na 
voljo vsak delovni dan po tel. 02/525-16-30 – kontaktna 
oseba Darja Kadiš. Morebitna vprašanja je mogoče po-
sredovati tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: 
darja.kadis@murska-sobota.si.

Mestna občina Murska Sobota

 Ob-1688/22
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopku za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 
81/16 in 11/22), Odloka o proračunu Mestne občine 
Murska Sobota za leto 2022 (Uradni list RS, št. 26/22) 
in Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list 
RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) objavlja 
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 
9000 Murska Sobota

javni razpis
za sofinanciranje programov v letu 2022

na področjih:
A) Socialnega varstva
B) Programi Društev upokojencev
C) Posebni programi na področju socialnega var-

stva
D) Zdravstvenega varstva
I. Predmet razpisa: so programi nevladnih in/ali ne-

profitnih organizacij in društev ter zavodov, ki delujejo na 
področju socialnega in zdravstvenega varstva.

Predmet javnega razpisa so:
Pod A)
1. programi humanitarnih društev in organizacij, 

ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega 
varstva,

2. programi za aktivno preživljanje prostega časa 
otrok in mladostnikov ter invalidnih otrok med poletnimi 
počitnicami,

3. organiziranje prostovoljnega dela z mladimi in 
preventivni programi za delo z mladimi,

4. programi vključevanja socialne izključenosti in-
validnih oseb,

5. programi za svetovanja, pomoč in rehabilitacijo 
ter programi zagovorništva za osebe z dolgotrajnimi te-
žavami v duševnem zdravju,

6. programi za zmanjševanja nasilja nad ženskami 
in otroki,

7. programi pomoči urejanja in reševanja socialnih 
stisk, povezanih z uživanjem alkohola in prepovedanih 
drog ter drugih oblik zasvojenosti.

Pod B)
1. programi Društev upokojencev za programe, ki v 

bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izklju-
čenosti starostnikov.

Pod C)
1. programi, ki vključujejo pripravo in dostavo to-

plih obrokov za občane zaradi revščine, ki jih izvajajo 
humanitarne organizacije, ki delujejo v javnem interesu 
na področju socialnega varstva, programi Območnih or-
ganizacij RK za zmanjševanje socialne izključenosti ob-
čanov zaradi revščine in dejavnost materinskih domov.

Pod D)
1. programi društev in organizacij, ki delujejo v jav-

nem interesu na področju zdravstvenega varstva,
2. programi za promocijo zdravja v Mestni občini 

Murska Sobota,
3. programi za vzgojo otrok in mladostnikov za 

zdrav način življenja,
4. programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije raz-

ličnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih 
zdravstvenih storitev.

II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na 
javni razpis

Na ta razpis se lahko prijavijo vsi, ki prijavijo pro-
gram, ki so predmet razpisa za A ali B ali C ali D podro-
čja. Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje, da so:

1. javni socialno varstveni in javni zdravstveni zavo-
di, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejav-
nosti razpisanih programov,

2. dobrodelne organizacije kot prostovoljne in ne-
profitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale 
socialne stiske in težave občanov MO Murska Sobota, 
ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom ali verske 
skupnosti,

3. organizacije za samopomoč kot prostovoljne in 
neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom usta-
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novijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno 
reševali socialne in zdravstvene potrebe svojih članov,

4. invalidske in humanitarne organizacije kot prosto-
voljne neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in 
drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo 
socialne in zdravstvene programe in storitve, utemeljene 
na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih 
okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,

5. druga društva in zavodi, ki izvajajo občinske 
programe na področju sociale in zdravstva ali občinske 
programe izboljšanja kvalitete življenja za občane MO 
Murska Sobota,

6. vloga mora biti dana v skladu z Zakonom o 
integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – UPB2).

7. Prijavitelji se lahko prijavijo le na enem področju 
razpisa, ali A ali B ali C ali D, in sicer največ s štirimi 
programi.

8. Prav tako se ne bodo sofinancirali programi pri-
javitelju, če se je prijavil z istim programom na druge 
razpise v okviru Mestne občine Murska Sobota za sofi-
nanciranje programov.

9. Če se društvu ali organizaciji že financira isti 
program iz proračuna Mestne občine Murska Sobota, 
se jim program ne sofinancira, na podlagi tega razpisa.

10. Za programe, ki se izvajajo enkrat letno, kot so 
strokovna predavanja, delavnice, konference in drugo, 
morajo prijavitelji v obrazcu razpisa navesti okvirno kje 
in kdaj se bo prijavljeni program izvajal, saj v naspro-
tnem primeru program ne bo ocenjen.

11. Izvajanje programov se mora nanašati na ob-
močje MO Murska Sobota oziroma njene občane.

III. K prijavi na javni razpis se obvezno priloži:
1. Izpolnjeno prijavo na razpis, obrazce z vsemi 

zahtevanimi podatki.
2. Odločbo oziroma sklep o registraciji (od upravne 

enote za društva oziroma od sodišča za ustanove in 
zavode, ki so registrirani za opravljanje socialno varstve-
nih storitev; namesto odločbe ali sklepa o registraciji se 
lahko predloži odločba o statusu društva ali organizacije, 
ki deluje v javnem interesu na področju socialnega in 
zdravstvenega varstva).

3. Potrdilo oziroma drugo dokazilo prijaviteljev, ki 
nimajo sedeža v Mestni občini Murska Sobota/potrdilo 
AJPES-a ali druga dokazila, da imajo enoto v Murski 
Soboti ali da program izvajajo za občane Mestne občine 
Murska Sobota – seznam članov ali uporabnikov.

4. Seznam članov društva ali organizacije prija-
vitelj poda, če je število članov oziroma uporabnikov 
do vključno 100. Člani in uporabniki morajo biti občani 
Mestne občine Murska Sobota. Navede se priimek in 
ime ter naslov stalnega bivališča, člana ali uporabnika.

5. Mestna občina Murska Sobota si pridržuje pra-
vico, da kadarkoli v času izvajanja programa, vpogleda 
v seznam članov društva ali organizacije, ki imajo nad 
100 članov in so občani Mestne občine Murska Sobota 
in v listo prostovoljcev, ki so vključeni v program.

6. Za programe, ki se izvajajo enkrat letno, kot so 
strokovna predavanja, konference in drugo, prijavitelji 
podajo seznam udeležencev programa oziroma listo 
prisotnosti ob danem zahtevku za izplačilo odobrenih 
sredstev za program.

IV. Orientacijska vrednost razpisa
Orientacijska vrednost razpisa za leto 2022 za po-

samezno področje so sledeča:
A) Socialnega varstva 18.000,00 EUR,
B) Programi Društev upokojencev 20.200,00 EUR,
C) Posebni programi na področju socialnega var-

stva 74.800,00 EUR,
D) Zdravstveno varstvo 6.200,00 EUR.

Sredstva, predvidena za posamezno področje, se 
lahko prerazporedijo na drugo področje, če se glede na 
prijavljene programe pokaže potreba po prerazporeditvi.

Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne ob-
čine Murska Sobota za leto 2022, na področju So-
cialno varstvo drugih ranljivih skupin, na proračunski 
postavki 20046000 – Sofinanciranje preventivnih pro-
gramov, konto 4120-00 – Tekoči transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam ter na področju Preventivni 
programi zdravstvenega varstva, proračunska postavka 
17061000 – Preventivni programi, konto 4120-00 – Te-
koči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.

V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2022 
morajo biti porabljena v letu 2022. Skrajni rok za pre-
dložitev zahtevkov je 31. 12. 2022, končnega poročila 
pa 31. 1. 2023.

VI. Merila za izbor programov
Strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa lah-

ko v skladu z javnim interesom na področju socialnega 
in zdravstvenega varstva na območju Mestne občine 
Murska Sobota, če je to potrebno, po prostem preudarku 
ocenjuje in odloča o sofinanciranju programov.

Programi bodo ocenjeni v skladu s kriteriji ob pri-
merjavi istovetnih programov in ob upoštevanju speci-
fičnosti posameznih programov. Programi, ki po merilih 
ne dosežejo do 25 točk, se ne bodo sofinancirali. Kon-
kretnejša merila za izbor programov bodo objavljena in 
določena v razpisni dokumentaciji tega razpisa.

VII. Merila za dodelitev sredstev:
1. Programi lahko prejmejo sredstva v višini do 80 % 

vseh predvidenih odhodkov programa.
2. Sofinancirani bodo stroški izvajanja programa/

projekta – stroški dela redno in honorarno zaposlenih ter 
materialni stroški, povezani z izvajanjem programa, ka-
mor sodijo tudi stroški plačil oblik dela izven zaposlitve, 
stroški dodatnega usposabljanja in stroški supervizije za 
strokovne delavce.

3. Pri določanju višine sredstev za stroške dela upo-
števala veljavne predpise oziroma cena stroškov dela za 
posamezno področje.

4. Investicije ne bodo sofinancirane.
5. Materialni stroški programov se bodo krili tako, 

da bo po proučitvi prijav na razpis ter zaključnih računov 
in poročil o delovanju programa v preteklem letu ocenila 
nujen obseg materialnih stroškov programa. Pri odmeri 
višine sredstev se bo upoštevala nujnost posamezne-
ga stroška za izvajanje programa ter primerjava višine 
stroškov na uporabnika med posameznimi istovetnimi 
programi.

Pri pregledu finančne konstrukcije programa se ne 
bodo iz predvidenih odhodkov upoštevali tisti odhodki, 
ki jih MO Murska Sobota v skladu s svojo usmeritvijo in 
predpisi ne more sofinancirati. Preostali odhodki pro-
grama bodo ocenjeni v skladu z merili razpisa in glede 
na njihov pomen za izvajanje programa. S pregledom 
finančne konstrukcije, ob upoštevanju predvidenih stro-
kovnih ravnaj in drugih aktivnosti, s katerimi program 
dosega zastavljene cilje, bo na osnovi meril določena 
višina sredstev, ki jih bo MO Murska Sobota zagotovila 
za izvedbo programa. Na osnovi odmerjenega obsega 
sredstev bo izvajalec programa s pogodbo pooblaščen 
in zadolžen za čim bolj racionalno uporabo sredstev 
in to na način, ki bo omogočal izvedbo prijavljenega 
programa.

VIII. Način sofinanciranja programov
O dodelitvi sredstev na predlog komisije odloči di-

rektor mestne uprave, ki izda sklep o dodelitvi sredstev. 
Zoper sklep je v osmih dneh možno vložiti pritožbo. O 
pritožbi odloča župan. Odločitev župana je dokončna. 
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Na podlagi sklepa bo sklenjena pogodba o sofinancira-
nju programov za leto 2022:

a. izvajalcem programov, katerih programi bodo 
prejeli do vključno 3.500,00 EUR, bodo sredstva na-
kazana enkrat letno, po izstavitvi zahtevka za nakazi-
lo sredstev. K zahtevku morajo biti priložena dokazila 
(računi ali druge enakovredne knjigovodske listine) za 
odobreni program, v skladu z veljavno zakonodajo ter 
dokazila o plačilu teh stroškov, in sicer najmanj v vredno-
sti višine zahtevka, skupno največ do višine pogodbeno 
opredeljenega zneska sofinanciranja. Izvajalec mora 
predložiti tudi druga dokazila o izvedbi programa, kot 
npr. slikovni material, vabila na dogodek, liste prisotno-
sti udeležencev, poročila medijev, podpise izvajalcev 
aktivnosti ipd.

b. izvajalcem programov, katerih programi bodo 
prejeli več kot 3.500,00 EUR, bodo sredstva pravilo-
ma nakazovana mesečno po dvanajstinah odobrenega 
programa, po izstavitvi zahtevka s strani izvajalca pro-
grama za nakazilo za posamezni mesec v letu 2022. K 
zahtevku morajo biti priložena dokazila (računi ali druge 
enakovredne knjigovodske listine) za odobreni program, 
v skladu z veljavno zakonodajo ter dokazila o plačilu 
teh stroškov, in sicer najmanj v vrednosti višine zahtev-
ka opredeljenega, skupno največ do višine pogodbeno 
opredeljenega zneska sofinanciranja. Izvajalec mora 
predložiti tudi druga dokazila o izvedbi programa, kot 
npr. slikovni material, vabila na dogodek, liste prisotno-
sti udeležencev, poročila medijev, podpise izvajalcev 
aktivnosti ipd.

IX. Obvezna oblika in vsebina vloge:
a. Izvajalci programov oddajo vlogo na obrazcu 

2022 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje progra-
mov na področju socialnega varstva in zdravstvenega 
varstva v Mestni občini Murska Sobota za leto 2022, za 
sofinanciranje programov – program pod točko A ali B 
ali C ali D.«

b. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih 
straneh Mestne občine Murska Sobota (www.murska-so-
bota.si) in v vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kar-
doševa ulica 2, Murska Sobota, vsak delovni dan. Vse do-
datne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani 
po tel. 02/525-16-29, vsak delavnik med 9. in 12. uro, na 
Oddelku za negospodarske dejavnosti ali preko elektron-
ske pošte damjan.anzelj@murska-sobota.si.

c. Pisne vloge z zahtevanimi podatki se pošljejo 
v zaprtih ovojnicah na naslov: Mestna občina Murska 
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, na kuverto 
se zalepi obrazec »Oprema vloge«, ki je del razpisne 
dokumentacije.

d. Rok za oddajo vlog je vključno do 11. 4. 2022.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je za-

dnji dan roka za oddajo, oddana na vložišču Mestne ob-
čine Murska Sobota, Kardoševa 2 – pritličje ali če je za-
dnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

1. Nepravočasno ali nepravilno označene vloge 
bodo vrnjene ponudnikom neodprte. Iz nadaljnjega po-
stopka ocenjevanja bodo izločene vse vloge, ki ne bodo 
oddane na predpisanem obrazcu.

Program je potrebno, skupaj z zahtevano dokumen-
tacijo, predložiti v kuverti, označeni na način, predpisan 
v točki IX/c. Ponudbe z več programi so lahko oddane 
v eni kuverti.

2. Komisija bo z odpiranjem prispelih vlog pričela 
dne 13. 4. 2022.

3. Odpiranje bo na Mestni občini Murska Sobota in 
ne bo javno.

4. Vsi vlagatelji bodo v roku 60 dni po sprejeti odlo-
čitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.

e. Posebni pogoji:
1. Mestna občina Murska Sobota si pridružuje pra-

vico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev, v kolikor na 
razpis ne bodo prijavljeni ustrezni programi.

2. Na povabilo Mestne občine Murska Sobota se 
prijavitelji brezplačno vključijo v promocijske aktivnosti, 
ki jih organizira Mestna občina Murska Sobota.

3. Izbrani prijavitelji, s katerimi bo Mestna občina 
Murska Sobota podpisala pogodbo, morajo strokovni 
službi občine vedno, kadar to zahteva, dovoliti nadzor 
nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev ter v 
skladu z rokom, določenim v pogodbi, brez poziva ob-
čino obvestiti o realizaciji projekta s poročili in dokazili.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 430-0014/2022-2(600) Ob-1709/22
Mestna občina Murska Sobota objavlja na podlagi 

17. člena Zakona o športu (ZŠpo-1) (Uradni list RS, 
št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), Pra-
vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ura-
dni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 
81/16 in 11/22), Odloka o proračunu Mestne občine 
Murska Sobota za leto 2022 (Uradni list RS, št. 26/22), 
Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, 
št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17), Odloka o po-
stopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega pro-
grama športa v Mestni občini Murska Sobota (Uradni 
list RS, št. 44/18) in Letnega programa športa v Mestni 
občini Murska Sobota za leto 2022

javni razpis
za sofinanciranje Letnega programa športa  
v Mestni občini Murska Sobota za leto 2022
Sofinancira se Letni program športa v Mestni občini 

Murska Sobota za leto 2022 (v nadaljevanju: LPŠ).
I. Naziv in sedež izvajalca razpisa: naročnik javne-

ga razpisa je Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 
ul. 2, 9000 Murska Sobota.

II. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: 
pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa za sofinan-
ciranje Letnega programa športa v Mestni občini Murska 
Sobota za leto 2022 (v nadaljevanju: JR), je določena v 
uvodu tega dokumenta.

III. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za 

sofinanciranje naslednjih športnih programov in področij 
športa:

A) ŠPORTNI PROGRAMI
1.0. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
2.0. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 

potrebami
3.0. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v 

kakovostni in vrhunski šport
4.0. Kakovostni šport
5.0. Vrhunski šport
6.0. Šport invalidov
7.0. Športna rekreacija
8.0. Šport starejših
B) RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
1.0. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 

kadrov v športu
1.1. Založništvo v športu
1.3. Informacijsko komunikacijska tehnologija (pod-

pora športu)
C) ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
1.0. Organiziranost v športu
1.1. Delovanje športnih društev in zvez
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D) ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA 
ŠPORTA

1.0. Športne prireditve in promocija športa
1.1. Občinske športno-promocijske prireditve za po-

delitev priznanj v športu
IV. Pogoji za kandidiranje na JR
Pravico do pridobivanja sredstev za sofinanciranje 

izvajanja LPŠ imajo tisti izvajalci, ki izpolnjujejo nasle-
dnje pogoje:

– imajo sedež v Mestni občini Murska Sobota,
– so na dan objave javnega razpisa za sofinancira-

nje LPŠ najmanj eno leto registrirani v skladu z veljav-
nimi predpisi, njihova dejavnost pa je izvajanje športnih 
programov (ena od dejavnosti ali glavna dejavnost),

– izvajajo športne programe/področja športa skla-
dno z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR 
ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,

– imajo za prijavljene športne programe/področja 
športa:

– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter 
ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za 
opravljanje strokovnega dela v športu,

– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so raz-
vidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,

– urejeno evidenco članstva (športna društva, 
zveze) ter evidenco o udeležencih programov.

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

Za izpolnjevanje prostorskih pogojev se šteje skle-
njena pogodba z lastnikom ali upravljavcem objekta ali 
prostorov, kjer se programi izvajajo, razen v primeru, če 
se dejavnost izvaja na prostem, v tem primeru je pogoj 
izpolnjen.

Izpolnjujejo druge pogoje, določene z Odlokom o 
postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v Mestni občini Murska Sobota (Uradni 
list RS, št. 44/18).

Vloga mora biti v skladu z Zakonom o integriteti in 
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb).

Upravičeni izvajalci LPŠ v skladu z Odlokom so:
– športna društva in športne zveze, ki so registrira-

ne in imajo sedež v Mestni občini Murska Sobota,
– zavodi, pravne osebe, samostojni podjetniki po-

samezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v 
športu v Mestni občini Murska Sobota,

– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen 
namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ure-
ja ustanove in so registrirane v Mestni občini Murska 
Sobota,

– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, 
ki izvajajo športne programe določene z LPŠ v Mestni 
občini Murska Sobota,

– zasebni športni delavci v Mestni občini Murska 
Sobota.

V. Predviden obseg javnih sredstev za sofinanci-
ranje

Okvirna skupna višina razpisanih sredstev znaša 
320.000,00 €.

Predvidene višine sredstev, ki so namenjene izved-
bi razpisanih športnih programov in področij športa so:

Naziv Predvidena 
razpisana  
sredstva v €

1. Prostočasna športna vzgoja otrok 
in mladine 9.000

2. Športna vzgoja otrok in mladine  
s posebnimi potrebami 1.200

Naziv Predvidena 
razpisana  
sredstva v €

3. Športna vzgoja otrok in mladine 
usmerjene v kakovostni
in vrhunski šport 136.000

4. Kakovostni šport 71.000
5. Vrhunski šport 9.000
6. Šport invalidov 5.500
7. Športna rekreacija 15.000
8. Šport starejših 1.600
9. Razvojne dejavnosti v športu 5.000
10. Organiziranost v športu 54.000
11. Športne prireditve in promocija 

športa 12.700

Sredstva za ta namen so predvidena v proračunu 
Mestne občine Murska Sobota za leto 2022 na postavki: 
18051013 Letni program športa.

VI. Merila in kriteriji za vrednotenje športnih progra-
mov in področij športa

Izbrani športni programi in področja športa bodo 
sofinancirani iz proračunskih sredstev namenjenih za 
Letni program športa za leto 2022 na osnovi Odloka o 
postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v Mestni občini Murska Sobota. Pogo-
ji, merila in kriteriji za vrednotenje LPŠ v Mestni občini 
Murska Sobota so sestavni del Odloka.

Za najem športne dvorane ali drugih objektov se 
izvajalcu obračunava sofinancirani del uporabe špor-
tnega objekta.

VII. Obdobje porabe dodeljenih sredstev: dodeljena 
sredstva za izvajanje Letnega programa športa v Mestni 
občini Murska Sobota za leto 2022 morajo biti porablje-
na v letu 2022.

VIII. Rok za predložitev vlog in način oddaje vlog
Vloga za sofinanciranje Letnega programa športa 

v Mestni občini Murska Sobota za leto 2022 mora biti 
izdelana izključno preko spletne aplikacije www.lps-ms.
si. Kopijo podpisane in ožigosane vloge skupaj z vzor-
cem podpisane pogodbe s strani zakonitega zastopnika 
izvajalca programa športa in področij športa ter skupaj z 
ostalimi obveznimi prilogami iz razpisa, vlagatelji oddajo 
v skladu z navodili iz tega poglavja, in sicer:

Vlagatelji morajo kopijo vloge podpisane in ožigo-
sane s spletne aplikacije, skupaj z vzorcem pogodbe ter 
skupaj z ostalimi obveznimi prilogami iz razpisa, oddati 
na vložišču Mestne občine Murska Sobota ali poslati po 
pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do vključno 
11. 4. 2022 na naslov: Mestna občina Murska Sobota, 
Kardoševa ul. 2, 9000 Murska Sobota. Šteje se, da je 
vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za 
predložitev vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko 
ali oddana v vložišču Mestne občine Murska Sobota.

Vloga mora biti v zapečateni ovojnici in ustrezno 
označena. Na ovojnici mora biti napisano sledeče:

– naslov vlagatelja (polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Mestna občina Murska So-

bota),
– pripis »Ne odpiraj – vloga«, Javni razpis za so-

financiranje Letnega programa športa v Mestni občini 
Murska Sobota za leto 2022.

IX. Datum in način odpiranja vlog
Strokovna komisija za vodenje postopka javnega 

razpisa bo pravočasno prispele vloge odpirala od dne 
13. 4. 2022. Na odpiranju bo strokovna komisija ugotovi-
la popolnost prejetih vlog in, če izpolnjujejo razpisne po-
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goje. Odpiranje prejetih vlog ne bo javno. Vloge, ki bodo 
prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo zavržene.

Vlagatelji, ki bodo vložili nepopolne vloge, bodo v 
roku 8 dni od odpiranja vlog pozvani, da vloge dopolnijo. 
Rok za dopolnitev vlog je 8 dni od prejema poziva k do-
polnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo 
dopolnili v predpisanem roku, se s sklepom zavržejo.

X. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu 
JR: vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi 
obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci 
športnih programov in področij športa, bo župan Mestne 
občine Murska Sobota sklenil pogodbe o sofinanciranju.

XI. Osebe pooblaščene za dajanje informacij o JR: 
vse dodatne informacije v zvezi z razpisom in uporabo 
spletne aplikacije bodo zainteresirani dobili pri strokov-
nem sodelavcu za šport, Zavoda za kulturo, turizem in 
šport: Goran Gutalj (ZKTŠ Murska Sobota, Mladinska 
ul. 3, 9000 Murska Sobota), GSM: 031/792-969; e-na-
slov: goran.gutalj@sz-ms.si.

XII. Razpisna dokumentacija: razpisna doku-
mentacija je od dneva objave javnega razpisa do 
izteka prijavnega roka dosegljiva preko spletne apli-
kacije www.lps-ms.si, spletne strani Zavoda za kul-
turo, turizem in šport Mestne občine Murska Sobota: 
www.zkts-ms.si in spletne strani Mestne občine Mur-
ska Sobota: www.murska-sobota.si/.

Mestne občine Murska Sobota

Št. 4301-0001/2022 Ob-1691/22
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih 

službah (Uradni list RS, št. 32/93, s sprem.), 27. člena 
Zakona o zaščiti živali (ZZZiv – UPB3, Uradni list RS, 
št. 38/13, 21/18 – ZNOrg) in 16. člena Odloka o pode-
litvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe 
zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ra-
dovljica (DN UO, št. 288/22) Občina Radovljica objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske 

javne službe zavetišča za zapuščene živali  
na območju Občine Radovljica

1. Podatki o naročniku/koncedentu: Občina Ra-
dovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel. 
+386/04/537-23-00, matična številka: 5883466000, 
ID za DDV: SI 67759076, transakcijski račun: 
SI56 0130 2010 0007 805

2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o 
podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne 
službe zavetišča za zapuščene živali na območju Obči-
ne Radovljica (DN UO, št. 288/22).

3. Predmet javnega razpisa
Dejavnost, ki je predmet javne službe, obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči za-

puščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskr-

be zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma pro-

dajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– zagotavljanje označevanja in registracije zapu-

ščenih živali v skladu z veljavnimi predpisi,
– druge naloge, določene z zakonom o zaščiti ži-

vali ter s podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo 
zaščito živali.

4. Območje izvajanja javne službe: koncesija se 
izvaja na območju Občine Radovljica.

5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se 
podeli za obdobje petih let. Koncesijsko razmerje se 
začne s podpisom koncesijske pogodbe.

6. Pogoji za podelitev koncesije
Na javni razpis se lahko prijavi imetnik zavetišča, 

ki mora za podelitev koncesije za izvajanje gospodar-
ske javne službe na dan prijave izpolnjevati naslednje 
pogoje:

– da je fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje 
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– koncesionar je lahko tudi tuja oseba, če zakon ne 
določa drugače,

– da izpolnjuje pogoje, ki jih določajo zakon o za-
ščiti živali ter drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje 
urejajo zaščito živali,

– da ima poravnane davke in prispevke, kar izkaže 
s potrdilom Finančne uprave RS, ki ni starejše od 8 dni,

– da ni v stečajnem postopku, v postopku prisilne 
poravnave ali likvidacije,

– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost 
za izvajanje koncesije,

– da razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in 
zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev,

– da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni pro-
gram oskrbe zapuščenih živali,

– da izkaže finančno sposobnost,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je pred-

met koncesije,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z 

opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko 
povzročil tretji osebi,

– da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje, vsebo-
vane v javnem razpisu.

Podrobnejši pogoji opravljanja javne službe so na-
vedeni v razpisni dokumentaciji.

7. Merila za izbor koncesionarja
Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merila 

upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:
– ponujena cena prijavitelja, v katero je vračunana 

tudi oddaljenost zavetišča,
– dosedanje izkušnje ali reference prijavitelja in
– morebitni drugi kriteriji, določeni z razpisom.
Seštevek ocenjenih kriterijev iz prejšnjega odstavka 

je največ 100 točk, pri čemer predstavlja:
– ponujena cena prijavitelja, v katero je vračunana 

tudi oddaljenost zavetišča, največ 70 točk,
– dosedanje izkušnje ali reference prijavitelja, naj-

več 15 točk in
– morebitni drugi kriteriji, določeni z razpisom, naj-

več 15 točk.
Merila so podrobneje določena v razpisni doku-

mentaciji.
8. Način financiranja javne službe: javna služba, 

ki jo bo opravljal koncesionar, se financira iz proračuna 
Občine Radovljica.

9. Popolnost, pravilnost in pravočasnost prijave na 
razpis

Prijava na razpis je pravočasna, če do vključno 
19. 4. 2022 prispe po pošti oziroma je osebno oddana 
v vložišču Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 
Radovljica do 19. 4. 2022 do 10. ure.

Prijava na razpis mora vsebovati:
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 1 razpi-

sne dokumentacije (Prijava),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 2 razpi-

sne dokumentacije (Izjava 1),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 3 razpi-

sne dokumentacije (Izjava 2),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 4 razpi-

sne dokumentacije (Izjava 3),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 5 raz-

pisne dokumentacije (Izvedbeni program zavetišča za 
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opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za za-
puščene živali),

– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 6 razpi-
sne dokumentacije (Ponudba za celotno oskrbo zapu-
ščenih živali),

– izjava o pridobitvi osebnih podatkov – obrazec 7 
razpisne dokumentacije (Izjava 4),

– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 8 razpi-
sne dokumentacije (Izjava 5),

– Priloge:
– fotokopijo odločbe Uprave RS za varno hrano, 

veterinarstvo in varstvo rastlin, s katero je ugotovljeno, 
da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek 
delovanja zavetišča,

– reference,
– fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano 

veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdra-
vstvenega varstva živali (oziroma fotokopije odločbe o 
podelitvi koncesije za izvajanje storitev zdravstvenega 
varstva živali, v kolikor je bila imetniku zavetišča pode-
ljena koncesija),

– fotokopijo cenika storitev zdravstvenega var-
stva živali,

– fotokopijo prometnega dovoljenja vozila za 
prevoz živali,

– fotokopijo internega akta o veterinarskem – 
sanitarnem redu zavetišča,

– potrdilo pristojnega organa, da ima imetnik 
zavetišča poravnane davke in prispevke; potrdilo FURS 
ne sme biti starejše od 8 dni,

– fotokopijo sklenjenega zavarovanja proti od-
govornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči tretji 
osebi oziroma občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe 
zapuščenih živali.

10. Rok in način prijave
Rok za oddajo prijav je 19. 4. 2022 do 10. ure. Pre-

pozno prejete prijave se ne bodo upoštevale.
Prijavne obrazce z zahtevano razpisno dokumenta-

cijo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina 
Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. Na 
kuverto se zalepi izpolnjen obrazec 9 razpisne doku-
mentacije.

Javno odpiranje ponudb bo dne 19. 4. 2022 ob 
10.30 v sejni sobi Občine Radovljica. Predstavniki po-
nudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju 
ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim 
pooblastilom ponudnika. Prisotni morajo upoštevati pre-
ventivne ukrepe in pogoje za preprečevanje širjenja 
COVID-19.

Javni razpis uspe, če na razpis prispe vsaj ena po-
polna, pravilna, dopustna in pravočasna ponudba.

11. Ponudbena cena: prijavitelj poda ponudbeno 
ceno za celotno oskrbo zapuščenih živali skladno z 
navodili iz razpisne dokumentacije. Ponudba zavezuje 
prijavitelja 60 dni.

12. Način in rok za izbor koncesionarja
Prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentaci-

jo, zahtevano v razpisni dokumentaciji.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjklji-

vo dokumentacijo bo komisija v roku 3 dni od odpiranja 
vlog vlagatelje po elektronski pošti pozvala, da vlogo v 
roku 48 ur od prejema obvestila dopolnijo po elektron-
ski pošti.

Nepopolne vloge, ki v navedenem roku ne bodo 
dopolnjene in prepozno prispele dopolnjene vloge, se s 
sklepom zavrže. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim 
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.

Komisija za izvedbo javnega razpisa bo pripravila 
predlog za izbiro koncesionarja v 15 dneh po prejemu 

dopolnjenih vlog. O izbiri koncesionarja koncedent odlo-
či z upravno odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba, 
o kateri odloča župan. Zoper drugostopenjsko odločbo 
o izbiri je mogoč upravni spor.

Koncesijska pogodba se pošlje v podpis izbrane-
mu ponudniku takoj po dokončnosti odločbe o izboru 
koncesionarja. Izbrani ponudnik mora koncesijsko po-
godbo podpisati najkasneje v roku osem dni od dneva, 
ko jo je prejel.

Občina si pridržuje pravico, da v razpisnem po-
stopku izmed prijavljenih kandidatov ne izbere konce-
sionarja.

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o 
izboru koncesionarja: Občina Radovljica bo vse vla-
gatelje obvestila o izidu razpisa v 15 dneh po prejemu 
popolnih vlog.

14. Rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem 
javne službe: z izvajanjem javne službe je potrebno 
pričeti najkasneje v roku enega meseca od sklenitve 
koncesijske pogodbe.

15. Informacije in razpisna dokumentacija
Informacije o razpisu dobijo zainteresirani do vključ-

no 11. 4. 2022 pri Alenki Langus po elektronski pošti: 
alenka.langus@radovljica.si in pri Gašperju Tarmanu po 
elektronski pošti gasper.tarman@radovljica.si.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od 
dneva objave do zaključka javnega razpisa na spletni 
strani Občine Radovljica http://www.radovljica.si, pod 
zavihkom razpisi in objave.

Občina Radovljica

Št. 410-0009/2022-11 Ob-1708/22
Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1), (Uradni list 

RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20), Zakona o prosto-
voljstvu (ZProst), (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr., 
82/15), Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg), Ura-
dni list RS, št. 21/18), Pravilnika o postopkih za izvrše-
vanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 
Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku 
(Uradni list RS, št. 48/11, 60/11, 29/16), Odloka o ure-
sničevanju javnega interesa na področju športa v Občini 
Divača – postopki in merila za sofinanciranje letnega 
programa športa v Občini Divača (Uradno glasilo slo-
venskih občin, št. 29/18, 58/20, 7/22) (v nadaljevanju: 
Odlok), Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2022 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 65/21), Resolucije 
o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji 
za obdobje 2014–2023, (Uradni list RS, št. 26/14), Iz-
vedbenega načrta Resolucije o nacionalnem programu 
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023, 
Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17, 4/19), Letnega programa 
športa v Občini Divača za leto 2022 (sprejetega na 22. 
redni seji Občinskega sveta Občine Divača, dne 9. 2. 
2022) (v nadaljevanju: LPŠ), Sklepa županje Občine 
Divača o začetku postopka izvedbe Javnega razpisa 
za izbiro izvajalcev in sofinanciranje programov športa 
v Občini Divača – za leto 2022 (št. 410-0009/2022-9), 
Občina Divača objavlja

javni razpis 
za izbiro izvajalcev in sofinanciranje programov 

športa v Občini Divača – za leto 2022  
(v nadaljevanju: Javni razpis)

1. Naziv in sedež izvajalca Javnega razpisa: Občina 
Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, ID za DDV: 
SI 48502502; MŠ: 5882974.



Stran 878 / Št. 35 / 11. 3. 2022 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

2. Predmet Javnega razpisa
Občina Divača skladno s sprejetim Letnim progra-

mom športa v Občini Divača v letu 2022 razpisuje izbor 
izvajalcev in sofinanciranje programov športa v Občini 
Divača v letu 2022.

Občina Divača želi na osnovi navedene pravne 
podlage in skladno z Letnim programom športa v Občini 
Divača za leto 2022, v letu 2022 sofinancirati naslednje 
programe športa:

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

trebami,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v 

kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna rekreacija,
– šport starejših,
– športni objekti in površine za šport v naravi,
– razvojne dejavnosti v športu,
– športne prireditve in promocija športa.
3. Pravna podlaga za izvedbo Javnega razpisa: Za-

kon o športu (ZŠpo-1), (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – 
ZNOrg, 82/20), Zakon o prostovoljstvu (ZProst), (Uradni 
list RS, št. 10/11, 16/11 – popr., 82/15), Zakon o nevla-
dnih organizacijah (ZNOrg), (Uradni list RS, št. 21/18), 
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Pravilnik o področjih pro-
stovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 
60/11, 29/16), Odlok o uresničevanju javnega interesa 
na področju športa v Občini Divača – postopki in merila 
za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Di-
vača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/18, 58/20, 
7/22) (v nadaljevanju: Odlok), Odlok o proračunu Občine 
Divača za leto 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 65/21), Resolucija o nacionalnem programu športa 
v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list 
RS, št. 26/14), Izvedbeni načrt Resolucije o nacional-
nem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 
2014–2023, Statut Občine Divača (Uradno glasilo slo-
venskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17, 4/19), Letni 
program športa v Občini Divača za leto 2022 (sprejet 
na 22. redni seji Občinskega sveta Občine Divača, dne 
9. 2. 2022) (v nadaljevanju: LPŠ), Sklep županje Obči-
ne Divača o začetku postopka izvedbe Javnega razpisa 
za izbiro izvajalcev in sofinanciranje programov športa 
v Občini Divača – za leto 2022 (št. 410-0009/2022-9) 
in smiselna uporaba druge zakonodaje, ki pokriva to 
področje.

4. Cilji
Z Javnim razpisom Občina Divača na osnovi prav-

ne podlage in skladno z Letnim programom športa v 
Občini Divača za leto 2022 zasleduje doseganje za-
stavljenih ciljev na področju športa v občini, predvsem 
naslednjih:

– zagotavljati možnosti in pogoje za izvajanje pro-
gramov športa v občini z zavedanjem, da področje 
športa pomembno vpliva na življenje in delo v lokalni 
skupnosti, predvsem z vidika zagotavljanja, ohranjanja 
in krepitve zdravja vseh ter kvalitetnega preživljanja 
prostega časa,

– izbrati ustrezne izvajalce programov športa v ob-
čini, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa in zagotoviti 
sofinanciranje izbranih izvajalcev programov športa v 
Občini Divača v letu 2022,

– spodbujati izvajalce programov športa v občini k 
aktivnemu, organiziranemu in kvalitetnemu delovanju 
na področju športa,

– spodbujati izvajalce programov športa k aktivne-
mu vključevanju občanov vseh generacij v programe 
športa,

– ohranjati in spodbujati obstoječe programe športa 
v občini, ki so se dokazali kot kakovostni,

– spodbujati nove zainteresirane izvajalce k izvaja-
nju programov športa v občini, k uvajanju novih dejav-
nosti in širitvi programov, ki se v občini še ne izvajajo in 
s tem omogočiti vključevanja posameznikov v programe 
športa v domačem lokalnem okolju ter tako zagotoviti 
pestro ponudbo za zadovoljevanje različnih interesov,

– pozornost nameniti dejavnosti športno aktivnih 
občanov s posebnim poudarkom na številu športno ak-
tivnih otrok in mladine in spodbujati izvajalce progra-
mov športa k večjemu vključevanju otrok in mladine v 
programe športa,

– pozornost nameniti dejavnosti športno aktivnih 
občanov s posebnim poudarkom na številu športno ak-
tivnih žensk in spodbujati izvajalce programov športa k 
večjemu vključevanju žensk v programe športa,

– pozornost nameniti dejavnosti športno aktivnih 
občanov s posebnim poudarkom na številu športno ak-
tivnih starejših oseb in spodbujati izvajalce programov 
športa k večjemu vključevanju starejših oseb v progra-
me športa,

– podpirati in spodbujati udejstvovanja na športnih 
tekmovanjih,

– zagotavljati pogoje in možnosti posameznikom, 
prednostno občanom, za vključevanje in sodelovanje v 
programih športa,

– spodbujati in pospešiti razvoj športne aktivnosti v 
občini in spodbuditi izvajalce programov športa v občini 
k aktivnemu delovanju na področju športa,

– spodbujati strokovno izobraževanje in usposablja-
nje strokovnih kadrov na področju dela v športu in s tem 
posredno povečati kakovost programov društev,

– podpirati in povečati delež gibalno športno aktiv-
nih prebivalcev občine, ki se ukvarjajo z organizirano 
gibalno športno rekreativno aktivnostjo,

– podpirati in povečati prostovoljno dejavnost vseh 
generacij v programih športa, in sicer tam, kjer se lahko 
prostovoljstvo uporabi ob delu strokovno izobraženega 
in/ali usposobljenega kadra.

5. Okvirna višina sredstev za leto 2022: proračun-
ska postavka: »18050000 – Programi športa – sredstva 
za programe športa – razpis«: višina razpisnih sredstev: 
35.000,00 EUR.

6. Določitev obdobja, v katerem morajo biti po‑
rabljena dodeljena sredstva: sredstva, dodeljena na 
podlagi tega Javnega razpisa, morajo biti za odobrene 
namene porabljena v proračunskem letu 2022 oziroma 
v zakonskih plačilnih rokih in v skladu s predpisi, ki do-
ločajo izvrševanje proračuna.

7. Merila za izbor in sofinanciranje programov špor‑
ta v Občini Divača

Izvajalci programov športa in programi športa bodo 
izbrani in sofinancirani na podlagi Odloka o uresničeva-
nju javnega interesa na področju športa v Občini Divača 
– postopki in merila za sofinanciranje letnega programa 
športa v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 29/18, 58/20, 7/22).

Merila in kriteriji, po katerih bodo izbrani izvajalci 
programov športa in vrednoteni programi športa, pri-
javljeni na Javni razpis, so sestavni del navedenega 
Odloka oziroma sestavni del razpisne dokumenta-
cije, ki je objavljena na spletni strani Občine Divača 
http://www.divaca.si oziroma dosegljiva v občinski upra-
vi Občine Divača.
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Postopek izvedbe Javnega razpisa se izvaja skla-
dno s potekom spreminjajočih se zdravstvenih razmer 
in ukrepov koronavirusa (SARS-CoV-2).

8. Sodelovanje na Javnem razpisu
Skladno z Odlokom se na Javni razpis lahko prijavi-

jo izvajalci programov športa v Občini Divača:
1. športna društva, ki so registrirana v Republiki 

Sloveniji in imajo sedež društva ali sedež enote društva 
v Občini Divača ter izvajajo športne programe, določene 
z LPŠ, v Občini Divača;

2. občinske zveze športnih društev in zveze špor-
tnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem 
društva ali s sedežem enot društva v Občini Divača in 
imajo sedež v Občini Divača ter izvajajo športne progra-
me, določene z LPŠ, v Občini Divača;

3. zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki iz-
vajajo javnoveljavne programe, imajo sedež zavoda ali 
sedež enote zavoda v Občini Divača in izvajajo športne 
programe, določene z LPŠ, v Občini Divača.

Izvajalci programov športa v Občini Divača, ki so 
v občini v tekočem letu izbrani za izvajalce programov 
športa na podlagi Javnega razpisa za izbiro in sofinan-
ciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača – 
za leto 2022 lahko pridobijo sofinancerska sredstva iz 
občinskega proračuna za izvajanje programov športa 
skladno z merili, ki so sestavni del Odloka.

Izbrani izvajalci programov športa lahko dodeljena 
sredstva namenijo in uporabijo le za namene, ki so za 
vsako področje športa, program športa oziroma dejav-
nost predvideni s tem razpisom in določeni v pogodbi o 
sofinanciranju.

Sofinanciranje se izvede na podlagi zahtevkov, iz-
branemu izvajalcu športnih programov se na podlagi po-
godbe in vloženega zahtevka odobri črpanje dodeljenih 
sredstev na Javnem razpisu.

Za izvajalce športnega programa, ki imajo status 
nevladne organizacije v javnem interesu v skladu z za-
konom, ki ureja status nevladne organizacije v javnem 
interesu, in so izbrani za izvajanje letnega programa 
športa v Občini Divača, veljajo smiselna določila Odloka 
in tega Javnega razpisa.

9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo 

na podlagi Javnega razpisa izbrani izvajalci LPŠ, če, 
skladno z Odlokom, izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. da so registrirani v Republiki Sloveniji;
2. da imajo sedež ali sedež enote v Občini Divača;
3. da izvajajo programe športa na območju Občine 

Divača;

4. da so na dan objave javnega razpisa registrirani 
v skladu z veljavnimi predpisi najmanj eno leto, oziroma 
vsaj dve leti, v primeru novoustanovljenega društva, ki bi 
izvajalo že obstoječo športno panogo v lokalnem okolju;

5. da imajo za prijavljene športne programe/podro-
čja športa:

– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter 
ustrezno izobražene in/ali usposobljene strokovne de-
lavce za opravljanje dela v športu,

– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razvi-
den predviden vir prihodkov in odhodkov izvedbe pro-
gramov,

– v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evi-
denco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o 
udeležencih posameznih programov in plačani članarini;

6. da so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti 
do Občine Divača na podlagi javnih razpisov iz naslova 
sofinanciranja programov LPŠ v preteklem letu pred 
javnim razpisom, na katerega kandidirajo;

7. da niso na drugih javnih razpisih Občine Divača 
oziroma iz drugih proračunskih postavk Občine Divača 
pridobili sredstev za iste programe.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo Javnega 

razpisa, razpisne obrazce za prijavo na Javni razpis, 
navodila za pripravo in oddajo vloge na Javni razpis, 
vzorec pogodbe o sofinanciranju programov, merila in 
kriterije za ocenjevanje in vrednotenje programov špor-
ta – sestavni del Odloka, informacijo o dostopnosti do 
Odloka, LPŠ, obrazce za končno poročanje o realizaciji 
in uspešnosti programov športa.

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prija-
vitelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Divača, Ko-
lodvorska ulica 3A, Divača, v času uradnih ur. Razpisna 
dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Diva-
ča: http://www.divaca.si. Občina Divača lahko zaintere-
siranim prijaviteljem, na osnovi njihove izražene zahteve 
v času razpisnega roka, pošlje razpisno dokumentacijo.

11. Oddaja, dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse zahtevane priloge, do-
kazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. 
Vloga mora biti predložena osebno ali po pošti v za-
prtem ovitku na naslov: Občina Divača, Kolodvorska 
ulica 3A, 6215 Divača; ovitek mora biti označen z naved-
bo: »Ne odpiraj – razpis Šport 2022«. Na ovitku mora 
biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). Vloga 
mora biti podpisana in žigosana vsaj na mestih, kjer je 
to zahtevano.
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                                                         Kolodvorska ulica 3A 
                                                         6215 Divača   
 
»NE ODPIRAJ – RAZPIS ŠPORT 2022« 
 

Naziv in naslov pošiljatelja 
 

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

Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti je možno 
v razpisnem roku z nujno oznako na katero vlogo ali del 
vloge se dopolnitev nanaša.

Za prepozno se šteje celotna vloga in/ali del vloge, 
ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno za-

dnjega dne razpisnega roka oziroma do tega dne ni bila 
predložena na Občino Divača.

Za nepopolno se šteje celotna vloga in/ali del vlo-
ge, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo 
razpisa in razpisne dokumentacije.

Občina Divača bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega 
postopka izločila vse vloge vlagateljev:
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– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepopolne.
12. Razpisni rok, do katerega morajo biti predlo‑

žene vloge za dodelitev sredstev: razpis se prične z 
dnevom objave razpisa v Uradnem listu RS in zaključi 
30. dan od dneva objave v Uradnem listu RS.

13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s 

sklepom imenuje županja Občine Divača. Odpiranje 
vlog bo izvedeno v roku 30 dni od zaključenega raz-
pisnega roka. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo 
se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in 
označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer v vr-
stnem redu, v katerem so bile predložene. Prepozno 
prispele vloge se ne obravnavajo in se zavržejo. Vla-
gatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni 
najkasneje v 30 dneh od dneva sprejete odločitve o 
sofinanciranju.

Odločitev o izboru in sofinanciranju se izda v obliki 
odločbe. Z izbranimi izvajalci programov športa bodo 
sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji 
in način koriščenja odobrenih proračunskih sredstev iz 
naslova tega javnega razpisa.

14. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in poja‑
snil: Občinska uprava Občine Divača, Romana Derenčin; 
tel. 057310-930; e-naslov: romana.derencin@divaca.si. 
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času 
uradnih ur Občine Divača.

Občina Divača

Št. 35280-11/2022-2 Ob-1710/22

Na podlagi 104. člena 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) in 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) je na spletni strani Mestne ob-
čine Ljubljana (https://www.ljubljana.si/sl/razpisi-razgr-
nitve-in-javne-objave/) objavljen Javni razpis za ugo-
tavljanje javnega interesa pri oddaji umetniških 
ateljejev in oddaji prostorov v brezplačno uporabo 
za kulturno dejavnost.

Mestna občina Ljubljana

Št. 430-0006/2022-41 Ob-1737/22

Na podlagi Odloka o postopku in merilih za sofi-
nanciranje letnega programa športa v Občini Dravograd 
(Uradni list RS, št. 31/18) in Odloka o proračunu Občine 
Dravograd za leto 2022 (Uradni list RS, št. 202/21), Ob-
čina Dravograd objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov športa, ki jih bo 

Občina Dravograd sofinancirala iz občinskega 
proračuna v letu 2022

I. Naziv in sedež občine: Občina Dravograd, Trg 
4. julija 7, 2370 Dravograd.

II. Namen in predmet javnega razpisa: sofinancira-
nje športnih programov, ki so v javnem interesu, dolo-
čeni z letnim programom športa (v nadaljevanju: LPŠ) 
in so namenjeni zagotavljanju optimalnih pogojev za ka-
kovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi 
za ohranjanje zdravja.

III. Upravičenci do javnih sredstev in pogoji, ki jih 
morajo izpolnjevati upravičenci

Pravico do sofinanciranja imajo naslednji izva-
jalci LPŠ:

– športna društva in športna zveza, ki so registri-
rani v RS,

– zavod, registriran za izvajanje dejavnosti športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki iz-

vajajo športne programe določene z LPŠ,
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje 

dejavnosti v športu v RS,
– samostojni podjetniki posamezniki, ki so registri-

rani za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen 

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

– zasebni športni delavci.
Izvajalci imajo pravico do sofinanciranja, če izpol-

njujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini in so njihovi programi name-

njeni občanom Občine Dravograd,
– so na dan objave javnega razpisa za sofinanci-

ranje letnega programa športa (v nadaljevanju: JR) naj-
manj eno leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, 
njihova (pretežna) dejavnost pa je izvajanje športnih 
programov,

– izvajajo športne programe/področja športa skla-
dno z odlokom in LPŠ,

– se pravočasno prijavijo na javni razpis ter izpol-
njujejo vse razpisne pogoje,

– imajo za prijavljene športne programe/področja 
športa:

– zagotovljene materialne in prostorske pogoje 
ter ustrezno izobražen ali usposobljen kader za opravlja-
nje strokovnega dela v športu,

– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so 
razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,

– da imajo urejeno evidenco o registriranih tek-
movalcih (velja samo za izvajalce kakovostnega in vr-
hunskega športa), članstvu ter plačani članarini (velja za 
športna društva in športne zveze),

– da imajo urejeno evidenco o članstvu (vsaj 2/3 
članov občanov Dravograda),

– v kolikor ne dosegajo 2/3 članstva, so upra-
vičeni do sorazmernega deleža po številu članstva iz 
matične občine,

– da občini redno dostavljajo programe dejav-
nosti s področja športa, podatke o članstvu, poročila o 
realizaciji programov in doseženih rezultatih, kopijo za-
ključnega računa ter druge zahtevane podatke,

– urejeno evidenco članstva (športna društva, 
zveze) ter evidenco o udeležencih programov.

Dolžnosti izvajalcev LPŠ so naslednje:
– Izvajalec športnega programa, ki je izbran za izva-

janje letnega programa športa v občini, je dolžan javno 
objaviti izračun cene športnega programa, za katerega 
izvajanje prejema proračunska sredstva.

– Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih 
sredstev, so za uporabnike brezplačni. V primeru delne-
ga sofinanciranja športnih programov iz proračunskih 
sredstev občine mora izvajalec LPŠ stroške, ki jih krijejo 
vadeči, sorazmerno zmanjšati.

– Izvajalec, ki je izbran za izvajanje LPŠ, mora na 
tekmovanjih in z njimi povezanimi dogodki oziroma v pro-
jektnih aktivnostih, ki jih organizira za obiskovalce prostor 
opremiti z dobro vidnim plakatom oziroma transparentom, 
na katerem je logotip občine in na primeren način opremiti 
z logotipom občine publikacije in druge komunikacijske in 
promocijske materiale, ki jih uporablja.
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IV. Merila za sofinanciranje
Strokovna petčlanska komisija, imenovana s 

sklepom županje, bo pri vrednotenju in ocenjevanju 
prispelih vlog upoštevala merila, ki so v skladu z od-
lokom opredeljena po vsebinah ter razvojnih in stro-
kovnih nalogah v športu.

Merila so sestavni del razpisne dokumentacije.

V. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za 
predmet javnega razpisa

Okvirna višina sredstev za izvedbo javnega razpisa, 
zagotovljenih v proračunu Občine Dravograd in v skladu 
z Letnim programom športa Občine Dravograd za leto 
2022, sprejetim na 22. seji Občinskega sveta 24. 2. 
2022 znaša skupaj do 102.981,00 EUR:

A. ŠPORTNI PROGRAMI (4118013)  
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine  6.640,00 
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kak. in vrh. šport 24.480,00 
Kakovostni šport  7.912,00 
Vrhunski šport  1.200,00 
Šport invalidov  1.144,00 
Športna rekreacija  1.620,00 
Šport starejših  1.004,00 
Izobraževanje, usposabljanje in izpop. strok. kadrov v športu  1.280,00 
Športne prireditve  1.760,00 
Delovanje društev  2.560,00 

SKUPAJ: 49.600,00 
B) DELOVANJE ŠPORTNE ZVEZE (4118014)  3.381,00
C) UPORABA PROSTOROV (4118018)  

Dvorana ŠPIC D  do 30.000,00
Športni center do 11.000,00
Telovadnica OŠ Šentjanž do 4.000,00
Telovadnica OŠ Dravograd do 5.000,00 
SKUPAJ: do 50.000,00

Sredstva bodo upravičencem, ki bodo izpolnjevali 
pogoje, določene s tem razpisom, razdeljena ob upošte-
vanju meril za sofinanciranje. Upravičenci, katerim bodo 
finančna sredstva odobrena in bodo z občino sklenili 
pogodbo, bodo zavezani k namenski porabi dodeljenih 
sredstev za izbrane programe.

VI. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena javna 
sredstva porabljena: sredstva, dodeljena upravičencem 
na podlagi tega javnega razpisa, veljajo za aktivnosti, 
izvedene od 1. 1. 2022 dalje in morajo biti porabljena v 
letu 2022, torej do vključno 31. 12. 2022, in izključno za 
namene, za katere so dodeljena.

VII. Prijave na javni razpis (vloge)
1. Vsebina vloge:
Vloga na javni razpis mora biti izdelana na obraz-

cih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora 
vsebovati vse izjave, s katerimi podpisnik le-teh jamči 
za izpolnjevanje pogojev ter zahtevane priloge. Tako 
izdelana vloga bo obravnavana kot formalno popolna. 
Obrazcev iz razpisne dokumentacije ni dovoljeno vse-
binsko spreminjati.

2. Rok za predložitev vloge:
Skrajni rok za predložitev vloge za dodelitev sred-

stev v letu 2022 je 25. 3. 2022. Kot pravočasna ponudba 
se šteje tudi ponudba, oddana na pošto priporočeno dne 
25. 3. 2022.

Vlog, ki bodo poslane po roku, komisija ne bo upo-
števala in ne bodo obravnavane. Takšne vloge bodo s 
sklepom zavržene in vrnjene pošiljatelju.

3. Način predložitve vloge:
Vloga na razpis mora biti poslana priporočeno po 

pošti ali osebno oddana na naslov: JZ Dravit Dravograd, 
Bukovje 13, 2370 Dravograd, s pripisom »Javni razpis – 
sofinanciranje športa v Občini Dravograd za leto 2022«.

Ovojnica je lahko označena tudi na drug ustrezen 
način, iz katerega izhaja, da gre za vlogo na določen 
javni razpis. Vlagatelj na zadnji strani ovojnice navede 
svoj naziv in naslov.

Za ponudbe, ki bodo oddane po pošti in zaradi ka-
kršnikoli razlogov ne prispejo na naslov javnega zavoda, 
le ta ne odgovarja.

Vloge ni dopustno oddati po elektronski pošti.
4. Pravno obvestilo:
Oddaja vloge pomeni, da vlagatelj soglaša z vsemi 

pogoji in določili javnega razpisa ter sprejema in v celoti 
soglaša z vzorcem pogodbe, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije, zato parafiranega vzorca pogodbe ni 
potrebno priložiti vlogi.

VIII. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: 
odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo potekalo dne 
28. 3. 2022 po vrstnem redu prispetja. Odpiranje vlog 
ne bo javno.

IX. Postopek dodelitve sredstev in rok, v katerem 
bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Na dan posameznega odpiranja vlog, bo strokovna 
komisija vloge, ki bodo prispele pravočasno in bodo 
ustrezno označene, odprla in pregledala njihovo vsebi-
no. Vlagatelji, ki bodo poslali oziroma oddali formalno 
nepopolno vlogo, bodo pozvani k dopolnitvi vloge. V 
dopisu bo določen rok za dopolnitev vloge oziroma rok 
za odpravo pomanjkljivosti, ki ga morajo vlagatelji upo-
števati. Vloge, ki jih v določenem roku ne bodo ustrezno 
dopolnili, ne bodo obravnavane. Takšne vloge bodo kot 
formalno nepopolne s sklepom zavržene.

Formalno popolne vloge bo strokovna komisija 
ovrednotila v skladu z merili za sofinanciranje in pri tem 
upoštevala pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati. 
Na podlagi predloga upravičencev do finančnih sred-
stev, ki ga bo izdelala strokovna komisija in glede na 
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razpoložljiva proračunska sredstva v okviru tega javne-
ga razpisa, bodo izdane odločbe o izboru ali ne izboru.

Odločbe bodo izdane najkasneje v roku 30 dni od 
dneva odpiranja vlog.

Upravičencem, katerim bodo na podlagi odločbe 
odobrena finančna sredstva, bodo poslane pogodbe. 
Upravičenci morajo podpisane pogodbe vrniti na občino 
(osebno ali po pošti) v roku 8 delovnih dni od prejema. 
V primeru, da upravičenec v danem roku ne vrne pod-
pisane pogodbe, se šteje, da je umaknil svojo vlogo za 
pridobitev sredstev.

Vlagatelji imajo pravico do ugovora, ki ga je možno 
podati v roku 8 dni po prejemu odločbe. Vložen ugovor 
ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ. 
Predmet ugovora ne morejo biti pogoji in merila za vre-
dnotenje LPŠ.

O ugovoru odloči županja v roku 30 dni od prejema 
ugovora. Odločitev županje je dokončna. O dokončni 
odločitvi županja obvesti tudi komisijo. Zoper odločitev 
županje je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču 
Republike Slovenije, ki se vloži v roku 30 dni od vročitve 
odločbe.

X. Oseba, pristojna za posredovanje informa-
cij v zvezi z javnim razpisom in pridobitev razpisne 
dokumentacije: javni razpis se objavi v Uradnem li-
stu RS. Javni razpis in razpisno dokumentacijo lahko 
vlagatelji pridobijo na spletni strani Občine Dravograd: 
www.dravograd.si. Vse dodatne informacije v zvezi z 
javnim razpisom in vlogo na javni razpis, na Javnem 
zavodu Dravit, Darko Žižek, tel. 041/670-926, e-naslov: 
dvorecbukovje@dravit.si.

Občina Dravograd
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Št. 100-9/2022/1 Ob-1674/22
Na podlagi 19. člena sklepa Vlade RS o ustanovitvi 

javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center za 
izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik 
z dne 28. 10. 2008 ter Sklepa o spremembah skle-
pa z dne 27. 7. 2010 in 48., 53., 53.a, 99., 107.a in 
145. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgo-
je in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 47/15, 46/16 
in 49/16 – popr. in 25/7 – ZVaj), Svet Centra za izobra-
ževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik razpi-
suje delovno mesto v naslednji organizacijski enoti 
CIRIUS Kamnik

ravnatelj
srednje šole CIRIUS Kamnik

Pogoji:
– Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

– Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
organizacijske enote, za vodenje katere kandidira.

Predviden začetek dela bo po dogovoru.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o 
nekaznovanosti, potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb 
za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost in po-
trdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) 
pošljite v 10 dneh od objave razpisa na naslov: Center 
za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje, Novi 
trg 43a, 1241 Kamnik, z oznako »Prijava na razpis za 
ravnatelja SŠ«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
Srednje šole CIRIUS Kamnik za mandatno obdobje in 
predložiti kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v za-
konitem roku.

Svet Centra za izobraževanje, rehabilitacijo
in usposabljanje Kamnik 

Št. 14/2022/3 Ob-1675/22
Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih 

(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 
127/06 – ZJZP), 8. in 9. člena Sklepa o ustanovitvi 
javnega zavoda Slovenski šolski muzej (Uradni list 
RS, št. 110/03 in 42/16) ter skladno s 107.a členom 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (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 
in 49/16 – popr.), Svet javnega zavoda Slovenski šol-
ski muzej, Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana, objavlja 
javni razpis za delovno mesto 

direktorja
Slovenskega šolskega muzeja

Na razpisano delovno mesto se lahko prijavi kan-
didat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje 
pogoje:

– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih progra-
mih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma ra-
ven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v 
skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ene 
od strok, zastopanih v dejavnosti muzeja,

– vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju muzejske 
dejavnosti,

– poznavanje področja dela muzeja,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika 

in pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v 

kolektivu,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev oziroma ni bil pravnomočno obsojen zaradi kazni-
vega dejanja zoper spolno nedotakljivost.

Za aktivno znanje slovenskega jezika se šteje, če 
je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla na slo-
venski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo 
šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih 
šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim 
potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove 
o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine 
po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne 
stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da viso-
ko raven znanja slovenščine obvlada, kdor je uspešno 
opravil preizkus po izobraževalnem programu za sloven-
sko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.

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

Izpolnjevanje pogoja pasivne ravni znanja svetov-
nega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobra-
ževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega 
jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih ali 
dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem izo-
braževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega je razvi-
dno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega jezika uspe-
šno zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazilom, ki 
izkazuje znanje svetovnega jezika.

Prijavi mora kandidat priložiti dokazila o izpolnje-
vanju pogojev:

– Europass življenjepis,
– načrt razvoja in delovanja zavoda za mandatno 

obdobje,
– dokazila o izpolnjevanju pogoja zahtevane izo-

brazbe,
– dokazila o izpolnjevanju pogoja zahtevanih de-

lovnih izkušenj,

Razpisi delovnih mest
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– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje pogoja zahtevanih delovnih izkušenj pri 
podobnih vodstvenih delih,

– izjavo, da obvlada aktivno raven slovenskega 
jezika,

– izjavo o aktivnem znanju najmanj enega svetov-
nega jezika, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraže-
vanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo 
znanje pridobljeno,

– izjavo o pasivnem znanju najmanj enega svetov-
nega jezika, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraže-
vanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo 
znanje pridobljeno,

– izjavo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen 
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v traja-
nju več kot šest mesecev oziroma ni bil pravnomočno 
obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedo-
takljivost.

Kandidat lahko poda izjavo, da za namen tega 
postopka dovoljuje pridobitev podatkov o izpolnjevanju 
pogojev iz uradnih evidenc. Če te izjave ne poda, mora 
prijavi sam predložiti ustrezna dokazila.

Šteje se, da je vloga popolna, če vsebuje vsa doka-
zila o izpolnjevanju pogojev.

Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 
petih let in bo z njim za čas trajanja mandata sklenjena 
pogodba o zaposlitvi za določen čas.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj 
kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj 
– javni razpis za direktorja SŠM«, na naslov: Slovenski 
šolski muzej, Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana.

Rok za prijavo je 10 dni od objave javnega razpisa, 
torej do 21. 3. 2022. Prijava se šteje za pravočasno, če 
je vložena zadnji dan roka priporočeno po pošti.

V postopku izbire bodo upoštevane samo pravoča-
sne in popolne vloge kandidatov.

Kandidati naj v vlogi sporočijo elektronski naslov 
za namen obveščanja v zvezi z razpisnim postopkom.

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko kandi-
dati dobijo na tel. +386(0)1/251-30-24 oziroma na elek-
tronskem naslovu solski.muzej@guest.arnes.si.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapi-
sani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za moške in ženske.

Razpis velja od 11. 3. 2022 do 21. 3. 2022.
Svet Slovenskega šolskega muzeja

 Ob-1682/22
Svet zavoda Osnovne šole dr. Aleš Bebler – Primož 

na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja na podlagi sklepa, sprejete-
ga na 2. redni Sveta zavoda dne 28. 2. 2022, razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja 
polni delovni čas.

Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. 
Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o za-
poslitvi za delovno mesto ravnatelja/ravnateljice.

Predviden pričetek dela bo 1. 7. 2022.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazalo o pridobljenem nazivu,
– dokazalo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazalo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– opis in dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in 

izobraževanju (izpis obdobij zavarovanja v RS ali drugo 
dokazilo o obdobju dela v VIZ),

– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenskih dokazov 
Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 
30 dni,

– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost za namen »Varstvo 
otrok in mladoletnikov« iz kazenskih evidenc Ministrstva 
za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem 
postopku – ne sme biti starejše od 30 dni.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vo-
denja zavoda za 5-letno obdobje, lahko pa priloži tudi 
kratek življenjepis.

Pisne prijave z dokazili pošljite po pošti v 15 dneh 
po objavi razpisa na naslov: Osnovna šola dr. Aleš 
Bebler – Primož Hrvatini, Hrvatini 137, 6280 Ankaran, 
z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico – Ne 
odpiraj«.

V primeru oddaje nepopolne vloge, bo kandidat/-ka 
pisno pozvan/-a, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v naspro-
tnem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno in bo 
iz izbirnega postopka izločena.

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovna šola  
dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini

Št. 110-2/2022/1 Ob-1683/22
Svet javnega zavoda Osnovne šole dr. Ivana Pri-

jatelja Sodražica, Cesta Notranjskega odreda 10, 1317 
Sodražica, na podlagi 58. člena 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 in 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 
123/21, 172/21 in 207/21; v nadaljevanju ZOFVI) in skle-
pa 7. redne seje Sveta šole z dne 28. 2. 2022 razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu s 53. čle-
nom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja.

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2022. 
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan za dobo 5 let. Delo 
na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja s 
polnim delovnim časom. Za čas mandata bo z njim/njo 
sklenjena pogodba na delovnem mestu ravnatelja/rav-
nateljice.
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Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev dokazila o: izobrazbi (overjena fotokopija), nazi-
vu (overjena fotokopija), opravljenem strokovnem izpitu 
(overjena fotokopija), opravljenem ravnateljskem izpitu 
(overjena fotokopija) – ča ga nima, ga mora opraviti v 
roku enega leta po začetku mandata, delovnih izkušnjah 
v vzgoji in izobraževanju (najmanj pet let, opis in potr-
dilo s ZPIZ-a), potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za 
pravosodje, ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 
30 dni, potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem 
postopku, ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 
30 dni in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za ka-
zniva dejanja zoper spolno nedotakljivost Ministrstva za 
pravosodje, ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 
30 dni, izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo 
njegovih/njenih osebnih podatkov za namen in v zvezi s 
postopkom imenovanja, pošljite v osmih delovnih dneh 
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne 
šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica, Cesta Notranjskega 
odreda 10, 1317 Sodražica, z oznako »Razpis za rav-
natelja – Ne odpiraj«. Vloga bo štela za pravočasno, če 
bo oddana po pošti s priporočeno pošiljko, najkasneje 
zadnji dan roka.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vode-
nja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole  
dr. Ivana Prijatelja Sodražica

 Ob-1684/22
Svet vrtca Hansa Christiana Andersena, Rašiška 

ulica 7, 1000 Ljubljana v skladu z 58. členom ZOFVI 
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 
– popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – 
ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) ter sklepa 
2. redne seje Sveta Vrtca H.C. Andersena z dne 21. 2. 
2022, 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 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – 
popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 
46/16 in 49/16 – popr.).

V skladu s prvim odstavkom 53. člena Zakona o or-
ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-l-269/12-24 in 
47/15; v nadaljevanju: ZOFVI) je za ravnatelja javnega 
vrtca lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgoji-
telja ali svetovalnega delavca.

Pogoji o izobrazbi za vzgojitelja in svetovalnega 
delavca v javnem vrtcu so določeni:

– s tretjim odstavkom 92. člena ZOFVI, ki določa 
splošne pogoje za strokovne delavce na področju vzgoje 
in izobraževanja,

– s 40. členom Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 62/10 
– ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF in 14/15 – 
ZUUJFO), ki določa pogoje o izobrazbi za strokovne 
delavce v vrtcu,

– s 100. členom ZOFVI, ki govori o ustrezni peda-
goški, pedagoško-andragoški oziroma specialno peda-
goški izobrazbi.

V skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in ob 
upoštevanju določil navedenih predpisov ima:

– izobrazbo prve stopnje, kdor je končal (bolonjski) 
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje 
predšolska vzgoja,

– izobrazbo, ki ustreza izobrazbi prve stopnje, kdor 
je končal (klasični) visokošolski strokovni študijski pro-
gram predšolska vzgoja,

– izobrazbo druge stopnje, kdor je končal magistrski 
študijski program druge stopnje, torej študijski program 
za pridobitev strokovnega (bolonjskega) magisterija,

– izobrazbo, ki ustreza izobrazbi druge stopnje, 
pa, kdor je končal: (klasični) univerzitetni študijski pro-
gram oziroma podiplomski študijski program za pridobi-
tev specializacije po predhodno končanem (klasičnem) 
visokošolskem strokovnem študijskem programu.

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predviden začetek dela bo dne 1. 9. 2022.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazila o izobrazbi,
– dokazila o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu s po-

dročja vzgoje in izobraževanja,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobra-

ževanju,
– potrdilo iz nekaznovanosti (ne sme biti starejše 

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

stopku (ne sme biti starejše od 30 dni),
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis,

pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na 
naslov: Svet zavoda Hansa Christiana Andersena, Raši-
ška ulica 7, 1000 Ljubljana z oznako »Prijava na razpis 
za ravnatelja!«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Vrtec Hansa Christiana Andersena

 Ob-1687/22
Svet zavoda OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče, 

Šolska ulica 11, 1315 Velike Lašče, na podlagi sklepa, 
sprejetega na 11. redni seji Sveta Osnovne šole Pri-
moža Trubarja Velike Lašče dne 28. 2. 2022, razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja (m/ž)

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo rav-
natelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 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 IN 207/21; v 
nadaljevanju: ZOFVI).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.
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Delo na mestu ravnatelja se opravlja polni delovni 
čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu (naziv svetnik ali 

svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah (najmanj pet let v 

vzgoji in izobraževanju – potrdilo s ZPIZ-a) (zaželen opis 
delovnih izkušenj),

– potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravo-
sodje, ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem po-
stopku, ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministr-
stvo za pravosodje (namen: Varstvo otrok in mladoletni-
kov) in ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,

– program vodenja za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis (zaželen) in
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo podatkov za 

namen in v zvezi s postopkom imenovanja ravnatelja
pošljite priporočeno po pošti v 15 dneh po objavi razpi-
sa v Uradnem listu RS v zaprti kuverti na naslov: Svet 
zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče, 
Šolska ulica 11, 1315 Velike Lašče, s pripisom »Prijava 
za razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan 
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Dokazila o izpolnjevanju razpisanih pogojev morajo 
biti originalna ali overjene kopije originalov.

Za ravnatelja je lahko imenovan kandidat, ki nima 
opravljenega ravnateljskega izpita; mora pa ga opraviti 
najkasneje v 1 letu od začetka opravljanja nalog ravna-
telja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole  
Primoža Trubarja Velike Lašče

 Ob-1689/22
Svet zavoda Osnovne šole Tončke Čeč, Keršičeva 

cesta 50, 1420 Trbovlje, na podlagi sklepa 2. seje Sve-
ta šole, ki je bila 28. 2. 2022, razpisuje prosto delovno 
mesto

ravnatelj
osnovne šole – m/ž

Kandidat mora za imenovanje na mesto ravnatelja 
izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom Zakona o or-
ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – 
ZVaj, 123/21 in 172/21; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI), 
in sicer mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje:

– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih 
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, ozi-
roma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih pro-
gramih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge 
stopnje

– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetoval-
nega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo rav-

natelja (izobrazba ustrezne smeri, strokovni izpit, potrdi-
lo iz kazenske evidence, potrdilo iz evidence izbrisanih 
obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, 
potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku, potrdila ne 
smejo biti starejša od 30 dni)

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju

– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 
pet let naziv mentor

– ima opravljen ravnateljski izpit.
Kandidat lahko ravnateljski izpit opravi tudi nakna-

dno, v roku 1 leta po začetku mandata.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 
5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o 
zaposlitvi za določen čas, za delovno mesto ravnatelja. 
Predviden pričetek dela je: 1. 7. 2022.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz 
kazenske evidence in potrdilo iz evidence izbrisanih ob-
sodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost ter 
potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, 
dokazilo o delovnih izkušnjah) pošljite priporočeno po 
pošti v roku 10 dni po objavi razpisa na naslov: Osnov-
na šola Tončke Čeč, Svet zavoda, Keršičeva cesta 50, 
1420 Trbovlje, z oznako »Prijava na razpis za prosto 
delovno mesto ravnatelj-ne odpiraj«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obveščeni o odločitvi oziroma 
imenovanju najpozneje v roku 3 mesecev od objave 
tega razpisa.

Svet zavoda Osnovne šole Tončke Čeč

 Ob-1690/22
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni 

list RS/I, št. 12/91 in 17/91 – ZUDE ter Uradni list RS, 
št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 
8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 
10. člena Sklepa o preoblikovanju Ortopedske bolnišni-
ce Valdoltra v javni zdravstveni zavod (št. 022-03/93-
3/13-8 z dne 9. 12. 1993, spremembe in dopolnitve 
št. 022-03/97-15 z dne 29. 5. 1997, št. 01403-61/2006/4 
z dne 4. 4. 2006, št. 01403-21/2009/4 z dne 13. 1. 2009, 
št. 01403-14/2013/4 z dne 16. 4. 2013 in št. 01403-
12/2016/4 z dne 29. 3. 2016), 20. člena Statuta javne-
ga zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra (prečiščeno 
besedilo z dne 12. 9. 2016), Svet zavoda Ortopedske 
bolnišnice Valdoltra na podlagi sprejetega sklepa dne 
24. 2. 2022, objavlja razpis za

direktorja
javnega zdravstvenega zavoda  

Ortopedske bolnišnice Valdoltra
Poleg pogojev določenih z zakonom, morajo kandi-

dati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– izobrazba ustrezne zdravstvene smeri, pridoblje-

na po študijskih programih najmanj druge stopnje, ozi-
roma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza 
izobrazbi druge stopnje,

– opravljena specializacija iz področja dejavnosti 
bolnišnice,

– najmanj pet let delovnih izkušenj in ustrezna or-
ganizacijska ter upravljavska znanja.
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Prijave z življenjepisom (Europass oblika) in doka-
zili o izpolnjevanju pogojev ter program dela in razvoja 
zavoda naj kandidati pošljejo v 30 dneh po objavljenem 
razpisu na naslov: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Ja-
dranska cesta 31, 6280 Ankaran. Pisemsko ovojnico 
naj označijo z oznako »za razpis direktorja zavoda«. Za 
pravočasno oddano vlogo se bo štela le tista vloga, ki 
bo na naslov Ortopedske bolnišnice Valdoltra prispela v 
zgoraj navedenem roku.

Prijavljeni kandidati, ki ustrezajo razpisnim po-
gojem, bodo povabljeni, da svetu zavoda predstavijo 
program dela in razvoja javnega zavoda za obdobje 
mandata. O datumu predstavitve bodo obveščeni po 
elektronski pošti.

Izbrani kandidat bo imenovan za 4-letno mandatno 
dobo.

O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni najkasneje 
v osmih dneh po zaključenem postopku izbire oziroma 
imenovanja.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v 
moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženske in moške.

Svet zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra

Št. 704-4/2022/2 Ob-1692/22
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona 

o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08, 91/13 in 
189/20 – ZFRO) ter skladno z Odredbo o številu in se-
dežih notarskih mest (Uradni list RS, št. 40/94, 8/95, 
16/97, 24/98, 117/05, 68/06, 7/07, 8/07, 69/08, 23/09 
in 38/09) in Pravilnikom o merilih in načinu preverja-
nja strokovne usposobljenosti kandidatov za notarja 
(Uradni list RS, št. 20/22) Ministrstvo za pravosodje 
razpisuje

eno prosto notarsko mesto 
s sedežem v Ribnici

Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogo-

je iz 8. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08, 
91/13 in 189/20 – ZFRO, v nadaljevanju: ZN). Upora-
bljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, 
so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za 
oba spola.

Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. toč-

ka prvega odstavka 8. člena ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in dokazila, 

iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke 
prvega odstavka 8. člena ZN,

3. dokazilo, da ima kandidat opremo in prostore, ki 
so potrebni in primerni za opravljanje notariata (8. toč-
ka prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer morajo 
biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov 
razvidni zemljiškoknjižni podatki, v primeru neskladja 
med dejanskim in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse 
predhodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo 
pogodbo podpisala upravičena oseba,

4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije ali druge države 

članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega 
prostora ali državljan Švicarske konfederacije ali države 
članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in ra-
zvoj (1. točka prvega odstavka 8. člena ZN),

– je poslovno sposoben (2. točka prvega odstavka 
8. člena ZN),

– ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni na-
slov univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslo-
va diplomirani pravnik (UN) in magister prava oziroma 
je v tujini končal primerljivo izobraževanje s področja 
prava, ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju 
in priloženim mnenjem o izobraževanju ali z odločbo 
o priznavanju izobraževanja za namen zaposlovanja 
ali z odločbo o nostrifikaciji (3. točka prvega odstavka 
8. člena ZN),

– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datu-
ma opravljenega izpita (4. točka prvega odstavka 8. čle-
na ZN),

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega 
dejanja, zaradi katerega je moralno nevreden za oprav-
ljanje notariata (6. točka prvega odstavka 8. člena ZN),

– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega odstavka 
8. člena ZN),

5. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za na-
men tega razpisnega postopka pridobi podatke iz prve 
do šeste alinee 4. točke iz uradnih evidenc.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata, telefonsko številko, na kateri je dose-
gljiv, enotno matično številko občana (EMŠO) ter kratek 
življenjepis.

V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti 
in/ali ustnega razgovora (10.a člen ZN) bodo kandi-
dati obveščeni pisno, ustno in/ali preko elektronskega 
naslova.

Kandidati naj se v primeru prijave na prosto notar-
sko mesto s sedežem v Ribnici sklicujejo na številko 
704-4/2022.

Pisne prijave na razpisano notarsko mesto spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 
ulica 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

 Ob-1695/22
Na podlagi sklepa Sveta Zavoda, ki je bil sprejet 

na 4. redni seji dne 2. 3. 2022, Svet zavoda Osnovne 
šole Rodica, Kettejeva 13, 1230 Domžale, razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – 
UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09, 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: 
U-I-269/2012-24, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – 
ZVaj; v nadaljevanju: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda. Predvideni začetek dela je 1. 8. 2022.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 
polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 
5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o 
zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, ki ni starejše od 30 dni, da kan-

didat ni v kazenskem postopku in
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– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdilo ni starejše 
od 30 dni)
pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet 
zavoda Osnovne šole Rodica, Kettejeva 13, 1230 Dom-
žale, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne 
odpiraj«.

Kandidati morajo k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, zaželen je tudi življe-
njepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Sveta zavoda Osnovne šole Rodica

 Ob-1696/22
Svet zavoda Vrtca Zelena jama, Zvezna ulica 24, 

1000 Ljubljana, na podlagi sklepa 3. redne seje z dne 
3. 3. 2022 razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-1-269/12-
24 in 47/15; v nadaljevanju besedila: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predviden začetek dela bo 1. 9. 2022.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 

5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba 
o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

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

ževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti (ne sme biti starejše 

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

postopku (ne sme biti starejše od 30 dni).
Pisne vloge pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na 

naslov: Svet zavoda Vrtca Zelena jama, Zvezna uli-
ca 24, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za 
ravnatelja/-ico – Ne odpiraj«.

Kandidat/-ka mora k prijavi predložiti program vode-
nja vrtca za mandatno obdobje, lahko predloži tudi kra-
tek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj v 
vzgoji in izobraževanju. Vloga bo štela za pravočasno, 
če bo zadnji delovni dan roka s priporočeno pošiljko 
oddana na pošto. Vlog v e-obliki ne bomo upoštevali.

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli/-e v zakonitem roku.

Svet zavoda Vrtca Zelena jama

 Ob-1697/22
Svet zavoda Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje, 

Trg Franca Fakina 8, 1420 Trbovlje, na podlagi sklepov 
2. dopisne seje Sveta zavoda Osnovne šole Ivana Can-

karja Trbovlje, ki je potekala od ponedeljka, 28. 2. 2022 
do četrtka, 3. 3. 2022, razpisuje delovno mesto

ravnatelj

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanje (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 – pop., 25/17 – ZVaj, 
123/21, 172/21 in 207/21; v nadaljevanju: ZOFVI), in 
sicer mora kandidat/kandidatka izpolnjevati naslednje 
pogoje:

– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih 
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, ozi-
roma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih pro-
gramih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge 
stopnje

– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetoval-
nega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo rav-
natelja (izobrazba ustrezne smeri, strokovni izpit, potrdi-
lo iz kazenske evidence, potrdilo iz evidence izbrisanih 
obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, 
potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku)

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju

– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 
pet let naziv mentor

– ima opravljen ravnateljski izpit.
Kandidat lahko ravnateljski izpit opravi tudi nakna-

dno, v roku 1 leta po začetku mandata.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 
5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o 
zaposlitvi za določen čas, za delovno mesto ravnatelj.

Predviden pričetek dela je: 3. 6. 2022.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-

nih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
iz kazenske evidence in potrdilo iz evidence izbrisanih 
obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost 
ter potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem po-
stopku – ne smejo biti starejša od 30 dni, dokazilo o 
delovnih izkušnjah) pošljite priporočeno po pošti v roku 
petnajst dni po objavi razpisa na naslov: Osnovna šola 
Ivana Cankarja Trbovlje, Svet zavoda šole, Trg Franca 
Fakina 8, 1420 Trbovlje, z oznako »Prijava na razpis za 
prosto delovno mesto ravnatelj«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o odločitvi oziroma 
imenovanju prejeli v zakonitem roku.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet zavoda Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje

 Ob-1698/22
Svet zavoda VVZ Kekec Grosuplje, Trubarjeva cesta 

15, 1290 Grosuplje, je na podlagi 58. člena Zakona o or-
ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 2/15 – Odl. 
US: U-I-269/12, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 
46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 
207/21) na 3. seji Sveta VVZ Kekec Grosuplje, dne 28. 2. 
2022 sprejel sklep o razpisu delovnega mesta
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ravnatelja

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 
izpolnjevati pogoje, skladno 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, 2/15 – Odl. 
US: U-I-269/12, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 
46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 
207/21) in 84. člena Kazenskega zakonika (Uradni list 
RS, št. 50/12 – UPB, 6/16 – popr., 38/16, 27/17, 23/20 
in 91/20).

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

Predvideni začetek dela je 1. 9. 2022. Delo na de-
lovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. 
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu – ni 

obvezen, kandidat si ga mora pridobiti najmanj v enem 
letu po začetku mandata,

– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobra-
ževanju,

– potrdilo iz Kazenske evidence Ministrstva za pra-
vosodje o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 
30 dni,

– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem po-
stopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva de-
janja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo 
za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– program vodenja zavoda za mandatno obdobje 
2022–2027 in kratek življenjepis,

– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo 
njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s po-
stopkom imenovanja.

Vlogo z navedenimi dokazili pošljite v 12 dneh po 
objavi razpisa v Uradnem listu RS, v zaprti ovojnici, na 
naslov Svet VVZ Kekec Grosuplje, Trubarjeva cesta 15, 
1290 Grosuplje, s pripisom: »Prijava na razpis za ravna-
telja – Ne odpiraj«.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana na 
pošto zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.

Dokazila o izpolnjevanju razpisanih pogojev morajo 
biti originalna ali overjene kopije originalov.

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju 
v zakonitem roku.

Uporabljani izrazi, zapisani v moški spolni slovnični 
obliki, so uporabljeni za ženske in moške.

Svet VVZ Kekec Grosuplje

Št. 100-72-24/2022 Ob-1702/22
Svet zavoda Vrtca Mavrica Vojnik, Prušnikova 29/a, 

3212 Vojnik, na podlagi sklepa 99. seje Sveta zavoda z 
dne 28. 2. 2022, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravna-
telja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI 

(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 36/08, 58/09, 64/09 – popravek, 65/09 – popravek, 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 
49/16 – popravek in 25/17 – ZVaj) in 84. členom Ka-
zenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno 
prečiščeno besedilo, 6/16 – popravek, 38/16, 27/17, 
23/20, 91/20 in 95/21).

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

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 
polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 
5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o 
zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazilo o izobrazbi (ftk overjena ali originalna),
– dokazilo o pridobljenem nazivu – naziv svetnik 

ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor (ftk 
overjena ali originalna),

– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (ftk 
overjeno ali originalno),

– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu; če 
ravnateljskega izpita kandidat nima, si ga mora pridobiti 
najkasneje v enem letu po začetku mandata (ftk overje-
no ali originalno),

– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju 
(najmanj pet let),

– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pra-
vosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– podilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem po-
stopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministr-
stvo za pravosodje in ne sme biti starejše od 30 dni,

– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis (zaželen),
– izjavo, s katero dovoljujete obdelavo in uporabo 

svojih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postop-
kom imenovanja,
pošljite v 12 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na 
naslov Svet zavoda Vrtca Mavrica Vojnik, Prušnikova 
29/a, 3212 Vojnik, z oznako »Prijava na razpis za rav-
natelja«.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo dostavljena na 
sedež vrtca oziroma zadnji dan roka, dne 23. 3. 2022 
oddana na pošto.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Svet zavoda Vrtca Mavrica Vojnik

 Ob-1707/22
Svet zavoda Osnovne šole Miklavž pri Ormožu, Mi-

klavž pri Ormožu 29, 2275 Miklavž pri Ormožu, na pod-
lagi sklepa, sprejetega na 5. redni seji, ki je bila 24. 2. 
2022, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice

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

Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2022.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. 

Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o za-
poslitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o 
nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v 
kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa 
na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Miklavž pri Ormo-
žu, Miklavž pri Ormožu 29, 2275 Miklavž pri Ormožu, s 
pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vode-
nja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda OŠ Miklavž pri Ormožu

 Ob-1720/22
Svet zavoda ZD Hrastnik na podlagi določil 20. in 

21. člena statuta zavoda in na podlagi sklepa Sveta za-
voda z dne 28. 2. 2022 razpisuje prosto delovno mesto

direktorja (m/ž)
za štiriletni mandat

Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, 
ki mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, 
izpolnjevati še:

– da ima visoko strokovno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Kandidati morajo predložiti program dela zavoda 

oziroma razvoja ZD Hrastnik za mandatno obdobje 4 let.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev 

naj kandidati pošljejo v osmih dneh od objave razpisa 
na naslov: Zdravstveni dom Hrastnik, Novi dom 11, 1430 
Hrastnik (za razpisno komisijo).

O izbiri bomo kandidate obvestili v 30 dneh od dne-
va objave razpisa.

Svet zavoda ZD Hrastnik

Št. 900-4/2022-22 Ob-1727/22
Svet Zavoda OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, Gre-

gorčičeva 18a, 5222 Kobarid, na podlagi sklepa, spreje-
tega na 44. seji dne 7. 3. 2022, razpisuje delovno mesto

ravnatelja

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 
– ZVaj, v nadaljevanju: ZOFVI).

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

Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2022.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazilo o izobrazbi (ftk overjena),
– dokazilo o pridobljenem nazivu (ftk overjena),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (ftk 

overjena),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (ftk 

overjena),
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pra-

vosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem po-

stopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva de-

janja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo 
za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis in
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo 

njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s po-
stopkom imenovanja.

Prijavo pošljite najkasneje do 25. 3. 2022 v zaprti 
kuverti na naslov: Svet Zavoda OŠ Simona Gregorčiča, 
Gregorčičeva 18a, 5222 Kobarid, s pripisom »Prijava na 
razpis za ravnatelja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Svet Zavoda OŠ Simona Gregorčiča Kobarid

Št. 1000-5-15-02-71/2022 Ob-1740/22
Na podlagi 30. člena Zakona o zavodih (Uradni list 

RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 
58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 
58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – 
ZPCP-2D) in 21. člena Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Kranjski vrtci (Uradni 
list RS, št. 15/18 z dne 7. 3. 2018), Svet Kranjskih vrt-
cev, Ulica Nikole Tesle 2, 4000 Kranj, razpisuje prosto 
delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice

Kandidat/ka mora za imenovanje na prosto de-
lovno mesto ravnatelja izpolnjevati pogoje, določene 
z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi, in 
sicer mora:

– izpolnjevati pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega 
delavca;

– imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju;

– imeti naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 
5 let naziv mentor;

– imeti opravljen ravnateljski izpit;
– imeti ustrezne pedagoške, vodstvene, organiza-

cijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.
Za ravnatelja/ico je lahko imenovan/a tudi 

kandidat/ka, ki nima opravljenega ravnateljskega izpi-
ta, vendar ga bo pridobil/a najkasneje v enem letu od 
pričetka mandata.

Kandidati morajo pisno prijavo s kratkim življenje-
pisom, dokazili o izpolnjevanju zahtevanih zakonskih 
pogojev (potrdilom o izobrazbi, potrdilom o nazivu, do-
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kazilom o opravljenem strokovnem izpitu, dokazilom o 
opravljenem ravnateljskem izpitu oziroma izjavo kandi-
data, da bo ravnateljski izpit opravil v zakonsko predpi-
sanem roku, potrdilom o nekaznovanosti, ki ne sme biti 
starejše od 30 dni, potrdilom sodišča, da kandidat ni v 
kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni 
in potrdilom iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministr-
stvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni ter 
programom vodenja vrtca v mandatnem obdobju, ki je 
predmet razpisa.

Predviden začetek dela bo 1. 9. 2022.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 

5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev je potrebno poslati s priporočeno pošiljko najpo-
zneje v 15 dneh po objavi razpisa na naslov Svet Kranj-
skih vrtcev, Ulica Nikole Tesle 2, 4000 Kranj, s pripisom 
»Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.

Prepozno prispele prijave bodo zavržene.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 

v zakonitem roku.
Svet zavoda Kranjskih vrtci

Št. 704-6/2022/2 Ob-1741/22
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o 

notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08, 91/13 in 189/20 – 
ZFRO) ter skladno z Odredbo o številu in sedežih notar-
skih mest (Uradni list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97, 24/98, 
117/05, 68/06, 7/07, 8/07, 69/08, 23/09, 38/09 in 30/22) 
in Pravilnikom o merilih in načinu preverjanja strokovne 
usposobljenosti kandidatov za notarja (Uradni list RS, 
št. 20/22) Ministrstvo za pravosodje razpisuje

eno prosto notarsko mesto 
s sedežem v Slovenski Bistrici

Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogo-

je iz 8. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08, 
91/13 in 189/20 – ZFRO, v nadaljevanju: ZN). Upora-
bljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, 
so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za 
oba spola.

Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. toč-

ka prvega odstavka 8. člena ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in dokazila, 

iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke 
prvega odstavka 8. člena ZN,

3. dokazilo, da ima kandidat opremo in prostore, ki 
so potrebni in primerni za opravljanje notariata (8. toč-
ka prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer morajo 
biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov 
razvidni zemljiškoknjižni podatki, v primeru neskladja 
med dejanskim in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse 
predhodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo 
pogodbo podpisala upravičena oseba,

4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije ali druge države 

članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega 
prostora ali državljan Švicarske konfederacije ali države 
članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in ra-
zvoj (1. točka prvega odstavka 8. člena ZN),

– je poslovno sposoben (2. točka prvega odstavka 
8. člena ZN),

– ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni na-
slov univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslo-
va diplomirani pravnik (UN) in magister prava oziroma 
je v tujini končal primerljivo izobraževanje s področja 
prava, ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju 
in priloženim mnenjem o izobraževanju ali z odločbo 
o priznavanju izobraževanja za namen zaposlovanja 
ali z odločbo o nostrifikaciji (3. točka prvega odstavka 
8. člena ZN),

– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datu-
ma opravljenega izpita (4. točka prvega odstavka 8. čle-
na ZN),

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega 
dejanja, zaradi katerega je moralno nevreden za oprav-
ljanje notariata (6. točka prvega odstavka 8. člena ZN),

– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega odstavka 
8. člena ZN).

5. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za na-
men tega razpisnega postopka pridobi podatke iz prve 
do šeste alinee 4. točke iz uradnih evidenc.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata, telefonsko številko, na kateri je dose-
gljiv, enotno matično številko občana (EMŠO) ter kratek 
življenjepis.

V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali 
ustnega razgovora (10.a člen ZN) bodo kandidati obve-
ščeni pisno, ustno in/ali preko elektronskega naslova.

Kandidati naj se v primeru prijave na prosto notar-
sko mesto s sedežem v Slovenski Bistrici sklicujejo na 
številko 704-6/2022.

Pisne prijave na razpisano notarsko mesto spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 
ulica 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 704-5/2022/2 Ob-1742/22
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o 

notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08, 91/13 in 189/20 – 
ZFRO) ter skladno z Odredbo o številu in sedežih notar-
skih mest (Uradni list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97, 24/98, 
117/05, 68/06, 7/07, 8/07, 69/08, 23/09, 38/09 in 30/22) 
in Pravilnikom o merilih in načinu preverjanja strokovne 
usposobljenosti kandidatov za notarja (Uradni list RS, 
št. 20/22) Ministrstvo za pravosodje razpisuje 

eno prosto notarsko mesto 
s sedežem v Šentjurju

Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogo-

je iz 8. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08, 
91/13 in 189/20 – ZFRO, v nadaljevanju: ZN). Upora-
bljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, 
so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za 
oba spola.

Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. toč-

ka prvega odstavka 8. člena ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in dokazila, 

iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke 
prvega odstavka 8. člena ZN,

3. dokazilo, da ima kandidat opremo in prostore, ki 
so potrebni in primerni za opravljanje notariata (8. toč-
ka prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer morajo 
biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov 
razvidni zemljiškoknjižni podatki, v primeru neskladja 
med dejanskim in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse 
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predhodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo 
pogodbo podpisala upravičena oseba,

4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije ali druge države 

članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega 
prostora ali državljan Švicarske konfederacije ali države 
članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in ra-
zvoj (1. točka prvega odstavka 8. člena ZN),

– je poslovno sposoben (2. točka prvega odstavka 
8. člena ZN),

– ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni na-
slov univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslo-
va diplomirani pravnik (UN) in magister prava oziroma 
je v tujini končal primerljivo izobraževanje s področja 
prava, ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju 
in priloženim mnenjem o izobraževanju ali z odločbo 
o priznavanju izobraževanja za namen zaposlovanja 
ali z odločbo o nostrifikaciji (3. točka prvega odstavka 
8. člena ZN),

– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datu-
ma opravljenega izpita (4. točka prvega odstavka 8. čle-
na ZN),

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega 
dejanja, zaradi katerega je moralno nevreden za oprav-
ljanje notariata (6. točka prvega odstavka 8. člena ZN),

– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega odstavka 
8. člena ZN).

5. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za na-
men tega razpisnega postopka pridobi podatke iz prve 
do šeste alinee 4. točke iz uradnih evidenc.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata, telefonsko številko, na kateri je dose-
gljiv, enotno matično številko občana (EMŠO) ter kratek 
življenjepis.

V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali 
ustnega razgovora (10.a člen ZN) bodo kandidati obve-
ščeni pisno, ustno in/ali preko elektronskega naslova.

Kandidati naj se v primeru prijave na prosto notar-
sko mesto s sedežem v Šentjurju sklicujejo na številko 
704-5/2022.

Pisne prijave na razpisano notarsko mesto spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 
ulica 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje
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Št. 3503-0002/2020 Ob-1721/22

Javni poziv
za posredovanje pobud za spremembo namenske 

rabe zemljišč v občinskem prostorskem načrtu 
Občine Žalec

Občina Žalec je na podlagi razvojnih potreb skladno 
z 11., 108. in 109. členom Zakona o urejanju prostora, 
ZUreP (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20) v letu 2020 
pričela z aktivnostmi za izvedbo drugih sprememb in do-
polnitev Občinskega prostorskega načrta občine Žalec, 
v nadaljevanju: SD OPN-2.

Občane in drugo zainteresirano javnost obvešča-
mo, da bomo do vključno 4. aprila 2022 ponovno spre-
jemali pobude za SD OPN-2. Pobude, ki jih bo Občina 
prejela po 4. aprilu 2022 v tem postopku SD OPN-2 ne 
bodo obravnavane.

Pobudo je potrebno posredovati na obrazcu »Po-
buda za spremembo namenske rabe prostora (OBR SD 
OPN-2)«, ki se nahaja na spletni strani Občine Žalec, 
na povezavi: www.zalec.si, lahko pa se jo dobi tudi na 
vložišču glavne pisarne Občine Žalec.

Izpolnjen obrazec z obveznimi prilogami se posre-
duje na naslov Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 
3310 Žalec ali po elektronski pošti na naslov glavna.
pisarna@zalec.si, prav tako jo lahko oddate na okencu 
glavne pisarne.

Za obravnavo pobude je potrebno poravnati pred-
pisano takso, (za spremembo osnovne namenske rabe 
v občinskem prostorskem načrtu ta znaša 200,00 evrov 
za posamezno pobudo ter za spremembo podrobnejše 
namenske rabe v OPN, znaša taksa 100 evrov. (Odlok o 
določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembo 
namenske rabe prostora in nadomestila stroškov lokacij-
ske preveritve v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 50/18)).

Za podrobnejše informacije lahko v času uradnih ur 
občinske uprave pokličete na tel. 03/713-64-42.

Občina Žalec

 Ob-1718/22
Na podlagi 8. člena Pravilnika o podeljevanju nagrad 

in priznanj Kemijskega inštituta z dne 13. 4. 2017, Komisija 
za Preglove nagrade Kemijskega inštituta razpisuje

natečaj
za Preglovo nagrado Kemijskega inštituta  

za izjemne dosežke
in poziva ugledne raziskovalke in raziskovalce s 

področja kemije in sorodnih ved, da nominirajo kandi-
date za nagrade.

I. Nagrada se podeljuje raziskovalkam/raziskoval-
cem, ki so del raziskav, na katere se nanaša nagrada, 

opravili v okviru ali v sodelovanju s slovenskimi aka-
demskimi ali raziskovalnimi institucijami. Nagrada se 
podeljuje za izjemne dosežke na področju osnovnih ali 
uporabnih raziskav s področja kemije in sorodnih ved, 
ki so odmevni tudi v svetovnem merilu, za obdobje zad-
njih petih let.

Nagrada se podeljuje posameznicam/posamezni-
kom ali skupini raziskovalcev, ki so bistveno prispe-
vali k izjemnemu dosežku, za katerega se podeljuje 
priznanje.

II. V skladu s Pravilnikom o podeljevanju nagrad in 
priznanj Kemijskega inštituta z dne 13. 4. 2017 se v letu 
2022 podelita največ dve Preglovi nagradi Kemijskega 
inštituta za izjemne dosežke.

III. Preglova nagrada Kemijskega inštituta za iz-
jemne dosežke obsega denarno nagrado v vrednosti 
3.000 EUR in medaljo z vgraviranim portretom Friderika 
Pregla.

IV. Obvezne sestavine vloge za predloge kandida-
tov za nagrade so:

– Bibliografija kandidatke/kandidata
– Kratka utemeljitev s podpisom predlagateljice/pre-

dlagatelja in z enim priporočilnim pismom (tako predla-
gatelj kot pisec priporočilnega pisma lahko predlagata 
le enega kandidata)

– Soglasje kandidatke/kandidata za kandidaturo
– Kopije izvirnih člankov in dokazila o odmevnosti 

za omenjena dela
– Kratek opis in navedba virov petih najpomemb-

nejših dosežkov oziroma prejetih nagrad, ki po pre-
dlagateljevem mnenju kažejo na izjemnost kandidat-
ke/kandidata.

Vloga mora biti vložena v enem izvodu (poleg ti-
skane oblike je zaželena tudi vloga v elektronski obliki 
(pdf format)).

V. O izboru kandidatov za nagrade odloča komisija, 
ki jo je Znanstveni svet Kemijskega inštituta imenoval 
izmed slovenskih raziskovalcev na področju kemije in 
sorodnih ved.

Odločitev komisije bo objavljena na slovesni raz-
glasitvi nagrajencev, ki bo predvidoma v mesecu juniju 
2022. Dobitnice/dobitniki nagrad bodo svoje dosežke 
predstavili na predavanju na Kemijskem inštitutu.

VI. Vloge za Preglove nagrade Kemijskega inštituta 
je potrebno poslati do 11. aprila 2022 v enem izvodu na 
Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, z ozna-
ko »Ne odpiraj – predlog za Preglovo nagrado Kemijske-
ga inštituta za izjemne dosežke«, z navedbo pošiljatelja.

Nepravočasne vloge ne bodo obravnavane.
VII. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so do 

zaključka natečaja na voljo pri kontaktni osebi Kemijske-
ga inštituta, Brigiti Pirc, na elektronskem naslovu: brigita.
pirc@ki.si in tel. 01/476-02-25.
Komisija za Preglove nagrade Kemijskega inštituta

Druge objave



Stran 894 / Št. 35 / 11. 3. 2022 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Objave po Zakonu  
o političnih strankah

Št. 2153-3/2007/20(134-03) Ob-1676/22
V register političnih strank se pri politični stranki 

Slovenija za vedno, s kratico imena SZV in s sede-
žem v Kopru, Gortanov trg 15, ter z matično številko: 
1030116000, vpiše sprememba statuta, sprememba 
imena v: Lista Borisa Popoviča – Digitalizirajmo Slo-
venijo, sprememba kratice imena v: LBP in sprememba 
znaka stranke. Znak sestavljajo velike črke LBP, ki so 
nagnjene v desno. Med črko L in B se v negativnem pro-
storu tvori puščica, ki kaže v desno in se zajeda v črko B. 
Na vrhu omenjenega prostora se nahaja romb, ki dopol-
njuje konturo puščice. Znak je v dveh odtenkih modre 
barve, in sicer: temno modra C100 M50 Y0 K30 črka L, 
črki B in P pa sta svetlo modre barve C100 M30 Y0 K0.

Št. 2153-15/2010/60(134-03) Ob-1705/22
V register političnih strank se pri politični stranki 

Delavska stranka, s sedežem v Ljubljani, Einspieler-
jeva ulica 6, ter z matično številko: 4023790000, vpiše 
sprememba zastopnika stranke.

Kot novi zastopnik stranke se vpiše Gregor Kaplan, 
roj. 12. 2. 1974, državljan Republike Slovenije, s stalnim 
prebivališčem: Dolenjska ulica 2, Trebnje.

Št. 2153-2/2012/59(134-03) Ob-1719/22
V register političnih strank se pri politični stran-

ki Piratska stranka Slovenije, s skrajšanim imenom 
Pirati in s sedežem v Ljubljani, Kamniška ulica 47, 
ter z matično številko: 4047672000, vpiše sprememba 
zastopnika stranke.

Kot novi zastopnik stranke se vpiše Gorazd Knific, 
roj. 4. 7. 1976, državljan Republike Slovenije, s stalnim 
prebivališčem: Jesenkova ulica 2, Ljubljana.
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 Ob-1700/22
Izdajatelj Vivainvest d.o.o., Ulica bratov Babnik 83, 

1000 Ljubljana, skladno s prvim odstavkom 64. člena 
Zakona o medijih objavlja:

– Medij: Svet Nepremičnin.
– Firma in sedež pravne osebe, ki ima v njegovem 

premoženju najmanj pet odstotni delež kapitala ali naj-
manj pet odstotni delež upravljalskih oziroma glasoval-
nih pravic: Vivainvest d.o.o., Ulica bratov Babnik 83, 
1000 Ljubljana.

– Imena članov uprave oziroma organa upravljanja 
in nadzornega organa izdajatelja: Borut Zgonc, direktor.

 Ob-1703/22
Ime media: Radio Sora, d.o.o. Kapucinski trg 4, 

4220 Škofja Loka. 
Izdajatelj: RADIO SORA d.o.o., 
Seznam družbenikov:
– Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka, 

delež kapitala: 32,793 %, glasovne pravice: 37,48 %;
– Občina Železniki, Češnjica 48, Železniki, delež 

kapitala: 4,550 %, glasovne pravice: 5,18 %;
– Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska c. 87, 

Gorenja vas, delež kapitala: 4,521 %, glasovne pravice: 
4,12 %;

– Rudi Zevnik, Mavčiče 23, Mavčiče, delež kapitala: 
5,642 %, glasovne pravice: 6,45 %;

– Jesenko Vasilija, Pod griči 51, Žiri, delež kapitala: 
4,608 %, glasovne pravice: 5,25 %;

– Krvina Rudi, Slovenska c. 1, Žiri, delež kapitala: 
6,608 %, glasovne pravice: 7,51 %;

– Mlakar Jelka, Trg svobode 8, Žiri (pokojna, ju-
nij 2021), delež kapitala: 4,642 %, glasovne pravice: 
5,25 %;

– Novak Matjaž, Srednja vas 11, Poljane, delež ka-
pitala: 6,608 %, glasovne pravice: 7,51 %;

– Potočnik Marjan, Sveti duh 100, Škofja Loka, de-
lež kapitala: 9,223 %, glasovne pravice: 10,50 %;

– Tanja Barašin, Tavčarjeva 23, Škofja Loka, delež 
kapitala: 4,615 %, glasovne pravice: 5,25 %;

– Občina Žiri, Loška c. 1, Žiri, delež kapitala: 
3,974 %, glasovne pravice: 4,52 %;

– Radio Sora d.o.o., Kapucinski trg 4, Škofja Loka, 
delež kapitala: 12,216 %, glasovne pravice: 0.

 Ob-1704/22
Ime medija: Televizija Medvode.
Izdajatelj: Kabelska televizija Medvode.
Lastnik: Kabelska televizija Medvode, Cesta ko-

mandanta Staneta 12, 1215 Medvode – 100 %.
Imena članov sveta zavoda: Janez Strojan (pred-

sednik sveta), Jože Šušteršič, Ciril Sušnik, Vida Bališ, 
Brane Križaj, Zori Bartol, Dominik Omejc, Karel Vernik, 
Nataša Predalič, Miloš Jenko.

Direktor zavoda. Iztok Pipan.
Odgovorna urednica: Silvana Knok.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.

Objave po Zakonu o medijih
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Oklici dedičem in neznanim upnikom

III N 283/2021 Os-3580/21
Popravek

Okrožno sodišče v Celju je dne 26. 10. 2021 v za-
devi pod opr. št. III N 283/2021 sklenilo: 

»Sklep Okrožnega sodišča v Celju št. III N 283/2021 
z dne 10. 9. 2021 se popravi tako, da se:

– v izreku sklepa izpusti besedilo »upravičeno za 
sprejemanje pisanj«,

– v drugi, tretji, četrti in peti točki sklepa, kjer je na-
vedeno začasni zastopnik za sprejemanje pisanj izpusti 
besedilo »za sprejemanje pisanj.«

Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 12. 2021

II N 721/2021 Os-1219/22

Okrožno sodišče v Ljubljani je po višji pravosodni 
svetovalki Steli Pečnik, v nepravdni zadevi predlaga-
teljice Suzane Lah, EMŠO: 2402990505096, Kamni-
ška cesta 42, Vodice, ki jo zastopa odvetniška pisar-
na Hribernik, Brezinščak, Podobnik, Poje, iz Ljubljane, 
zoper nasprotnega udeleženca Amerja Pajić, EMŠO: 
0411986500049, Zadružna ulica 1, Koper, zaradi zaupa-
nja mld. otroka v varstvo in vzgojo, določitve preživnine 
in stikov, dne 21. decembra 2021 sklenilo: 

Za začasno zastopnico nasprotnega udeleženca se 
imenuje odvetnica Aleksandra Ljujić Kerševan, Linharto-
va cesta 9, Ljubljana.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2021

I R 740/2021 Os-1342/22

Okrožno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zade-
vi zoper nasprotno udeleženko Saro Verdeja Romero, 
EMŠO: 0609972506081, zadnje znano prebivališče v 
tujini Calle 9, 334 A, Wsq. D, Reparto Portuondo, San-
tiago De Cuba, v postopku priznanja tuje sodne odloč-
be, dne 9. decembra 2021 izdalo sklep o imenovanju 
začasnega zastopnika nasprotni udeleženki na podlagi 
4. in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o 
pravdnem postopku (ZPP) v zvezi z 42. členom Zakona 
o nepravdnem postopku (ZNP-1), s katerim je nasprotni 
udeleženki postavilo začasnega zastopnika, odvetnika 
Zlatka Lipeja, ker prebivališče nasprotne udeleženke v 
tujini in v Republiki Sloveniji ni znano ter nasprotna ude-
leženka tudi nima pooblaščenca v Republiki Sloveniji, 
zato se ni mogla opraviti vročitev.

Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in 
dolžnosti zakonitega zastopnika in bo nasprotno ude-
leženko zastopal od dneva postavitve vse do takrat, 
dokler nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika 
(83. člen ZPP). Zoper za sklep ni pritožbe (tretji odsta-
vek 270. člena ZPP).

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 1. 2022

II N 783/2020 Os-1402/22
Okrožno sodišče v Ljubljani je po višji pravosodni 

svetovalki Evi Gros, v nepravdni zadevi predlagatelji-
ce Tatjane Rabar, EMŠO: 2411982505450, Bilečanska 
ulica 4, Ljubljana, zoper nasprotnega udeleženca Tomi-
slava Rabar, EMŠO: 0904978501350, dejanski naslov 
neznan, zaradi razveze zakonske zveze, zaupanja mld. 
otroka v varstvo in vzgojo, določitve stikov in preživni-
ne, o imenovanju začasnega zastopnika, 12. januarja 
2022 sklenilo:

Nasprotnemu udeležencu Tomislavu Rabarju se 
postavi začasni zastopnik, odvetnik Jure Lukančič, Na-
zorjeva ulica 12, Ljubljana.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2022

2874 Z 437/2021 Os-1471/22
Okrajno sodišče v Ljubljani je v zadevi zavaro-

vanja terjatve upnice Republike Slovenije, matična 
št. 5854814000, davčna št. 17659957, Gregorčičeva 
ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. Državno od-
vetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljublja-
na, proti dolžnici Jeluški Pirc, EMŠO 1810965505240, 
Mestni trg 1, Ljubljana – dostava, zaradi zavarovanja 
3.013,78 EUR, sklenilo:

Dolžnici se na podlagi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP postavi začasni postopek.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Uroš 
Keber, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do ta-
krat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 2. 2022

2769 VL 95038/2020 Os-1478/22
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upni-

ka Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o., 
Vodovodna cesta 90, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. 
Krištof Mlakar, zoper dolžnika Mitya Kodermac, Brile-
jeva ulica 14, Ljubljana, zaradi izterjave 72,25 EUR s 
pp, sklenilo:

Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Simo-
na Zupan, Pražakova ulica 7, 1000 Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do 
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za social-
ne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 2. 2022

VL 43099/2021 Os-1534/22
Okrajno sodišče v Mariboru je po višji pravosodni 

svetovalki Petri Frešer, v izvršilni zadevi upnika Petrol, 
Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, matična 
št. 5025796000, davčna št. 80267432, Dunajska ce-
sta 50, Ljubljana, zoper dolžnico Sandro Vajs, EMŠO 
1607987505406, Sackgasse 10, Goessendorf, zaradi 

Objave sodišč
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izterjave 621,63 EUR s pp, o postavitvi začasnega za-
stopnika dolžnici, izven naroka dne 15. februarja 2022, 
sklenilo:

Dolžnici Sandri Vajs, EMŠO: 1607987505406, 
Sackgasse 10, 8077 Goessendorf, Avstrija, se na pod-
lagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o 
izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Ines 
Vračko, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do-
tlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 2. 2022

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 283/2021 Os-1272/22
V skladu s 142.a členom Zakona o dedovanju vas 

obveščamo o zapuščini brez dedičev.
Podatki o zapustniku: David Omerzel, rojen 28. 2. 

1994, EMŠO 2802994500313, nazadnje stanujoč Piše-
ce 97, Pišece, umrl 26. 9. 2021 v Pišecah.

Opravilna številka zapuščinske zadeve: D 283/2021.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 

Slovenijo (9. člen Zakona o dedovanju), če noben upnik 
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine v 
stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija 
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapu-
stnikovih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prene-
se v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z 
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 24. 1. 2022

D 709/1963 Os-1595/22
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil podan predlog 

za izdajo dodatnega sklepa o dedovanju po pokojnem 
Vincencu Narobetu, rojenemu 21. 7. 1900, umrlemu 
1. 12. 1963, nazadnje stanujočemu Kovinarska 16, 
Celje.

Po dne 17. 12. 1965 izdanem sklepu o dedovanju 
so zapuščino na podlagi zakona dedovali zap. vdova 
Narobe Viktorija in zap. potomci Narobe Vinko, Naro-
be Franc, Narobe Laslo, Slavec Jožica, Peter Narobe, 
Kvesič Viktorija, Ane-Mari Narobe, Irena Narobe in Kos 
Slava. Po podatkih sodišča je zap. vdova pokojna, prav 
tako potomci Vinko Narobe, Franc Narobe, Slavec Joži-
ca in Viktorija Kvesič. Sodišče pa ne razpolaga s podatki 
vseh dedičev zapustnika oziroma dedičev že pokojnih 
zapustnikovih dedičev.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica na oglasni deski in spletni strani so-
dišča ter v Uradnem listu RS. Če se dediči v določenem 
roku ne bodo priglasili, bo sodišče odločilo na podlagi 
podatkov spisa.

Okrajno sodišče v Celju
dne 16. 2. 2022

D 101/2020 Os-1193/22
Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 

postopek po pokojnem Lahajnar Janezu, sinu Ignaca, 
rojenem 1. 9. 1932, nazadnje stanujoč Ulica Staneta 
Bokala 4, Jesenice, ki je umrl dne 2. 3. 2020.

V zapuščino spadajo denarna sredstva na računu 
pri Gorenjski banki d.d. Kranj.

Zapustnikovi dediči niso znani, zato na podlagi do-
ločila 206. člena Zakona o dedovanju pozivamo vse, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem La-
hajnar Janezu, naj se priglasijo pri naslovnem sodišču 
v roku enega leta po objavi tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 17. 1. 2022

D 205/2021 Os-1264/22
Gaetano Shudira, neznanega datuma rojstva in 

neznanega prebivališča, ki je bil razglašen za mrtvega 
s sklepom naslovnega sodišča opr. št. N 30/2020 z dne 
19. 2. 2021 in določenim datumom smrti 31. 12. 1990 in 
ni zapustil oporoke.

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 Med-
ved, Šared 28h, 6310 Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 1. 2022

D 134/2020 Os-1265/22
Zapuščinska zadeva; po pok. Emiliji Može, roj. Tul, 

roj. dne 29. 11. 1912, z zadnjim znanim prebivališčem 
Mattonaia 243, Dolina (San Dorligo della Valle), R Italija, 
ki je umrla dne 14. 9. 1985.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stničine dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o za-
pustničinih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prene-
se v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z 
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 1. 2022

I D 2243/2018 Os-1105/22
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapu-

ščinski postopek po pokojni Anni Bernes, hči Mattea 
Bernesa, rojena 8. 9. 1881, umrla 21. 1. 1970, nazadnje 
stanujoča na naslovu Via Pittacco 16, Trst, Italija, držav-
ljanka Italije.

Sodišče je ugotovilo, da je bila zapustnica ob smrti 
vdova. Njeni štirje potomci (Emilia, Emma, Ida in Euge-
nio Bernobich) so že vsi pokojni. Sodišču niso znani vsi 
dediči po pokojni, predvsem ne dediči, ki so umrli za nje-
no kasneje umrlo hčerko Ido Bernobich (sodišču znani 
podatki so, da ni imela potomcev, bila je vdova po pok. 
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Cirelli Gottardu, ne pa tudi, ali ima slednji kakšnega še 
živečega sorodnika).

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju poziva vse tiste, ki mislijo, da ima-
jo pravico do dediščine po zapustnici, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku 
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo 
na podlagi podatkov s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2021

II D 3271/2020 Os-1257/22
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščin-

ski postopek po pokojnem Luki Jović, rojen 8. 6. 1940 v 
kraju Vranjak, BIH, umrl dne 6. 11. 2020, nazadnje sta-
nujoč na naslovu Jarška cesta 10C, Ljubljana, državljan 
Republike Slovenije.

Zapustnik je bil ob smrti razvezan in svojih potom-
cev ni imel. Sodišče kljub uradno opravljenim poizved-
bam ne razpolaga s podatki o vseh potencialnih dedičih 
II. ali 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 po-
stopek nadaljevalo na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 1. 2022

I D 2448/2019 Os-1489/22
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapu-

ščinski postopek po pok. Gvozden Marku, rojenem dne 
21. 8. 1973, umrlem dne 9. 8. 2019, nazadnje stanujo-
čem na naslovu Reber pri Škofljici 1, Škofljica.

Ker sodišče ne razpolaga s podatki o potencialnih 
dedičih III. dednega reda po strani zapustnikovega očeta 
Gvozden Milutina, rojenega dne 15. 11. 1950 v Mirko-
vac, Bosna in Hercegovina, sina Gvozden Dragoljuba, 
umrlega dne 28. 1. 2010, nazadnje stanujočega na na-
slovu Ljubljana, Litijska cesta 113, in po strani zapustni-
kove matere Gvozden Irene, rojene dne 1. 11. 1952 v 
Ljubljani, hčere Antona Mikšiča, umrle dne 3. 12. 2016, 
nazadnje stanujoče na naslovu Reber pri Škofljici 1, 
Škofljica, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v 
enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka 
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 2. 2022

D 33/2020 Os-1297/22
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek dne 16. 12. 2019 umrli Želinšček Stanki, roj. 
Opančina, roj. 18. 10. 1959, z zadnjim stalnim prebiva-
liščem Gortanova ul. 31, Nova Gorica.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapu-
stničinih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prene-
se v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z 
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Re-
publiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustničine dolgove.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 1. 2022

D 357/2020-27 Os-1382/22
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski za-

devi po pokojnem Jožetu Smerke, rojen 9. 7. 1975, umrl 
19. 6. 2020, Srednji Globodol 13, Mirna Peč, objavlja 
naslednji oklic:

Pozivajo se neznani upniki po pokojnem, ki lahko 
v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso za-
puščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena 
Zakona o dedovanju.

Po preteku šestmesečnega roka bo zapuščina brez 
dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik 
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine 
v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija 
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in 
zapustnikovih obveznostih, lahko upniki pridobijo pri 
zapuščinskem sodišču.

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 3. 2. 2022

D 404/2020-21 Os-1525/22
Okrajno sodišče v Novem mestu, v zapuščinski 

zadevi po pokojnem Andreju (tudi Andreasu) Kovačiču, 
rojenem 9. 12. 1789, umrlem 18. 4. 1866, stanujočem 
Mali Vrh, Mirna Peč, umrl v Gorenjem Podborštu 1, iz-
daja naslednji oklic neznanim upnikom zapuščine brez 
dedičev:

Pozivajo se neznani upniki po pokojnem Andreju 
(tudi Andreas) Kovačič, rojen 9. 12. 1789, umrl 18. 4. 
1866, stanujoč Mali Vrh, Mirna Peč, umrl v Gorenjem 
Podborštu 1, ki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prene-
se v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z 
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Po preteku šestmesečnega roka bo zapuščina brez 
dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik 
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine 
v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija 
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in 
zapustnikovih obveznostih, lahko upniki pridobijo pri 
zapuščinskem sodišču.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 17. 2. 2022

D 274/2018 Os-1258/22
Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek 

po pok. Desanki Ražem, roj. Ćulibrk, roj. 2. 11. 1932, ki 
je umrla dne 21. 10. 2018, z zadnjim stalnim prebivali-
ščem Kozjane 12, 6243 Obrov, v zemljiški knjigi vpisana 
kot Desanka Ražem, Kozjane 12, 6243 Obrov.

Sodišče ne razpolaga s podatki o vseh zapustni-
činih 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 
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zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 24. 1. 2022

D 110/2018 Os-1383/22
V zapuščinski zadevi po pok. Pavlu Lozeju, pok. Ri-

harda, roj. 23. 5. 1950, ki je umrl 12. 1. 2018, z zadnjim 
stalnim prebivališčem Ulica Ivana Turšiča 12, 6210 Se-
žana, v zemljiški knjigi vpisan kot Pavel Lozej, Sveto 37, 
6223 Komen, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodi-
šče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o 
dedovanju (ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojnem pre-
šla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapu-
stnikovih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
upnika: 1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku 
in 2. vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 3. 2. 2022

D 84/2020 Os-1396/22
V zapuščinski zadevi po pok. Marii Svara (Mariji 

Švara), roj. 12. 11. 1902 – Komen, ki je umrla dne 12. 2. 
1994 v Trstu, Italija, z zadnjim stalnim prebivališčem 
Preserje pri Komnu 12, 6223 Komen, v zemljiški knjigi 
vpisana kot Marija pok. Vincenca Švara, Preserje pri 
Komnu 12, 6223 Komen, gre za zapuščino brez dedičev, 
zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena 
Zakona o dedovanju (ZD) izdaja oklic neznanim upni-
kom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojnem pre-
šla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapu-
stnikovih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 

mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
upnika: 1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku 
in 2. vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 3. 2. 2022

D 50/2020 Os-1398/22
V zapuščinski zadevi po pok. Kunovac Vehidu, roj. 

5. 5. 1958, ki je umrl dne 24. 1. 2020, z zadnjim stalnim 
prebivališčem Vidmašče 2a, 6210 Sežana, gre za za-
puščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega 
odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja 
oklic neznanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojnem pre-
šla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapu-
stnikovih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih me-
secih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapu-
ščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena 
tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
upnika: 1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku 
in 2. vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 3. 2. 2022

D 82/2020 Os-1399/22
V zapuščinski zadevi po pok. Ani Vrabec, roj. Novič, 

roj. 12. 7. 1870 – Križ, ki je umrla dne 16. 12. 1946, z 
zadnjim stalnim prebivališčem Pliskovica 85/89, 6221 
Dutovlje, v zemljiški knjigi vpisana kot Ana roj. Novič 
Vrabec, Pliskovica 85/89, 6221 Dutovlje, gre za zapu-
ščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega 
odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja 
oklic neznanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojni prešla 
na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustničine dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapu-
stničinih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.
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Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
upnika: 1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku 
in 2. vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 3. 2. 2022

D 83/2020 Os-1400/22
V zapuščinski zadevi po pok. Ivanu (Giovanniju) 

Turku, roj. 10. 5. 1874 – Kopriva, ki je umrl dne 30. 3. 
1925, z zadnjim stalnim prebivališčem Škorkolje (Scor-
cola) 133, Trst, Italija, v zemljiški knjigi vpisan kot Ivan 
od Ivana Turk, Škorkolje 133, Italija, gre za zapuščino 
brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstav-
ka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja oklic 
neznanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojnem pre-
šla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapu-
stnikovih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
upnika: 1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku 
in 2. vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani 
dne 3. 2. 2022

D 169/2021 Os-1316/22
V zapuščinskem postopku po pokojni Olgi (Hema) 

Novak, rojeni 21. 8. 1922, umrli 29. 10. 2001, z zadnjim 
bivališčem na naslovu RR I Wood St. Kirkland Lake, 
Ontario, Kanada, sodišče poziva neznane dediče I., 
II. in III. dednega reda in neznane upnike po pok. Olgi 
(Hemi) Novak, da se priglasijo sodišču v roku enega leta 
od objave tega oklica kot dediči oziroma upniki, v skladu 
z 206. členom Zakona o dedovanju (ZD). V zapuščino 
spadajo nepremičnine, parc. št. 2335/2 k.o. 1410 Mirna, 
do 1/8; parc. št. 11/6 k.o. 1410 Mirna, do 1/5 in parc. 
št. 1286, 1288/1, 1290, 1285/3, 1285/2, 1287 k.o. 1402 
Selo-Mirna, do 1/5.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če ne bo dedičev oziroma če noben upnik 
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine v 
stečajno maso stečaja zapuščine, Republika Slovenija 
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko v 6 mesecih od dneva objave oklica 
zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v 
stečajno maso.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 13. 1. 2022

D 170/2021 Os-1317/22
V zapuščinskem postopku po pokojni Justi Zorz, 

rojeni 12. 8. 1925, umrli 2. 4. 2009, z zadnjim bivališčem 
na naslovu RR I St. Catharines, Ontario, Kanada, sodi-
šče poziva neznane dediče I., II. In III. dednega reda 
in neznane upnike po pok. Justi Zorz, da se priglasijo 
sodišču v roku enega leta od objave tega oklica kot 
dediči oziroma upniki, v skladu z 206. členom Zakona 
o dedovanju (ZD). V zapuščino spadajo nepremičnine, 
parc. št. 2335/2 k.o. 1410 Mirna, do 1/8; parc št. 11/6 
k.o. 1410 Mirna, do 1/5 in parc. št. 1286, 1288/1, 1290, 
1285/3, 1285/2, 1287 k.o. 1402 Selo-Mirna, do 1/5.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če ne bo dedičev oziroma če noben upnik 
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine v 
stečajno maso stečaja zapuščine, Republika Slovenija 
ne odgovarja za zapustničine dolgove.

Upniki lahko v 6 mesecih od dneva objave oklica 
zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v 
stečajno maso.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 13. 1. 2022

D 167/2021 Os-1318/22
V zapuščinskem postopku po pokojnem Walterju Ho-

čevar, rojenem l. 1924, umrlem 16. 7. 1976, z zadnjim 
bivališčem na naslovu 23 Larchwood Dr. St. Catharines, 
Ontario, Kanada, sodišče poziva neznane dediče I., II. in 
III. dednega reda in neznane upnike po pok. Walterju Hoče-
varju, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave 
tega oklica kot dediči oziroma upniki, v skladu z 206. čle-
nom Zakona o dedovanju (ZD). V zapuščino spadajo ne-
premičnine parc. št. 2335/2 k.o. 1410 Mirna, do 1/8; parc 
št. 11/6 k.o. 1410 Mirna, do 1/5 ter parc. št. 1286, 1288/1, 
1290, 1285/3, 1285/2, 1287 k.o. 1402 Selo-Mirna, do 1/5.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če ne bo dedičev oziroma če noben upnik 
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine v 
stečajno maso stečaja zapuščine, Republika Slovenija 
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko v 6 mesecih od dneva objave oklica 
zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v 
stečajno maso.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 13. 1. 2022

D 168/2021 Os-1319/22
V zapuščinskem postopku po pokojni Mariji (Mary) 

Hočevar, rojeni 3. 12. 1900, umrli 13. 1. 1994, z zadnjim 
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bivališčem na naslovu RR I St. Catharines, Ontario, 
Kanada, sodišče poziva neznane dediče I., II. in III. de-
dnega reda in neznane upnike po pok. Mariji (Mary) 
Hočevar, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od 
objave tega oklica kot dediči oziroma upniki, v skladu 
z 206. členom Zakona o dedovanju (ZD). V zapuščino 
spada nepremičnina, parc. št. 2335/2 k.o. 1410 Mirna, 
do 1/8.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če ne bo dedičev oziroma če noben upnik 
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine v 
stečajno maso stečaja zapuščine, Republika Slovenija 
ne odgovarja za zapustničine dolgove.

Upniki lahko v 6 mesecih od dneva objave oklica 
zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v 
stečajno maso.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 13. 1. 2022

D 150/2021 Os-1320/22
V zapuščinskem postopku po pokojni Rozaliji Špi-

lak, rojeni 1. 4. 1929, umrli 29. 7. 2021, z zadnjim bi-
vališčem na naslovu Dolenji Podboršt pri Trebnjem 6, 
Trebnje, sodišče poziva neznane dediče I., II. in III. de-
dnega reda in neznane upnike po pok. Rozaliji Špilak, 
da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega 
oklica kot dediči oziroma upniki, v skladu z 206. členom 
Zakona o dedovanju (ZD). V zapuščino spadajo parce-
le 308/1, 1073, 299, 309/22, 381/5, 462, 380/3, 381/6, 
382/3, 309/21, 502/9, 286/2, 286/3, 928, 382/5, 383, 
286/1, 380/8, 309/50, 309/23, 905, 946/2, 381/4, 309/45, 
502/6, 267/12, 466/3, 504/18 k.o. Planina, do 27/288 in 
neizplačana pokojnina pri ZPIZ.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če ne bo dedičev oziroma če noben upnik 
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine v 
stečajno maso stečaja zapuščine, Republika Slovenija 
ne odgovarja za zapustničine dolgove.

Upniki lahko v 6 mesecih od dneva objave oklica 
zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v 
stečajno maso.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 13. 1. 2022

D 165/2021 Os-1321/22
V zapuščinskem postopku po pokojnem Joh-

nu Louisu Hočevar, rojenem l. 1930, umrlem 10. 4. 
2015, z zadnjim bivališčem na naslovu RR I 8 Hury, 
St. Catharines, Ontario, Kanada, sodišče poziva ne-
znane dediče I., II. in III. dednega reda in neznane 
upnike po pok. Johnu Louisu Hočevar, da se priglasijo 
sodišču v roku enega leta od objave tega oklica kot 
dediči oziroma upniki, v skladu z 206. členom Zakona 
o dedovanju (ZD). V zapuščino spadajo nepremični-
ne parc. št. 2335/2 k.o. 1410 Mirna, do 1/8 in parc 
št. 1286 k.o. 1402 Selo-Mirna, do 1/5.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če ne bo dedičev oziroma če noben upnik 

ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine v 
stečajno maso stečaja zapuščine, Republika Slovenija 
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko v 6 mesecih od dneva objave oklica 
zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v 
stečajno maso.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 13. 1. 2022

D 166/2021 Os-1322/22
V zapuščinskem postopku po pokojnem Mirku (Vla-

dimir) Hočevar, rojenem l. 1931, umrlem 29. 7. 1987, z 
zadnjim bivališčem na naslovu RR I St. Catharines, On-
tario, Kanada, sodišče poziva neznane dediče I., II. in 
III. dednega reda in neznane upnike po pok. Mirku (Vla-
dimir) Hočevarju, da se priglasijo sodišču v roku enega 
leta od objave tega oklica kot dediči oziroma upniki, v 
skladu z 206. členom Zakona o dedovanju (ZD). V za-
puščino spadajo nepremičnine parc. št. 11/6 k.o. 1410 
Mirna, do 1/5; parc. št. 1286, 1288/1, 1290, 1285/3, 
1285/2, 1287 k.o. 1402 Selo-Mirna, do 1/5.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če ne bo dedičev oziroma če noben upnik 
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine v 
stečajno maso stečaja zapuščine, Republika Slovenija 
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko v 6 mesecih od dneva objave oklica 
zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v 
stečajno maso.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 13. 1. 2022

D 476/2021 Os-1259/22
Pri Okrajnem sodišču v Velenju je v teku zapuščin-

ski postopek po pokojnem Pevnik Štefanu, roj. 16. 12. 
1944, nazadnje stanujočem Kersnikova cesta 17, Vele-
nje, državljanu Slovenije, umrlem 17. 9. 2021.

Iz podatkov v spisu izhaja, da pride v poštev 
kot dedinja I. dednega reda pokojnikova hči Jolanda 
Jelen. Iz podatkov v spisu izhaja, da je pokojni imel 
še sina Roberta, vendar dedinji njegovi podatki niso 
poznani.

Glede na to, sodišče poziva zgoraj navedeno osebo 
oziroma dediče te osebe ter tudi druge osebe, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo v enem 
letu od objave tega oklica.

Po poteku enoletnega roka bo sodišče izdalo sklep 
o dedovanju, s katerim bo celotno zapuščino prepustilo 
zakoniti dedinji Jolandi Jelen.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 18. 1. 2022

Oklici pogrešanih

N 10/2021 Os-1466/22
Pri Okrajnem sodišču v Velenju je v teku nepravdna 

zadeva predlagatelja Nikolaja Rihter, Šmiklavž 39, Gor-
nji Grad, ki ga zastopa Irena Bezovnik Fale, odvetnica 
v Nazarjah, proti nasprotni udeleženki Johani Rihter, 
Smiklavž 39, Gorni Grad, zaradi postopka razglasitve 
pogrešane osebe za mrtvo.
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Iz spisovne dokumentacije izhaja, da so na podlagi 
kupne pogodbe z dne 7. 2. 1897, vložene 16. 4. 1897 
pod št. Dn 1364/1897, v korist nasprotne udeležen-
ke Johane Rihter, Šmiklavž 39, Gornji Grad, vknjižene 
stanovanjske pravice kot služnosti pri nepremičninah z 
ID znaki: parcela 943 36/7, parcela 943 41/1, parcela 
943*18/2, parcela 943 583, parcela 943 36/4, parce-
la 943 46, parcela 943 37/3, parcela 943 47, parcela 
943 35/2, parcela 943 40, parcela 943 572, parcela 
943 582, parcela 943 573, parcela 943 38/3, parcela 
943 44/3, parcela 943 581, parcela 943 38/1, parcela 
943 44/1, parcela 943 *426, parcela 943 43/1, parcela 
943 35/3, parcela 943 37/2, parcela 943 193/16, parce-
la 943 45, parcela 943 67/3, parcela 943 580, parcela 
943 *26, parcela 943 *35/1, parcela 943 584, parcela 
943 *18/1, parcela 943 42, parcela 943 41/2, parcela 
943 39/1, parcela 943 39/3 in parcela 943 579. Podatki 
o rojstvu in smrti Johane Rihter ne obstajajo.

Sodišče glede na zakonska določila poziva pogre-
šano Johano Rihter, da se oglasi, in vse, ki kaj vedo o 
njenem življenju, da to sporočijo sodišču v treh mesecih 
po objavi tega oklica, sicer bo sodišče po preteku tega 
roka pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 1. 2. 2022

N 43/2021 Os-1467/22
Pri Okrajnem sodišču v Velenju je v teku nepravdna 

zadeva predlagatelja Nikolaja Rihter, Šmiklavž 39, Gor-
nji Grad, ki ga zastopa Irena Bezovnik Fale, odvetnica v 
Nazarjah, proti nasprotnemu udeležencu Janezu Rihter, 
Šmiklavž 39, Gornji Grad, zaradi postopka razglasitve 
pogrešane osebe za mrtvo.

Iz spisovne dokumentacije izhaja, da so na pod-
lagi kupne pogodbe z dne 7. 2. 1897, vložene 16. 
4. 1897 pod št. Dn 1364/1897, v korist nasprotne-
ga udeleženca Janeza Rihterja, Šmiklavž 39, Gornji 
Grad, vknjižene stanovanjske pravice kot služnosti 
pri nepremičninah z ID znaki: parcela 943 36/7, par-
cela 943 41/1, parcela 943 *18/2, parcela 943 583, 
parcela 943 36/4, parcela 943 46, parcela 943 37/3, 
parcela 943 47, parcela 943 35/2, parcela 943 40, 
parcela 943 572, parcela 943 582, parcela 943 573, 
parcela 943 38/3, parcela 943 44/3, parcela 943 581, 
parcela 943 38/1, parcela 943 44/1, parcela 943 *426, 
parcela 943 43/1, parcela 943 35/3, parcela 943 37/2, 
parcela 943 193/16, parcela 943 45, parcela 943 67/3, 
parcela 943 580, parcela 943 *26, parcela 943 *35/1, 
parcela 943 584, parcela 943 *18/1, parcela 943 42, 
parcela 943 41/2, parcela 943 39/1, parcela 943 39/3 
in parcela 943 579. Podatki o rojstvu in smrti Janeza 
Rihterja ne obstajajo.

Sodišče glede na zakonska določila poziva pogre-
šanega Janeza Rihterja, da se oglasi, in vse, ki kaj vedo 
o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču v treh me-
secih po objavi tega oklica, sicer bo sodišče po preteku 
tega roka pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 1. 2. 2022

Oklici o začetku postopka odvzema 
premoženja nezakonitega izvora

P 121/2022-V Os-1706/22
1. Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 24. 2. 2021 

prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premože-
nja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno števil-
ko P 121/2022-V.

Predmet tožbe je naslednje premoženje:
– denarna sredstva v višini 81.741,21 EUR.
2. Tožena stranka: Sebastijan Hozjan, Ulica Veljka 

Vlahovića 83, Maribor.
3. Izrek sklepa o začasnem zavarovanju Okrožne-

ga sodišča v Ljubljani, opr. št. P 121/2022-V z dne 2. 3. 
2022 se glasi:

»Za čas do 30 dni po pravnomočni odločitvi o tož-
benem zahtevku se:

Toženi stranki Sebastijanu Hozjanu ali komur-
koli drugemu po njenem nalogu ali pooblastilu pre-
pove razpolaganje z denarnimi sredstvi v višini 
81.741,21 EUR, ki so bila zasežena dne 8. 2. 2020 pri 
hišni preiskavi na podlagi odredbe Okrožnega sodišča 
na Ptuju, opr. št. I Kpd 56982/2019 z dne 8. 2. 2020, 
v stanovanju na naslovu Šolska ulica 9, Limbuš, ki 
ga uporablja Sebastijan Hozjan, in se odredi njihova 
nadaljnja hramba tako, da se denarna sredstva, ki so 
v hrambi pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod opr. 
št. II Kpr 56982/2019, nakažejo na podračun Repu-
blike Slovenije, odprt pri Upravi Republike Slovenije 
za javna plačila, številka SI56 0110 0600 0039 308, 
katerega imetnik je ministrstvo, pristojno za finance.«

4. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem 
premoženju kakšne pravice in ki v času pridobitve teh 
pravic niso vedele oziroma niso mogle vedeti, da je bilo 
premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mese-
cih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo 
v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek glede 
sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.

5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za po-
dajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in 
pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi 
ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbi-
jati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe 
na njihove pravice ali pravne koristi, o katerih še ni bilo 
pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).

V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvze-
mu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so 
začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena ZOPNI, 
in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do 
lastnika premoženja ali pravice do ločenega poplačila iz 
odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravo-
branilstvu RS poplačilo iz odvzetega premoženja, razen 
če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi bili mogli 
vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito 
(peti odstavek 33. člena ZOPNI).

6. Dan objave oklica: 11. 3. 2022.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 3. 3. 2022
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Drugo preklicujejo

Bevk Andrej, Davča 63, Železniki, certifikat NPK – 
gozdarski sekač, izdajatelj SGLŠ Postojna, leto izdaje 
2017. gnb‑343945

C.N. TRANSPORT d.o.o., Trg Leona Štuklja 5, Ma-
ribor, izvod licence, št. GE011726/07109/004, za vo-
zilo, reg. št. LJ 76-HNL, veljavnost do 24. 1. 2025. 
gnd‑343947

C.N. TRANSPORT d.o.o., Trg Leona Štuklja 5, Ma-
ribor, izvod licence, št. GE011726/07109/014, za vo-
zilo, reg. št. LJ 18-ECS, veljavnost do 24. 1. 2025. 
gnv‑343950

DSB CARGO D.O.O., VEROVŠKOVA ULICA 55, 
Ljubljana, izvod licence, št. GE012506/08470/004, za 
vozilo Mercedes Benz, reg. št. LJ 48-RLZ, veljavnost do 
17. 5. 2024. gnx‑343952

MIKŠA, d.o.o., Celjska cesta 41A, Rogatec, izvod 
licence, št. 015441/014. gni‑343938

MIKŠA, d.o.o., Celjska cesta 41A, Rogatec, izvod 
licence, št. 015441/013. gnh‑343939

MIKŠA, d.o.o., Celjska cesta 41A, Rogatec, izvod 
licence, št. 015441/012. gng‑343940

MIKŠA, d.o.o., Celjska cesta 41A, Rogatec, izvod 
licence, št. 015441/005. gnf‑343941

MIKŠA, d.o.o., Celjska cesta 41A, Rogatec, izvod 
licence, št. 015441/018. gne‑343942

MIKŠA, d.o.o., Celjska cesta 41A, Rogatec, izvod 
licence, št. 015441/015. gnd‑343943

PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Lju-
bljana, štampiljko pravokotne oblike z vsebino: PETROL 
146 Petrol d.d., Ljubljana 1000 Ljubljana, Dunajska ce-
sta 50. gnu‑343951

RTK D.O.O., ULICA PLANINČEVIH 63 A, Miklavž 
na Dravskem polju, potrdilo o uspešno opravljenem pre-
izkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence 
v cestnem prometu, št. 601810, izdano na ime Enriko 
Kerhe, izdalo Ministrstvo za promet in zveze, leto izdaje 
1997. gnc‑343944

RUPNIK d.o.o., Jelični Vrh 8, Idrija, izvod li-
cence, št. 016986/04, za tovorno vozilo MAN, reg. 
št. GO NJ 720, veljavnost do 24. 3. 2025. gnx‑343948

Seljak Pavel, Rudno 3, Železniki, digitalno tahograf-
sko kartico, št. 1070500014483002. gns‑343953

Štimac Denis, Norin 78, Pivka, digitalno tahograf-
sko kartico, št. 107050005375800. gnw‑343949

T-PAJK d.o.o., Bevško 78, Trbovlje, izvod licen-
ce, št. GE012076/07349/003, za vozilo IVECO STRA-
LIS, reg. št. LJ RAP-01, veljavnost do 13. 4. 2026. 
gne‑343946

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica 
talcev 9, 2000 Maribor, sedem ambulantnih žigov, izpis 
v treh vrstah, pri vseh enaka vsebina, razlikujejo se 
zaporedne številke: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca 
Maribor, OE Splošno zdravstveno varstvo, AMBULANTA 
ZA CEPLJENJE -2-, -3-, -7-, -8-, -11-, -12-. Ob‑1693/22

Preklici
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