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Javni razpisi

– ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – 
ZZNŠPP) objavlja

spremembo
javnega razpisa za dodelitev sredstev ukrepu: 
Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno 

okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju 
ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3) 
za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme,  

ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev«  
(C1 K3 II)

ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 6/22 dne 
14. 1. 2022 in 58/22 z dne 29. 4. 2022 (1. sprememba).

I. V 1. točki javnega razpisa se spremeni tretji od-
stavek »Predviden obseg javnih sredstev za sofinanci-
ranje«, ki se po novem glasi:

»Predvidena vrednost operacije je 52,8 mili-
jonov EUR. Sredstva mehanizma za okrevanje in od-
pornost so finančna podpora EU Republiki Sloveniji, ki 
je namenjena financiranju ukrepov, vključenih v Načrt za 
okrevanje in odpornost.«

II. 9. točka javnega razpisa se spremeni tako, da 
se glasi:

»Vlaganje vlog za izplačilo: vlaganje vlog za izplači-
lo se opravi štirikrat letno – ob koncu mesecev februar-
ja, maja, avgusta in novembra, do končnega poračuna 
stroškov. Plačila se izvajajo skladno s sklenjeno Pogod-
bo o sofinanciranju operacije (v nadaljevanju: POS). Pri-
ložena dokumentacija vlogi za izplačilo mora biti skladna 
z Gradbenim zakonom. Investitor je po izboru izvajalca 
dolžan obvestiti MOP in mu na poziv kadarkoli poslati 
vso dokumentacijo v zvezi z razpisom in izborom izvajal-
ca del v pregled. Najkasneje pred plačilom prve vloge za 
izplačilo mora MOP pregledati dokumentacijo javnega 
naročila investitorja.«

III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 4300-8/2022/103 Ob-3351/22
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski 

razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, ob-
javlja

spremembo
Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj  

v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane 
vrednosti turizma

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitve-
no turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma, 

 Ob-3327/22
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 

1000 Ljubljana, na podlagi 5. člena Uredbe o izvajanju 
Uredbe EU o mehanizmu za okrevanje in odpornost (Urad-
ni list RS, št. 167/21), Smernic za določitev načina finan-
ciranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, 
Priročnika o načinu financiranja iz sredstev Mehanizma za 
okrevanje in odpornost in 219. člena Pravilnika o postop-
kih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 
11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP) objavlja

spremembo
javnega razpisa za dodelitev sredstev na ukrepu: 

Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno 
okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju 

ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 
K3), Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja 
in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših 

aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH)
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 6/22 dne 

14. 1. 2022 in 58/22 z dne 29. 4. 2022 (1. sprememba).
I. 9. točka javnega razpisa se spremeni tako, da 

se glasi:
»Vlaganje vlog za izplačilo: vlaganje vlog za izplači-

lo se opravi štirikrat letno – ob koncu mesecev februar-
ja, maja, avgusta in novembra, do končnega poračuna 
stroškov. Plačila se izvajajo skladno s sklenjeno Pogod-
bo o sofinanciranju operacije (v nadaljevanju: POS). Pri-
ložena dokumentacija vlogi za izplačilo mora biti skladna 
z Gradbenim zakonom. Investitor je po izboru izvajalca 
dolžan obvestiti MOP in mu na poziv kadarkoli poslati 
vso dokumentacijo v zvezi z razpisom in izborom izvajal-
ca del v pregled. Najkasneje pred plačilom prve vloge za 
izplačilo mora MOP pregledati dokumentacijo javnega 
naročila investitorja.«

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Ministrstvo za okolje in prostor

 Ob-3328/22
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 

1000 Ljubljana, na podlagi 5. člena Uredbe o izvajanju 
Uredbe EU o mehanizmu za okrevanje in odpornost 
(Uradni list RS, št. 167/21), Smernic za določitev nači-
na financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in 
odpornost, Priročnika o načinu financiranja iz sredstev 
Mehanizma za okrevanje in odpornost in 219. člena 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 



Stran 2268 / Št. 135 / 21. 10. 2022 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

objavljen v Uradnem listu RS, št. 123/22 z dne 27. 9. 
2022, se spremeni tako, da se glasi:

V prvi alineji šestega odstavka točke 4.2. Predmet 
javnega razpisa se črta beseda »vsaj« pred besedilom 
»3*«, tako da se besedilo v tej alineji sedaj glasi: 

»hotele in motele, ki bodo po zaključeni investiciji 
imeli vsaj 201 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kate-
gorije 3* ali vsaj 302 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) 
kategorije vsaj 4*«.

tegorijo 3* oziroma jabolka oziroma v primeru kampov in 
glampingov 4*, pri čemer mora biti ocenitev opravljena 
s strani zunanjega neodvisnega ocenjevalca nastani-
tvenih obratov s seznama ocenjevalcev, objavljenega 
na spletni strani www.kategorizacija.si (v primeru glam-
pingov velja ocenitev združenja World od glamping ali 
druge primerljive mednarodne organizacije).« 

Točka 4. točke 6.3. Posebni pogoji za prijavitelje se 
spremeni, tako da se sedaj glasi:

»Prijavitelji ne smejo biti podjetja v javni lasti. Za 
podjetje v javni lasti se štejejo podjetja, kjer:

– ima država ali lokalna skupnost 30  % ali več kot 
30  % kapitala ali glasovalnih pravic – velja za podjetja, 
ki se na razpis prijavljajo na podlagi Regionalne sheme 
državnih pomoči (regionalne sheme) oziroma 

– ima država ali lokalna skupnost 25  % ali več kot 
25  % kapitala ali glasovalnih pravic – velja za podjetja, 
ki se na razpis prijavljajo na podlagi sheme Program iz-
vajanja  finančnih spodbud MSP (shema MSP). 

Lastniški deleži se določajo v skladu s Prilogo I. 
Uredbe GBER.« 

V Poglavju I točki 7. Merila za ocenjevanje vlog ter 
postopek in način izbora investicije se merilo Prispevek 
k doseganju ciljev iz NOO v sklopu poglavja I. Dvig kon-
kurenčnosti spremeni tako, da se sedaj glasi:

Prispevek investicije k doseganju ciljev 
iz NOO3

Število točk
(8)

Investicija predstavlja vlaganja 
v več kot 50 nastanitvenih enot 
(sob/apartmajev/kampirnih mest/drugih 
bivalnih enot v primeru glampingov)

8

Investicija predstavlja vlaganja 
v 50 ali manj nastanitvenih enot 
(sob/apartmajev/kampirnih mest/drugih 
bivalnih enot v primeru glampingov)

0

1 Velja za vse naštete vrste nastanitvenih obratov (hotele in motele).
2 Velja za vse naštete vrste nastanitvenih obratov (hotele in motele).

V četrti alineji šestega odstavka točke 4.2. Predmet 
javnega razpisa se številka »50« nadomesti s številko 
»30«, tako da se besedilo v tej alineji sedaj glasi: 

»kampe, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 
30 nastanitvenih enot (kampirna mesta) kategorije 
vsaj 4*«.

Zadnji stavek predzadnjega odstavka točke 4.3.1. 
Splošna določila glede investicije v osnovna sredstva se 
spremeni tako, da se sedaj glasi: 

»Sofinanciranje na območju »belih lis« se izvaja po 
Shemi državne pomoči »Program izvajanja  finančnih 
spodbud MSP« (št. priglasitve: BE03-2399245-2021).«

Točka 6. točke 6.2.1. Dodatni posebni pogoji za in-
vesticijo se spremeni, tako da se sedaj glasi: 

»6. Nastanitveni obrat mora biti najkasneje ob za-
ključku investicije evidentiran v AJPES-ovem Registru 
nastanitvenih obratov in kategoriziran v sistemu kate-
gorizacije www.kategorizacija.si (z izjemo glampingov 
(glede kategorizacije), pri sklopu 1 (popolna prenova 
oziroma rekonstrukcija) pa mora biti nastanitveni obrat, 
ki bo predmet investicije, že na dan oddaje vloge na 
javni razpis evidentiran v AJPES-ovem Registru nasta-
nitvenih obratov in kategoriziran v sistemu kategorizacije 
www.kategorizacija.si (z izjemo glampingov (glede ka-
tegorizacije)), razen v primeru, ko se popolna prenova 
oziroma rekonstrukcija nanaša na vzpostavitev novega 
nastanitvenega obrata v objektu, kjer se na dan oddaje 
vloge ni izvajala nastanitvena dejavnost (v tem primeru 
mora biti nastanitveni obrat ob zaključku investicije evi-
dentiran v AJPES-ovem Registru nastanitvenih obratov 
in kategoriziran v sistemu kategorizacije www.kategori-
zacija.si). Nastanitveni obrat mora pridobiti najmanj ka-

3 Cilj NOO ukrepa »Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma« je, 
da je povprečna velikost projektov najmanj 51 sob (Priloga k predlogu izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi ocene načrta za 
okrevanje in odpornost za Slovenijo z dne 20. 6. 2021). 

Drugi in tretji odstavek točke 8. Okvirna razpolož-
ljiva sredstva javnega razpisa se spremenita tako, da 
se glasita:

»

Proračunska 
postavka

SKLOP Leto 2023
(v EUR)

Leto 2024
(v EUR)

Leto 2025
(v EUR)

Leto 2026
(v EUR)

SKUPAJ
(v EUR)

PP 221455 
– C3K11IB – 
Trajnostni razvoj 
slovenskega turizma 
- Dvig kakovosti 
nastanitvenih 
turističnih kapacitet 
NOO-MGRT

1. 16.166.667,00 18.275.362,00 7.217.391,00 6.840.580,00 48.500.000,00

2. 6.833.333,00 7.724.638,00 2.782.609,00 3.159.420,00 20.500.000,00

Skupaj 23.000.000,00 26.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 69.000.000,00

http://www.kategorizacija.si
http://www.kategorizacija.si
http://www.kategorizacija.si
http://www.kategorizacija.si
http://www.kategorizacija.si
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Pogodbe o sofinanciranju na osnovi tega javnega 
razpisa ne bodo podpisane dokler ne bodo zagotovljena 
sredstva na proračunski postavki PP 221455 – C3K11IB 
Trajnostni razvoj slovenskega turizma – dvig kakovosti 
nastanitvenih turističnih kapacitet NOO - MGRT in inve-
sticije ne bodo uvrščene v načrt razvojnih programov.«

V prvem odstavku točke 12. Roki in način prijave na 
javni razpis se spremeni prvi rok za oddajo vlog, in sicer 
tako, da se prvi odstavek te točke sedaj glasi: 

»Roki za oddajo vlog so: 19. 12. 2022, 27. 3. 2023 
in 29. 5. 2023.«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjena in v veljavi.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 3021-1/2022-SRRS-23 Ob-3329/22

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-

membe Javnega razpisa za podjetništvo – B Energetika 
MSVP 2022, št. 3021-1/2022-SRRS-14, objavljenega v 
Uradnem listu RS, št. 103/22 z dne 29. 7. 2022, in sicer 
kot sledi:

I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju 
oziroma točki 1.2 »Namen in cilj javnega razpisa«, se v 
prvem odstavku pri ukrepu »Učinkovita raba energije za 
naložbe na področju« na koncu seznama področij doda 
nova alinea, in sicer:

– naprav za samooskrbo ali proizvodnjo električne 
energije, ogrevanje oziroma hlajenje ter za pripravo 
sanitarne tople vode oziroma toplote iz obnovljivih vi-
rov energije, vključno z gradbenimi deli na objektu za 
postavitev naprav.

V istem podpoglavju se dodatno spremeni prvi sta-
vek v drugem odstavku, ki se po novem glasi:

Pri izvedbi projektov oziroma naložb, z izjemo na-
prav za samooskrbo ali proizvodnjo električne ener-
gije, ogrevanje oziroma hlajenje ter za pripravo sani-
tarne tople vode oziroma toplote iz obnovljivih virov 
energije, vključno z gradbenimi deli na objektu za po-
stavitev naprav, je potrebno upoštevati tehnične po-
goje, kot so opredeljeni v javnemu pozivu Eko Sklada 
št. 92FS-PO21 – Finančne spodbude za nove naložbe 
v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za 
gospodarstvo, razen namena L – vgradnja plinskega 
kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe, 
ki po razpisu Sklada ni upravičen.

II. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju ozi-
roma točki 2.2 »Pogoji po podprogramu«, se besedilo v 
podtočki 2.2.7 spremeni in se po novem glasi:

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 
50.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev 
pa 1.000.000,00 EUR.

Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 
60.000,00 EUR.

V istem podpoglavju javnega razpisa se dodatno 
spremeni besedilo drugega odstavka v točki 2.2.9, ki se 
po novem glasi:

Cilji projekta so sledeči:
– Za ukrep Učinkovita raba energije:

– Energetska učinkovitost, Vlaganja v OVE (ob-
novljivi viri energije).

– za ukrep Varstvo okolja in prilagajanja podnebnim 
spremembam:

– Emisijska učinkovitost.
III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-

menjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad

 Ob-3340/22

Sprememba

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembe 
vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slo-
venije za podjetništvo, z oznako P7CE 2022 – Krizno 
likvidnostni kredit, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 128 z dne 7. 10. 2022, Ob-3227/22.

Spremembe se nanašajo na naslednje točke Jav-
nega razpisa:

4.1 Splošni pogoji kandidiranja
Se v prvem odstavku spremeni točka j) in se v celoti 

nadomesti z:
»je financiranje z zaprošenim kreditom upraviče-

no z vidika odprave gospodarske škode zaradi virusa 
COVID-19 in energetske krize na poslovanje podjetja. 
Vlagatelji morajo izpolnjevati oba navedena pogoja. Upra-
vičenci do prijave na razpis so podjetja (MSP), ki so usta-
novljena in so poslovala pred epidemijo virusa Covid-19, 
to je pred 12. 3. 2020. Gospodarska škoda zaradi ener-
getske krize pa se pri vlagateljih izkazuje v višjih stroških 
električne energije ali plina ali pogonskega goriva, kar se 
ugotavlja kot razlika med obračunom električne energije 
ali plina ali pogonskega goriva za september 2022 v pri-
merjavi z obračunom za september 2021 ali januar 2022«.

6. Vsebina vloge
Se točka (4) v celoti nadomesti z:
»Dokazila o gospodarski škodi zaradi energetske 

krize: priloži se obračun električne energije ali plina ali 
pogonskega goriva za mesec:

– september 2021 ali januar 2022 in
– september 2022.«

Slovenski podjetniški sklad

Št. 5321-35/2022/2 Ob-3300/22
Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije 

s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06 in 
76/10) in Uredbe o izvajanju finančnih podpor za ohra-
njanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06, 32/16, 63/17 in 
114/21) Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v 
zamejstvu in po svetu objavlja naslednja javna razpisa:

– Javni razpis za razpisno področje A v letu 
2023: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni 
skupnosti v zamejstvu in

– Javni razpis za razpisno področje B v letu 
2023: finančna podpora Slovencem po svetu.

Besedili in dokumentaciji javnih razpisov bosta 
21. oktobra 2022 objavljeni na spletnem mestu Urada Vla-
de RS za Slovence v zamejstvu in po svetu: https://www.
gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-slo-
vence-v-zamejstvu-in-po-svetu/, v zavihku javne objave.

Urad Vlade Republike Slovenije  
za Slovence v zamejstvu in po svetu

 Ob-3302/22
Na podlagi drugega odstavka 115. člena Pravilnika 

o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fun-
dacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Slo-
veniji (Uradni list RS, št. 94/21; v nadaljevanju: pravilnik) 
Fundacija za šport (v nadaljevanju: fundacija) objavlja

javni razpis 
Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje 
športnih objektov in površin za šport v naravi  

v letih 2023 in 2024
1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev progra-

mov za gradnjo športnih objektov in površin za šport v 
naravi v okvirni višini 2.684.000 EUR, in sicer:

https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-slovence-v-zamejstvu-in-po-svetu/
https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-slovence-v-zamejstvu-in-po-svetu/
https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-slovence-v-zamejstvu-in-po-svetu/
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– v letu 2023 se razpiše: 2.375.000 EUR;
– v letu 2024 se razpiše: 309.000 EUR.
Na področju športnih objektov in površin za šport 

v naravi se sofinancirajo programi, ki se nanašajo na:
– energetsko in športno-tehnološko posodobitev 

športnih objektov;
– trajnostno ureditev, investicijsko vzdrževanje in 

posodobitev naravnih površin za šport;
– novogradnje športnih objektov, ki lahko obogatijo 

mrežo športnih objektov za izvajanje letnega programa 
športa;

– gradnjo, posodobitev in opremljanje športnih 
objektov za panožne športne centre OKS-ZŠZ.

2. Pogoji in merila sofinanciranja
Na razpisu lahko kandidirajo osebe iz prvega odstav-

ka 3. člena tega pravilnika, ki so lastniki športnih objektov 
ali izvajalci, ki niso lastniki športnih objektov, s soglasjem 
in zagotovilom lastnika oziroma solastnikov športnega 
objekta, da se namembnost objekta brez soglasja fun-
dacije ne bo spremenila. Pisno soglasje in zagotovilo 
lastnika oziroma solastnikov športnega objekta mora biti 
priloženo k vlogi na javni razpis. Vlogi na javni razpis, 
ki se nanaša na nabavo športne opreme, ki zagotavlja 
uporabnost objektov, pisnega soglasja lastnika oziroma 
solastnikov športnega objekta ni potrebno priložiti.

Vsi izvajalci iz prvega odstavka 3. člena tega pra-
vilnika morajo imeti registrirano dejavnost s področja 
športa.

Pogoji za sofinanciranje izvajalcev programov za 
gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi so 
določeni v pravilniku.

Za sofinanciranje lahko kandidirajo tisti, ki predloži-
jo ustrezen investicijski dokument, pripravljen skladno s 
predpisom, ki ureja metodologijo za pripravo investicij-
ske dokumentacije za investicijske projekte.

Za novogradnjo ali posodabljanje športnega objekta 
mora kandidat do 31. 1. v letu, na katerega se nanaša 
javni razpis, predložiti veljavno gradbeno dovoljenje. 
V primeru, da gradbeno dovoljenje ni potrebno, mora 
kandidat predložiti izjavo, da gradbeno dovoljenje ni po-
trebno, najkasneje do datuma, do katerega je potrebno 
predložiti gradbeno dovoljenje.

Če gre za nakup opreme za potrebe športnega 
objekta, mora vlagatelj ob oddaji vloge fundaciji predlo-
žiti veljavni predračun nakupa opreme.

Za dokazovanje merila dostopnosti vsem prebival-
cem v programih gradnje športnih objektov in površin za 
šport v naravi mora vlagatelj ob oddaji vloge fundaciji 
predložiti mnenje NPŠZ ali občinske športne zveze, ki 
je potrjeno s strani pristojnega organa zveze, iz katerega 
so razvidni vloga, položaj in pomen športnega objekta in 
vlaganja v športni objekt.

Objekti kot so adrenalinski parki, zipline in drugi 
podobni programi, niso predmet sofinanciranja.

Pri izbiri programov letnega programa športa se na 
področju športnih objektov in površin za šport v naravi 
uporabljajo naslednja merila

– dostopnost vsem prebivalcem;
– obstoj športnih objektov in površin za šport v 

naravi;
– vrednost investicije;
– zagotavljanje vadbenih površin za več športnih 

panog.
Vrednotenje programov se opravi na podlagi me-

todologije za področje športnih objektov in površin za 
šport v naravi, ki točkovno opredeljuje posamezna me-
rila. Metodologija za vrednotenje programov s področja 
gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi je 
določena v pravilniku.

Sredstva za gradnjo športnih objektov in površin za 
šport v naravi, ki jih namenja fundacija, lahko pri veli-
kih investicijah, katerih predračunska vrednost presega 
62.500 eurov brez davka na dodano vrednost, pred-
stavljajo največ 30  % predračunske vrednosti celotne 
investicije. Pri malih investicijah, katerih predračunska 
vrednost ne presega 62.500 eurov brez davka na doda-
no vrednost, pa lahko sredstva fundacije predstavljajo 
največ 50  % predračunske vrednosti celotne investicije.

Sredstva za gradnjo športnih objektov in površin 
za šport v naravi so lahko za posamezno investicijo 
odobrena največ dvakrat, vendar drugič ne za tisti del 
investicije, ki je bil v preteklosti že sofinanciran.

Z izvajalci letnega programa fundacije, ki se izbe-
rejo skladno s pogoji in merili, določenimi v pravilniku, 
fundacija sklene pogodbe o sofinanciranju, v katerih se 
natančno opredeli namen, za katerega so bila dodeljena 
sredstva, višino dodeljenih sredstev, načrt financiranja, 
pogoje za koriščenje dodeljenih sredstev in druge nači-
ne za nadzor nad namensko porabo sredstev.

Opozorilo: Fundacija bo izbrane izvajalce pisno 
pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja 
letnega programa športa. Če se izbrani izvajalec v roku 
osmih dni od prejema pogodbe ne bo odzval, se šteje, 
da je umaknil vlogo za sofinanciranje.

Izvajalci, ki so izbrani za sofinanciranje programov s 
področja gradnje športnih objektov in površin za šport v 
naravi, morajo pred podpisom pogodbe, fundaciji pred-
ložiti pisno izjavo, ki izkazuje verodostojnost in resnost 
finančne konstrukcije prijavljenega programa (sklep ob-
činskega sveta o rezervaciji sredstev, dokazilo o rezer-
vaciji sredstev v proračunu, sklep o dodelitvi sredstev s 
strani ministrstva, sklenjena zavezujoča pogodba s so-
financerji, pogodba o javno-zasebnem partnerstvu ipd).

Fundacija si pridržuje pravico, da izbrane velike in-
vesticije glede na dvoletno dinamiko razpisa sofinancira 
v dvoletnem obdobju.

Maksimalni znesek sofinanciranja velikih investicij 
je 75.000 EUR, ne glede na vrednost investicije.

Davek na dodano vrednost ni predmet razpisanih 
sredstev in se izvajalcu programa ne povrne. V kolikor 
izvajalec programa nima pravice do odbitka DDV, se 
mu plačani DDV všteje med upravičene stroške in ga 
izvajalec programa lahko uveljavlja kot lastna sredstva 
pri dokazovanju upravičenosti porabe. Izvajalec progra-
ma je pri dokazovanju upravičenih stroškov iz naslova 
DDV, dolžan fundaciji predložiti izjavo o zavezanosti za 
DDV in o višini odbitnega deleža po 65. členu ZDDV-1 
ali izjavo o nezavezanosti za obračun davka na dodano 
vrednost. Upošteva se samo izjava, podpisana s strani 
računovodje in zakonitega zastopnika izvajalca progra-
ma, ki pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo 
potrjujeta resničnost v izjavi zatrjevanih podatkov.

Upravičeni stroški sofinanciranih programov s pod-
področja gradnje športnih objektov in površin za šport 
v naravi:

– stroški gradnje in posodabljanja športnih objektov 
in površin za šport v naravi,

– stroški trajnostne ureditve, investicijskega vzdrže-
vanja in posodobitve naravnih površin za šport,

– stroški strokovnega nadzora v zvezi z gradnjo in 
posodabljanjem športnih objektov in površin za šport v 
naravi,

– stroški nabave in vgradnje vgradnih športnih na-
prav, ki zagotavljajo uporabnost objektov,

– stroški nabave športne opreme, ki zagotavlja upo-
rabnost objektov.

Fundacija pogodbeno odobrena sredstva izplaču-
je izvajalcem skladno z določili sklenjene pogodbe o 
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sofinanciranju, in sicer na podlagi izstavljenih popolnih 
zahtevkov za izplačilo. Fundacija bo ugotovljene neu-
pravičene stroške sofinanciranega programa odštela 
od predloženih stroškov pri vsakem zahtevku sproti in 
ustrezno znižala višino zahtevka za izplačilo. Volonter-
sko delo ni predmet sofinanciranja, prav tako niso pred-
met sofinanciranja režijski stroški izvajalca programa.

Zahtevek za izplačilo mora izvajalec dostaviti fun-
daciji najkasneje do konca leta v katerem so mu odobre-
na sredstva, sicer mu odobrena sredstva ne pripadajo. 
Računi, s katerimi izvajalec izkazuje upravičene stroške 
programa, se morajo glasiti na izvajalca. Fundacija bo 
kot dokazilo o realizaciji sofinanciranega programa upo-
števala le račune, izdane v obdobju od 1. 1. 2023 do 
konca leta, v katerem bo po podatkih iz vloge investicija 
končana.

Izvajalci letnega programa fundacije, s katerimi 
bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, morajo vzpo-
staviti oziroma zagotoviti takšen način vodenja računo-
vodskih evidenc, da bodo javna sredstva na prihodkovni 
in odhodkovni strani razvidna za vsak sofinancirani pro-
gram. Izvajalec je dolžan vsak sofinanciran program v 
celoti evidentirati na samostojnem stroškovnem mestu, 
tako po prihodkovni kot odhodkovni strani.

V primeru nenačrtovanih prilivov sredstev fundacije 
lahko fundacija na podlagi sklepa sveta fundacije izvajal-
cem letnega programa fundacije enostransko spremeni 
dinamiko sofinanciranih sredstev.

3. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva na sple-

tnih straneh fundacije http://www.fundacijazasport.org 
obsega:

– besedilo javnega razpisa,
– pravilnik fundacije,
– obrazec FŠO 2023-O: prijavni obrazec za progra-

me na področju gradnje športnih objektov in površin za 
šport v naravi,

– vzorca pogodb o sofinanciranju gradnje športnih 
objektov in površin za šport v naravi.

4. Rok in način oddaje vloge
Kandidati za sredstva fundacije (v nadaljevanju: 

prijavitelj) prijavne obrazce obvezno izpolnijo preko sple-
tnih strani fundacije http://www.fundacijazasport.org. Po-
stopek izpolnjevanja prijavnih obrazcev preko spletne 
aplikacije je podrobneje opisan na spletnih straneh fun-
dacije. Izpolnjene prijavne obrazce morajo kandidati 
natisniti. Natisnjene prijavne obrazce žigosa in podpiše 
pooblaščena oseba kandidata.

Poleg oddaje prijavnega obrazca preko spletne 
aplikacije, morajo kandidati tiskano vlogo na javni raz-
pis poslati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati 
osebno na naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51, 
1000 Ljubljana, najkasneje do 21. 11. 2022. Šteje se, 
da je tiskana vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji 
dan roka za oddajo vloge oddana na pošti s priporo-
čeno pošiljko ali do 12. ure osebno oddana v tajništvu 
fundacije.

Tiskana vloga mora biti osebno predložena fundaciji 
ali oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni 
ovojnici, na kateri mora biti napisano sledeče:

– navedba kandidata (naziv in polni naslov kandi-
data),

– navedba fundacije (naziv in polni naslov funda-
cije),

– pripis »Ne odpiraj – vloga za javni razpis« in
– identifikacijska številka vloge.
Opozorilo: kandidat mora obvezno oddati elektron-

sko vlogo (preko spletne aplikacije) in tiskano vlogo, v 
zapečateni ovojnici.

5. Vsebina tiskane vloge
Tiskana vloga mora biti izpolnjena na ustreznih 

obrazcih iz pripadajoče razpisne dokumentacije ter mora 
vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene 
v razpisni dokumentaciji. Tiskana vloga je popolna, če 
vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo 
javnega razpisa, za popolno pa se šteje tudi vloga, ki jo 
je kandidat po pozivu v danem roku dopolnil.

Tiskana vloga za program novogradenj športnih 
objektov, prenove in posodabljanja športnih objektov ter 
za programe trajnostne ureditve, investicijskega vzdrže-
vanja in posodobitve naravnih površin za šport v naravi 
mora vsebovati:

– izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec 
FŠO 2023-O za področje gradnje športnih objektov in 
površin za šport v naravi, skupaj z naslednjimi obvezni-
mi prilogami:

– dokazilo, ki izkazuje registrirano dejavnost 
kandidata za področje športa,

– Dokument identifikacije investicijskega projek-
ta (DIIP),

– dokazilo o lastništvu športnega objekta in pri-
padajočega zemljišča,

– soglasje lastnika oziroma solastnikov v kolikor 
investitor ni lastnik,

– zagotovilo oziroma solastnikov objekta, da se 
namembnost objekta brez soglasja fundacije ne bo spre-
menila,

– mnenje nacionalne panožne športne zveze 
oziroma občinske športne zveze,

– veljavno gradbeno dovoljenje, v primeru da 
gradbeno dovoljenje ni potrebno, pa izjavo investitorja, 
da gradbeno dovoljenje ni potrebno.

Tiskana vloga za program nakupa opreme za potre-
be športnega objekta mora vsebovati:

– izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec 
FŠO 2023-O za področje gradnje športnih objektov in 
površin za šport v naravi, skupaj z naslednjimi obvezni-
mi prilogami:

– dokazilo, ki izkazuje registrirano dejavnost 
kandidata za področje športa,

– veljavni predračuni nakupa opreme (op. Prilo-
ženi predračuni morajo veljati 90 dni od dneva oddaje 
vloge na javni razpis.),

– dokazilo o lastništvu športnega objekta in pri-
padajočega zemljišča,

– soglasje lastnika oziroma solastnikov v kolikor 
investitor ni lastnik,

– mnenje nacionalne panožne športne zveze 
oziroma občinske športne zveze.

Opozorilo: kandidat mora obvezno tako pri izpolnje-
vanju prijavnih obrazcev preko spletne aplikacije, kot pri 
izdelavi Dokumenta identifikacije investicijskega projek-
ta (DIIP) vpisovati vrednosti investicije v neto zneskih 
(brez davka na dodano vrednost).

6. Informiranje kandidatov
Vse informacije so na voljo na spletnih straneh fun-

dacije: http://www.fundacijazasport.org.
Za dodatne informacije lahko zainteresirani kan-

didati fundacijo zaprosijo pisno na naslov fundacije ali 
prek elektronske pošte na naslov info@fundacijaza-
sport.org oziroma ustno na tel. 01/236-25-22, v času 
uradnih ur. Kontaktni osebi sta Andrej Cevc in Maja 
Benedičič.

7. Postopek obravnave vlog
Komisija fundacije (v nadaljevanju: komisija) v roku 

15 dni po poteku roka za oddajo vlog preveri prejete vlo-
ge in jih obravnava skladno z določbami Zakona o špor-
tu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20). 

http://www.fundacijazasport.org
http://www.fundacijazasport.org
http://www.fundacijazasport.org


Stran 2272 / Št. 135 / 21. 10. 2022 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Odpiranje vlog ni javno. Komisijsko odpiranje vlog bo 
predvidoma potekalo dne 24. 11. 2022. O prejetih vlogah 
komisija izdela zapisnik.

Nepravočasno prejete vloge in nepravilno oddane 
vloge se s sklepom zavržejo.

V kolikor kandidat odda samo elektronsko vlogo 
(preko spletne aplikacije) ali samo vlogo v tiskani obliki, 
se takšna vloga s sklepom zavrže.

Kandidate za sofinanciranje programov, katerih vlo-
ge so nepopolne oziroma nerazumljive, komisija pozo-
ve, da v roku 8 dni odpravijo pomanjkljivosti. Če kan-
didat v tem roku pomanjkljivosti ne odpravi, se vloga s 
sklepom zavrže.

Popolne vloge vrednoti komisija po metodologiji, 
ki izhaja iz pravilnika. Med vrednotenjem vlog lahko 
komisija od kandidatov zahteva dodatne informacije, 
podatke in strokovna mnenja. Če kandidat zahtevanih 
dodatnih informacij ne predloži v zahtevanih rokih, ko-
misija pripravi predlog razdelitve sredstev na osnovi 
razpoložljivih podatkov.

Komisija pripravi predlog izbire in sofinanciranja 
programov letnega programa športa fundacije. Na pod-
lagi predloga komisije, fundacija sprejme sklep o razpo-
reditvi sredstev izvajalcem, na podlagi sprejetega sklepa 
pa nato fundacija izda odločbe.

Fundacija vroči kandidatom odločbe, skladno z 
določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek. 
Zoper odločbo je mogoče vložiti ugovor v roku 8 dni od 
vročitve. O ugovoru odloči fundacija, odločitev o izbiri je 
s tem dokončna.

Fundacija rezultate javnega razpisa objavi na svojih 
spletnih straneh, po dokončnosti odločitev o ugovorih.

8. Obveščanje o rezultatih javnega razpisa: rezultati 
javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo 
objavljeni na spletnih straneh fundacije, po sprejemu do-
končnih odločitev o ugovorih. Oddaja vloge pomeni, da 
se je kandidat seznanil z vsebino javnega razpisa in da 
se z njo strinja. Izvajalec sofinanciranega programa se s 
predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo 
podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. 
Objavljeni bodo osnovni podatki o izvajalcu programa, 
o programu ter o odobrenih in izplačanih denarnih sred-
stvih, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij 
javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov. Vsi podatki iz vlog so informacije javnega 
značaja, razen tistih (posameznih podatkov), ki jih je 
kandidat v vlogi posebej označil kot poslovno skrivnost.

Fundacija za šport

 Ob-3303/22
Na podlagi drugega odstavka 115. člena Pravilni-

ka o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa 
Fundacije za financiranje športnih organizacij v Repub-
liki Sloveniji (Uradni list RS, št. 94/21; v nadaljevanju: 
pravilnik) Fundacija za šport (v nadaljevanju: fundacija) 
objavlja

javni razpis
Fundacije za šport za sofinanciranje športnih 

programov, razvojne dejavnosti v športu, 
organiziranosti v športu, športnih prireditev 
in promocije športa ter družbene in okoljske 

odgovornosti v športu v letu 2023
1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev šport-

nih programov, programov razvojne dejavnosti v športu, 
organiziranosti v športu, programov športnih prireditev 
in promocije športa ter programov družbene in okoljske 

odgovornosti v športu, v okvirni višini 8.316.000 EUR, 
in sicer se razpiše:

– za področje športnih programov: 6.230.400 EUR,
– za področje razvojne dejavnosti v športu: 

1.177.000 EUR,
– za področje organiziranosti v športu: 

220.000 EUR,
– za področje športnih prireditev in promocije špor-

ta: 605.000 EUR,
– za področje družbene in okoljske odgovornosti v 

športu: 83.600 EUR.
Znotraj področja športnih programov se razpiše:
– za tekmovalni šport: 5.295.800 EUR, od tega 

2.912.700 EUR za športno vzgojo otrok in mla-
dine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport in 
2.383.100 EUR za vrhunski šport;

– za šport za vse: 903.400 EUR, od tega 
451.700 EUR za prostočasno športno vzgojo otrok in 
mladine, 45.200 EUR za obštudijske športne dejavnosti, 
306.500 EUR za športno rekreacijo in 100.000 EUR za 
šport starejših;

– za šport invalidov: 31.200 EUR, od tega 
18.700 EUR za pilotske programe povezovanja šport-
nih invalidskih društev ter nacionalnih panožnih šport-
nih zvez in 12.500 EUR za prostočasno športno vzgojo 
otrok in mladine s posebnimi potrebami.

Znotraj področja razvojne dejavnosti v športu se 
razpiše:

– za statusne pravice športnikov, trenerjev in stro-
kovno podporo programom: 882.800 EUR, od tega 
275.700 EUR za štipendije za nadarjene in vrhunske 
športnike, 56.500 EUR za nadstandardno zdravstveno 
zavarovanje športnikov, 406.300 EUR za spremljanje 
pripravljenosti športnikov in 144.300 EUR za nabavo in 
razvoj opreme za diagnostiko v športu;

– za založništvo v športu: 83.800 EUR;
– za znanstvenoraziskovalno dejavnost in druge 

razvojne projekte v športu: 92.700 EUR;
– za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo na 

področju športa: 117.700 EUR.
Znotraj področja organiziranosti v športu se razpiše:
– za delovanje regijskih pisarn OKS-ZŠZ: 

220.000 EUR.
Znotraj področja športnih prireditev in promocije 

športa se razpiše:
– za športne prireditve: 582.300 EUR;
– za javno obveščanje v športu: 16.600 EUR;
– za športno dediščino in muzejsko dejavnost v 

športu: 6.100 EUR.
Znotraj področja družbene in okoljske odgovornosti 

v športu se razpiše:
– za športno obnašanje: 11.000 EUR;
– za preprečevanje dopinga v športu: 72.600 EUR.
2. Pogoji in merila sofinanciranja
Na razpisu lahko kandidirajo osebe iz prvega od-

stavka 3. člena tega pravilnika.
Pogoji za sofinanciranje izvajalcev programov za 

področje športnih programov, za področje razvojne de-
javnosti v športu, za področje organiziranosti v športu, 
za področje športnih prireditev in promocije športa ter za 
področje družbene in okoljske odgovornosti v športu so 
določeni v pravilniku.

Tekmovalni šport – pogoji
Za sofinanciranje programov tekmovalnega športa 

lahko kandidirajo izvajalci programov, ki imajo:
– v program iz prve in druge alineje prvega odstav-

ka 8. člena pravilnika vključene kategorizirane športnike 
(mladinskega ali perspektivnega razreda) po veljavni 
kategorizaciji;
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– v program iz prve in tretje alineje drugega odstav-
ka 8. člena pravilnika vključene kategorizirane športnike 
(olimpijskega ali svetovnega ali mednarodnega razreda) 
po veljavni kategorizaciji;

– v program iz druge in četrte alineje drugega 
odstavka 8. člena pravilnika vključene kategorizirane 
športnike invalide (olimpijskega ali svetovnega ali med-
narodnega razreda) po veljavni kategorizaciji.

Pogoji za izbiro programov priprav in nastopov na-
cionalnih reprezentanc otrok in mladine in nacionalnih 
članskih reprezentanc so:

– športna panoga ima strokovno usposobljen ali 
izobražen kader in ima javnoveljavni program usposa-
bljanja, ki je vpisan v razvid javnoveljavnih programov 
usposabljanj;

– športna panoga je na programu olimpijskih iger 
(v nadaljevanju: OI) ali paraolimpijskih iger (v nadalje-
vanju: Para-OI) ali je s strani Mednarodnega olimpij-
skega komiteja (v nadaljevanju: MOK) priznana šport-
na panoga ali je vključena v mednarodno organizacijo 
Global Association of International Sports Federations 
(v nadaljevanju: GAISF) ali je vključena v mednarodno 
organizacijo posamezne športne panoge;

– športna panoga ima registrirane športnike, ki so 
v zadnjih dveh letih pred razpisom nastopili na največjih 
mednarodnih tekmovanjih oziroma vsaj na kvalifikacijah 
za OI ali svetovno prvenstvo (v nadaljevanju: SP) ali 
evropsko prvenstvo (v nadaljevanju: EP).

Pogoji za izbiro programov priprav in nastopov več 
panožnih nacionalnih reprezentanc otrok in mladine in 
več panožnih nacionalnih članskih reprezentanc so:

– športna panoga ima strokovno usposobljen ali 
izobražen kader;

– športna panoga je vključena v mednarodne orga-
nizacije športa;

– športna panoga ima uradno potrjen tekmovalni 
sistem;

– v program športne vzgoje otrok in mladine, usmer-
jene v kakovostni in vrhunski šport, so vključeni športniki 
(mladinskega ali perspektivnega razreda) po veljavni 
kategorizaciji oziroma v program vrhunskega športa so 
vključeni vrhunski športniki (olimpijskega ali svetovnega 
ali mednarodnega razreda) po veljavni kategorizaciji;

– športniki iz športne panoge se udeležujejo med-
narodnih tekmovanj.

Pogoji za izbiro programov priprav in nastopov več 
panožnih nacionalnih članskih reprezentanc, v katere 
so vključeni vrhunski športniki invalidi (ki potekajo pod 
okriljem ZŠIS-SPK) ter nacionalnih članskih reprezen-
tanc, v katere so vključeni vrhunski športniki invalidi (ki 
nastopajo pod okriljem NPŠZ), so:

– športna panoga ima strokovno usposobljen ali 
izobražen kader;

– športna panoga je vključena v mednarodne orga-
nizacije športa invalidov;

– športna panoga ima uradno potrjen tekmovalni 
sistem;

– v program vrhunskega športa so vključeni vr-
hunski športniki invalidi (olimpijskega ali svetovnega ali 
mednarodnega razreda) po veljavni kategorizaciji;

– športniki invalidi iz športne panoge se udeležujejo 
mednarodnih tekmovanj.

Opozorilo za NPŠZ:
– Nacionalne panožne športne zveze, ki kandidirajo 

na področju tekmovalnega športa, morajo s svojimi vlo-
gami kandidirati po panogah, in sicer z uradnimi nazivi 
športnih panog iz aplikacije e-šport.

– Pri sofinanciranju programov iz prvega odstavka 
8. člena pravilnika se upošteva le en prijavljeni program 

NPŠZ za posamezno športno panogo. Pri sofinancira-
nju programov iz drugega odstavka 8. člena pravilnika 
lahko NPŠZ kandidira le z enim prijavljenim programom 
za posamezno športno panogo in le z enim programom 
športa invalidov za posamezno športno panogo.

Opozorilo za izvajalce večpanožnih športnih pro-
gramov:

– Skladno s prvim odstavkom 8. člena pravilnika 
lahko na področju tekmovalnega športa, podpodročje 
športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni 
in vrhunski šport, z večpanožnim športnim programom 
kandidira le OKS-ZŠZ, in sicer le z enim programom, v 
katerem prijavi vse svoje vsebine s podpodročja šport-
ne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in 
vrhunski šport.

– Skladno z drugim odstavkom 8. člena pravilnika 
lahko na področju tekmovalnega športa, podpodročje 
vrhunskega športa, z večpanožnim športnim programom 
kandidirajo OKS-ZŠZ in ZŠIS-SPK, in sicer vsak le s po 
enim programom, v katerem prijavi vse svoje vsebine s 
podpodročja vrhunskega športa.

Za sofinanciranje programa sklada za vrhunske 
športnike lahko kandidira OKS-ZŠZ, v kolikor:

– ima uveljavljen akt za sklad vrhunskih športnikov, 
kjer so opredeljena merila za dodelitev sredstev preje-
mnikom.

Šport za vse – pogoji
Izvajalci programov prostočasne športne vzgoje 

otrok in mladine morajo izpolnjevati pogoj:
– da je program prostočasne športne vzgoje otrok 

in mladine namenjen udeležencem, ki niso vključeni v 
selekcije športnih klubov ali društev in tekmovalni sistem 
NPŠZ.

Celoletni športni programi prostočasne športne 
vzgoje otrok in mladine morajo izpolnjevati naslednje 
pogoje:

– program se izvaja najmanj 30 tednov in v obsegu 
najmanj 60 ur letno;

– v program je vključenih najmanj 80 udeležencev.
Športni tabori morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– tabor se izvaja v obsegu najmanj pet dni skupaj 

in vključuje nočitve;
– v program je vključenih najmanj 80 udeležencev;
– obseg športnih dejavnosti predstavlja najmanj 

60  % celotnega programa.
Počitniške dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje 

pogoje:
– izvajajo se v obsegu najmanj tri dni;
– v program je vključenih najmanj 150 udeležencev;
– obseg športnih dejavnosti predstavlja najmanj 

60  % celotnega programa.
Če vlagatelji programov prostočasne športne vzgo-

je otrok in mladine kandidirajo s programi podizvajalcev, 
mora biti najmanj 50  % podizvajalcev športnih društev.

Celoletni športni programi obštudijskih športnih de-
javnosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– program ni obvezni del študijskega programa;
– program se izvaja najmanj 30 tednov in v obsegu 

najmanj 60 ur letno;
– v program je vključenih najmanj 150 udeležencev;
– izvajalec programa je študentska športna orga-

nizacija.
Športne prireditve študentov na univerzitetni in na-

cionalni ravni morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– namenjene so izključno študentom;
– na nacionalni ravni jih organizirajo nacionalne 

študentske športne zveze, ki so članice FISU;
– na univerzitetni ravni jih organizirajo športne zve-

ze, ki delujejo na univerzitetni ravni na področju ob-
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študijskih športnih dejavnosti in so članice nacionalne 
študentske športne zveze;

– vsebina prireditev je pretežno športna dejavnost.
Pogoji za izbiro programov tekmovanj pod okriljem 

FISU so:
– športna panoga ima strokovno usposobljen ali iz-

obražen kader in javnoveljavni program usposabljanja, 
ki je vpisan v razvid javnoveljavnih programov usposa-
bljanj;

– športna panoga je na programu FISU;
– športna panoga ima uradno potrjen tekmovalni 

sistem;
– športna panoga ima registrirane športnike;
– v program priprav in nastopov študentov so vklju-

čeni športniki (mladinskega ali perspektivnega razreda) 
po veljavni kategorizaciji oziroma v program priprav in 
nastopov študentov so vključeni športniki (olimpijskega 
ali svetovnega ali mednarodnega razreda) po veljavni 
kategorizaciji.

V program sofinanciranja se uvrstijo tekmovanja v 
športnih panogah, ki potekajo pod okriljem Slovenske 
univerzitetne športne zveze in jih organizira FISU, vanj 
pa so vključeni registrirani športniki študenti, ki imajo 
status študenta.

Opozorilo:
– Izvajalec programa tekmovanj pod okriljem FISU 

lahko kandidira samo z enim programom.
Pogoji za izbiro celoletnega športnorekreativnega 

programa so:
– program ima visok zdravstveni učinek;
– program se izvaja najmanj 30 tednov in v obsegu 

najmanj 60 ur letno;
– v program je vključenih najmanj 60 udeležencev.
Če vlagatelji celoletnih športno rekreativnih pro-

gramov kandidirajo s programi podizvajalcev, mora biti 
najmanj 50  % podizvajalcev športnih društev.

Pogoji za izbiro množičnih delavskih športnih pri-
reditev so:

– prireditve potekajo na nivoju lokalne skupnosti, 
regije ali države;

– udeleženci na tekmovanju predstavljajo delovno 
organizacijo;

– prireditve niso sestavni del drugih športno rekre-
ativnih tekmovanj;

– organizator je OKS–ZŠZ oziroma regijske pisarne 
OKS-ZŠZ;

– vsebina prireditev je pretežno športno-gibalna 
dejavnost.

Pogoji za izbiro programov gibalne vadbe starejših 
so:

– program se izvaja najmanj 30 tednov in v obsegu 
najmanj 60 ur letno;

– v program je vključenih najmanj 60 udeležencev.
Šport invalidov – pogoji
S sredstvi za pilotske programe povezovanja šport-

nih in invalidskih društev ter NPŠZ se sofinancira ce-
loletne športne programe za invalide, ki so nastali s 
povezovanjem športnih in invalidskih društev in NPŠZ 
(v nadaljnjem besedilu: pilotski program). Predmet sofi-
nanciranja je uporaba oziroma najem športnih objektov 
in površin za šport v naravi ter delo strokovno izobraže-
nih ali strokovno usposobljenih delavcev.

Za sofinanciranje s pilotskimi programi lahko kan-
didirajo športna društva, invalidska društva, občinske 
športne zveze, NPŠZ in ZŠIS-SPK.

Sofinancira se izvajalec, katerega pilotski program 
se nanaša na šport invalidov na lokalni ravni, če je pri 
načrtovanju in izvajanju programa razvidno organizacij-
sko povezovanje športnih in invalidskih društev in zvez 

in vključevanje invalidov v njihove programe preko in-
kluzije ali integracije.

Pogoji za izbiro programov prostočasne športne 
vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami so:

– program se izvaja najmanj 30 tednov in v obsegu 
najmanj 60 ur letno;

– v program je vključenih najmanj 30 udeležencev.
Če vlagatelji programov prostočasne športne vzgo-

je otrok in mladine s posebnimi potrebami kandidirajo s 
programi podizvajalcev, mora biti najmanj 50  % podizva-
jalcev športnih društev.

Razvojne dejavnosti v športu – pogoji
Za sofinanciranje programa štipendij za nadarje-

ne in vrhunske športnike lahko kandidira OKS-ZŠZ, v 
kolikor:

– ima uveljavljen akt za dodelitev štipendij, ki zago-
tavlja dodelitev sredstev za štipendije športnikom v olim-
pijskih in neolimpijskih športnih panogah ter je usklajen 
med sofinancerji in potrjen s strani fundacije.

Za sofinanciranje programa nadstandardnega zdra-
vstvenega zavarovanja športnikov lahko kandidira OKS- 
ZŠZ, v kolikor:

– ima uveljavljen akt za sofinanciranje nadstan-
dardnega zdravstvenega zavarovanja športnikov, ki je 
usklajen med sofinancerji in potrjen s strani fundacije.

Pogoji za izbiro programov spremljanja pripravlje-
nosti športnikov so:

– športna panoga ima uradno potrjen tekmovalni 
sistem in ima registrirane športnike, ki so v zadnjih dveh 
letih pred razpisom nastopili na največjih mednarodnih 
tekmovanjih oziroma vsaj na kvalifikacijah za OI ali SP 
ali EP;

– v program so vključeni vrhunski športniki (olimpij-
skega ali svetovnega ali mednarodnega ali perspektiv-
nega razreda) po veljavni kategorizaciji;

– športna panoga ima registrirane športnike;
– športna panoga je razvrščena v 1. ali 2. razred 

športnih panog iz razvrstitve športnih panog v razrede 
in športna panoga je na programu OI ali Para-OI ali je s 
strani MOK priznana športna panoga ali je vključena v 
GAISF ali je vključena v mednarodno organizacijo po-
samezne športne panoge.

Za sofinanciranje programov razvojne dejavnosti v 
športu s podpodročja Spremljanja pripravljenosti šport-
nikov lahko kandidirajo prijavitelji s podizvajalci, ki izva-
jajo meritve z vključeno interpretacijo rezultatov meritev 
in/ali svetovanja na podlagi ugotovitev interpretacij, na 
enem ali več od naslednjih področji: fiziologije ter me-
dicine športa, biomehanike, psihologije športa, športne 
klinične prehrane ali področja enostavnih gibalnih testov, 
kineziološkega pregleda ter vrednotenja športnih znanj. 
Prijavitelj s podizvajalci mora zagotavljati ustrezne pro-
storske, tehnološke in kadrovske pogoje za izvajanje 
prijavljenih storitev ter objavljen cenik z nazivom in spe-
cifikacijo storitev. Prijavitelj mora v kandidaturi na javni 
razpis navesti program dela, ki mora vsebovati namen 
in cilje, konkretno vsebino, finančni načrt ter način vre-
dnotenja uspešnosti programa. Nadalje mora prijavitelj 
v vlogi na javni razpis opredeliti in navesti vse podizva-
jalce, s katerimi bo izvajal program ter vrsto dela, ki ga 
bo opravljal posamezni podizvajalec. Prijavitelj oziro-
ma izvajalec programa lahko tekom izvajanja programa 
spremeni ali nominira novega podizvajalca, vendar le ob 
predhodno pridobljenem soglasju Fundacije za šport. V 
primeru spremembe podizvajalca mora izvajalec pro-
grama tudi za novega podizvajalca predložiti Fundaciji 
za šport vse potrebne dokumente, kot je zahtevano v 
razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. V kolikor 
bo izvajalec programa izvajal program s podizvajalcem, 
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za katerega je bilo ugotovljeno, da ni ustrezen, se stroški 
takšnega podizvajalca ne priznajo kot upravičeni stroški 
programa.

Za nabavo in razvoj opreme za diagnostiko v špor-
tu lahko kandidirajo posamezne NPŠZ in nosilec kon-
zorcija, ki izpolnjuje pogoje na področju programov 
spremljanja pripravljenosti športnikov in svetovanja pri 
vključevanju otrok in mladine v šport. Za nabavo ve-
čje, kompleksnejše opreme za diagnostiko v športu, ki 
pokriva več športnih panog, imajo praviloma prednost 
fakultete športne smeri in NPŠZ, ki se lahko v primeru 
razvoja nove lastne opreme interdisciplinarno povezu-
jejo z drugimi javnimi inštitucijami na področju razisko-
vanja opreme za diagnostiko v športu. Poleg tega lahko 
NPŠZ kandidirajo tudi za nabavo opreme za podporo v 
trenažnem procesu.

Pogoji za izbiro programov nabave in razvoja opre-
me za diagnostiko v športu so:

– športna panoga ima uradno potrjen tekmovalni 
sistem in ima registrirane športnike, ki so v zadnjih dveh 
letih pred razpisom nastopili na največjih mednarodnih 
tekmovanjih oziroma vsaj na kvalifikacijah za OI ali SP 
ali EP;

– v program so vključeni vrhunski športniki (olim-
pijskega ali svetovnega ali mednarodnega razreda) po 
veljavni kategorizaciji;

– športna panoga ima registrirane športnike;
– športna panoga je razvrščena v 1. ali 2. razred 

športnih panog iz razvrstitve športnih panog v razrede 
in športna panoga je na programu OI ali Para-OI ali je s 
strani MOK priznana športna panoga ali je vključena v 
GAISF ali je vključena v mednarodno organizacijo po-
samezne športne panoge.

Za sofinanciranje programov založništva v športu 
lahko kandidirajo izvajalci iz 3. člena pravilnika, ki mo-
rajo vlogi predložiti:

– vsebinski opis programa s pripravljenim gradivom 
in natančni finančni načrt;

– za prosto dostopne športne strokovne oziroma 
znanstvene revije natančno vsebino in izvod zadnje 
izdane revije (velja za spletno, elektronsko in tiskano 
izdajo);

– za znanstvene revije s področja športa program 
konference ali kongresa, iz katerega je razvidno, da gre 
za znanstveni pristop;

– za znanstvene in strokovne knjige najmanj eno 
recenzijo strokovnjaka s področja športne vsebine, ki 
bo objavljena v knjigi.

Publikacija mora iziti v letu sofinanciranja.
Na področju založništva v športu niso predmet so-

financiranja: ponatisi, prevodi, pravilniki, merila, tekmo-
valni sistemi, letni almanahi, zbirke rezultatov, publikaci-
je, ki niso zajete v prvi alineji prvega odstavka 80. člena 
pravilnika, in spletne strani.

Za sofinanciranje programov znanstvenorazisko-
valne dejavnosti v športu lahko kandidirajo visokošol-
ski zavodi, ki izvajajo javnoveljavne študijske programe 
športne smeri in druge pravne in fizične osebe, ki izpol-
njujejo pogoje za opravljanje raziskovalne dejavnosti 
na področju športa, in sicer s projektom, iz katerega so 
razvidni vsebina in finančni načrt ter ustrezne kadrovske 
in tehnološke zmožnosti.

Za sofinanciranje programov drugih razvojnih pro-
jektov v športu lahko kandidirajo NPŠZ, OKS-ZŠZ in 
ZŠIS-SPK, in sicer s projektom, iz katerega so razvidni 
vsebina in finančni načrt ter ustrezne kadrovske in teh-
nološke zmožnosti.

Na področju informacijsko-komunikacijske tehnolo-
gije na področju športa lahko kandidirajo športna društva 

in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji, in no-
silec konzorcija, ki izpolnjuje pogoje na področju progra-
mov spremljanja pripravljenosti športnikov in svetovanja 
pri vključevanju otrok in mladine v šport.

Organiziranost v športu – pogoji
Za sofinanciranje programa s področja organizira-

nosti v športu lahko kandidira OKS-ZŠZ, v kolikor:
– ima uveljavljen akt za sofinanciranje delovanja 

regijskih pisarn OKS-ZŠZ.
Športne prireditve in promocija športa – pogoji
Sofinancira se množične športnorekreativne prire-

ditve, ki:
– se izvajajo na državnem ali regionalnem ali lo-

kalnem nivoju;
– so namenjene predvsem širšemu krogu prebi-

valstva.
Pri množičnih športnih prireditvah predmet javnega 

razpisa niso tekmovanja (državna tekmovanja, ligaška 
tekmovanja, pokali in mednarodna tekmovanja, ki so 
vključena v koledar nacionalnih panožnih ali mednarod-
nih športnih zvez), ampak organizirane športnorekrea-
tivne prireditve.

Če vlagatelji programov množičnih športnorekre-
ativnih prireditev kandidirajo s podizvajalci, mora biti 
najmanj 50  % podizvajalcev športnih društev.

Sofinancira se športno-promocijske prireditve za 
podelitev priznanj v športu, ki se izvaja tradicionalno na 
državni ravni, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– Podelitev priznanj za tradicionalen izbor športni-
ka leta na državni ravni za vse športne panoge skupaj. 
Vlagatelj mora imeti soglasje OKS-ZŠZ,

– Podelitev priznanj za športne dosežke na državni 
ravni. Kandidira lahko OKS-ZŠZ, če ima za podelitev 
priznanj uveljavljen pravilnik z merili.

Pogoji za izbiro programov nacionalnih promocij-
skih prireditev za podelitev priznanj v športu so:

– prireditev se izvaja na nacionalni ravni, s soglas-
jem OKS-ZŠZ;

– na prireditvi se podeljujejo priznanja več športnim 
panogam skupaj;

– prireditev ima v celoti športno-promocijsko vse-
bino.

Za sofinanciranje programov športne dediščine in 
muzejske dejavnosti v športu lahko kandidirajo vlagate-
lji, ki imajo status državnega muzeja za področje športa. 
Pogoji za izbiro programov športne dediščine in muzej-
ske dejavnosti v športu so:

– finančna konstrukcija projekta je izvedljiva;
– predmet programa je kulturna dediščina s podro-

čja športa in muzejska dejavnost v športu.
Za sofinanciranje programa športnega obnašanja 

lahko kandidira OKS-ZŠZ, pogoji za izbiro programa 
športnega obnašanja pa so:

– finančna konstrukcija projekta je izvedljiva in do-
sega pričakovane učinke fundacije;

– projekt vsebinsko pokriva športno obnašanje v 
športu;

– projekt je zastavljen glede na vsebinsko, organi-
zacijsko in finančno merilo.

Za sofinanciranje programa preprečevanja dopin-
ga v športu lahko kandidira Slovenska antidoping orga-
nizacija, če predloži program dela, iz katerega morata 
biti razvidna vsebina in natančen finančni načrt, pogoji 
za izbiro programa preprečevanje dopinga v športu 
pa so:

– finančna konstrukcija projekta je izvedljiva in do-
sega pričakovane učinke fundacije;

– projekt vsebinsko pokriva preprečevanje dopinga 
v športu;
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– projekt je zastavljen glede na vsebinsko, organi-
zacijsko in finančno merilo.

Šport za vse – merila
Pri izbiri programov letnega programa športa se 

na področju športa za vse, za programe s podpodročij 
programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, 
celoletnih športnih programov obštudijskih športnih de-
javnosti, celoletnih ciljnih športnorekreativnih programov 
in gibalne vadbe starejših uporabljajo naslednja merila:

– cena športnega programa;
– kompetentnost strokovnih delavcev;
– število vadečih.
Pri izbiri programov letnega programa športa se 

na področju športa za vse, za programe s podpodročja 

športnih prireditev študentov na univerzitetni in nacio-
nalni ravni in za množične delavske športne prireditve 
uporabljajo naslednja merila:

– mednarodna oziroma lokalna odmevnost;
– množičnost;
– raven prireditve;
– ustreznost vsebine.
Šport invalidov – merila
Pri izbiri pilotskih programov povezovanja športnih 

in invalidskih društev ter NPŠZ se uporabljajo naslednja 
merila:

– cena športnega programa;
– kompetentnost strokovnih delavcev;
– število vadečih.

Pilotski programi se točkujejo po naslednjih merilih:

Merila Število točk Opisnik 
Cena športnega programa 10 Programi so brezplačni za udeležence in se izvajajo na 

nacionalni ali regionalni ali lokalni ravni (izvajalci so: NPŠZ, 
ZŠIS-SPK, občinske športne zveze).

6 Programi so brezplačni za udeležence in se izvajajo na 
nacionalni ali regionalni ali lokalni ravni (izvajalci so: športna 
društva, invalidska društva).

3 Programi niso brezplačni in se izvajajo na nacionalni ali 
regionalni ravni (izvajalci so: NPŠZ, ZŠIS-SPK, občinske 
športne zveze, športna društva, invalidska društva).

Kompetentnost strokovnih delavcev 6 V projektu sodeluje 50  % ali več kot 50  % strokovno 
izobraženega kadra. 

3 V projektu sodeluje manj kot 50  % strokovno izobraženega 
kadra (v programu sodeluje večinoma strokovno usposobljen 
kader 1. ali 2. stopnje). 

Število vadečih 10 7 ali več udeležencev
6 3 do 6 udeležencev
2 1 do 2 udeleženca

Pilotski programi, ki zberejo najmanj 22 od 26 točk, 
se uvrstijo v izbor programov, ki jih sofinancira fundacija.

Razdelitev sredstev za pilotske programe se obli-
kuje na podlagi vsote točk, ki so jih skupaj zbrali vsi 
programi, ovrednoteni z najmanj 22 točkami.

Vrednost točke se določi kot razmerje med:
– obsegom sredstev, razpisanih za pilotske pro-

grame;
– skupnim številom točk vseh na javni razpis prija-

vljenih izvajalcev, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje 
pilotskih programov.

Pri izbiri programov letnega programa športa se 
na področju športa invalidov, za programe prostočasne 
športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami 
uporabljajo naslednja merila:

– cena športnega programa;
– kompetentnost strokovnih delavcev;
– število vadečih.
Razvojne dejavnosti v športu – merila
Pri izbiri programov letnega programa športa se 

na področju razvojne dejavnosti v športu, za programe 
založništva v športu uporabljata naslednji merili:

– deficitarnost;
– reference.
Pri izbiri programov letnega programa športa se na 

področju razvojne dejavnosti v športu, za programe s 
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podpodročja znanstvenoraziskovalne dejavnosti in dru-
gih razvojnih projektov v športu uporabljajo naslednja 
merila:

– izvedljivost in gospodarnost projekta;
– razvojna kakovost;
– relevantnost in potencialni vpliv projekta;
– reference.
Pri izbiri programov letnega programa športa se na 

področju razvojne dejavnosti v športu, za programe s 
podpodročja informacijsko-komunikacijske tehnologije 
uporabljajo naslednja merila:

– deficitarnost;
– dostopnost informacijsko-komunikacijske tehnologi-

je za uporabnike;
– uporabnost informacijsko-komunikacijske tehnologi-

je.
Športne prireditve in promocija športa – merila
Pri izbiri programov letnega programa športa se 

na področju športnih prireditev in promocije športa, za 
programe množičnih športnorekreativnih prireditev up-
orabljajo naslednja merila:

– mednarodna oziroma lokalna odmevnost;
– množičnost;
– raven prireditve;
– ustreznost vsebine (pretežno športna).
Pri izbiri programov letnega programa športa se na 

področju športnih prireditev in promocije športa, za pro-
gram javnega obveščanja v športu uporabljajo naslednja 
merila:

– nacionalni oziroma lokalni doseg medija;
– pogostost pojavljanja;
– vsebina.
Vrednotenje programov se opravi na podlagi me-

todologij za posamezna področja, ki točkovno oprede-
ljujejo posamezna merila. Metodologije za vrednotenje 
programov posameznega področja so določene v pra-
vilniku.

Pri vrednotenju programov tekmovalnega športa 
se uporabljajo izhodiščni podatki Olimpijskega komiteja 
Slovenije – Združenja športnih zvez iz e-aplikacije, po-
trjene s strani pristojnega organa OKS-ZŠZ.

Pri vrednotenju uspešnosti programov vrhunskega 
športa se upošteva olimpijski, svetovni in mednarodni 
razred, ki je na dan objave javnega razpisa fundacije 
objavljen v evidenci registriranih in kategoriziranih špor-
tnikov OKS-ZŠZ. Pri vrednotenju uspešnosti programov 
športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski šport, se upošteva perspektivni in mladinski 
razred, ki je na dan objave javnega razpisa fundacije 
objavljen v evidenci registriranih in kategoriziranih špor-
tnikov OKS-ZŠZ.

Pri vrednotenju tekmovalnih rezultatov programov 
vrhunskega športa se upoštevajo osvojene medalje in 
visoke uvrstitve v članski kategoriji. Skladno s sedmim 
odstavkom 15. člena Pravilnika o sofinanciranju izvaja-
nja letnega programa športa FŠO se pri SPP (svetovno 
pokalno prvenstvo) upoštevajo podatki OKS-ZŠZ, in 
sicer končna uvrstitev, ki velja za kategorizacijo, oziro-
ma končna uvrstitev na svetovni rang lestvici, ki velja 
za kategorizacijo, ki je objavljena v prvi uradni evidenci 
v letu, za katerega so razpisana sredstva. Konkurenč-
nost tekmovanja se ovrednoti na podlagi razvrstitve 
športnih panog v skupine in na podlagi ravni tekmova-
nja. Pri vrednotenju tekmovalnih rezultatov, doseženih 
v ekipnih nastopih v individualnih športnih panogah, 
se upoštevajo izključno uvrstitve, dosežene v športnih 
panogah in disciplinah, ki so del rednega programa OI 
in spadajo v prvi ali drugi razred pri razvrstitvi športnih 
panog v razrede.

Fundacija pri finančnem vrednotenju nacionalnih 
reprezentanc otrok in mladine in nacionalnih članskih 
reprezentanc upošteva način razvrstitve športnih panog 
v razrede, ki ga pripravi ministrstvo, pristojno za šport, 
razen razvrstitve števila športnih panog v posamezne 
razrede, kjer se upošteva razvrstitev iz drugega odstav-
ka 9. člena pravilnika, tako da se športne panoge raz-
vrsti v razrede, kot sledi:

– športne panoge, razvrščene po zaporedju od 1. do 
10. mesta, spadajo v 1. razred;

– športne panoge, razvrščene po zaporedju od 11. do 
25. mesta, spadajo v 2. razred;

– športne panoge, razvrščene po zaporedju od 26. do 
45. mesta, spadajo v 3. razred;

– športne panoge, razvrščene po zaporedju od 46. do 
70. mesta, spadajo v 4. razred;

– športne panoge, razvrščene po zaporedju od 
71. mesta dalje, spadajo v 5. razred.

Kot izhodišče se upošteva način razvrstitve športnih 
panog v razrede, ki ga pripravi ministrstvo, pristojno za 
šport, in sicer javno objavljeno in veljavno na dan objave 
javnega razpisa.

Sklenitev pogodb o sofinanciranju
Z izvajalci letnega programa fundacije, ki se iz-

berejo skladno s pogoji in merili, določenimi v pravilniku, 
fundacija sklene pogodbe o sofinanciranju, v katerih se 
natančno opredeli namen, za katerega so bila dodeljena 
sredstva, višino dodeljenih sredstev, načrt financiran-
ja, pogoje za koriščenje dodeljenih sredstev in druge 
načine za nadzor nad namensko porabo sredstev.

Opozorilo: Fundacija bo izbrane izvajalce pisno 
pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja 
letnega programa športa. Če se izbrani izvajalec v roku 
osmih dni od prejema pogodbe ne bo odzval, se šteje, 
da je umaknil vlogo za sofinanciranje.

Fundacija pogodbeno odobrena sredstva izplaču-
je izvajalcem skladno z določili sklenjene pogodbe o 
sofinanciranju, in sicer na podlagi izstavljenih popolnih 
zahtevkov za izplačilo. Fundacija bo ugotovljene neu-
pravičene stroške sofinanciranega programa odštela 
od predloženih stroškov pri vsakem zahtevku sproti in 
ustrezno znižala višino zahtevka za izplačilo. Volonter-
sko delo ni predmet sofinanciranja.

Zahtevek za izplačilo mora izvajalec dostaviti fun-
daciji najkasneje do konca leta 2023, sicer mu odobrena 
sredstva ne pripadajo. Računi, s katerimi izvajalec izka-
zuje upravičene stroške programa, se morajo glasiti na 
izvajalca. Kadar je izvajalec kandidiral s podizvajalci, se 
lahko v zahtevku za izplačilo izkazuje tudi stroške podi-
zvajalcev, ki so bili navedeni že v kandidaturi. Fundacija 
bo kot dokazilo o realizaciji sofinanciranega programa 
upoštevala le račune, izdane v obdobju od 1. 1. 2023 
do 31. 12. 2023.

V kolikor je izvajalec kandidiral s podizvajalci, je 
dolžan 80  % sredstev, prejetih od fundacije, nameniti 
svojim podizvajalcem, ki so sodelovali pri izvedbi pro-
grama, skladno s sprejetim delilnikom, sklepom o delitvi 
sredstev med podizvajalce ali sklenjenimi dogovori s 
podizvajalci. Ne glede na predhodno navedeno se lah-
ko odstotek sredstev, ki jih je dolžan izvajalec nameniti 
svojim podizvajalcem, spremeni, v odvisnosti od višine 
izkazanih neposrednih stroškov programa nastalih izva-
jalcu, in sicer v primeru da je tudi izvajalec sam neposre-
dni izvajalec programa.

Davek na dodano vrednost ni predmet razpisanih 
sredstev in se izvajalcu programa ne povrne. V kolikor 
izvajalec programa nima pravice do odbitka DDV, se 
mu plačani DDV všteje med upravičene stroške in ga 
izvajalec programa lahko uveljavlja kot lastna sredstva 
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pri dokazovanju upravičenosti porabe. Izvajalec progra-
ma je pri dokazovanju upravičenih stroškov iz naslova 
DDV, dolžan fundaciji predložiti izjavo o zavezanosti za 
DDV in o višini odbitnega deleža po 65. členu ZDDV-1 
ali izjavo o nezavezanosti za obračun davka na dodano 
vrednost. Upošteva se samo izjava, podpisana s strani 
računovodje in zakonitega zastopnika izvajalca progra-
ma, ki pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo 
potrjujeta resničnost v izjavi zatrjevanih podatkov.

Upravičeni stroški sofinanciranih programov Tek-
movalnega športa (op. stroški tekmovanj in priprav na 
tekmovanja), torej programov:

– s podpodročja Vrhunskega športa in
– s podpodročja Športne vzgoje otrok in mladine, 

usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:

Strokovni kader: – stroški dela in storitev (trenerjev, fizioterapevtov, zdravnikov),
– potni stroški (kilometrine, dnevnice),
– strokovno izpopolnjevanje in licenciranje strokovnega kadra v mednarodnem 
prostoru,
– zavarovanje za odgovornost strokovnega kadra.

Materialni stroški: – stroški prevoza (najem prevoznih sredstev, delež operativnega lizinga, delež 
stroškov posojila pri lastnem vozilu po potnem nalogu),
– športna oprema in rekviziti (op. razen osnovnih sredstev, v skladu z definicijo 
Slovenskih računovodskih standardov 1 (2016)),
– registracija športnikov in ekip,
– kotizacija ali startnina,
– stroški sodnikov ali delegatov,
– nezgodna zavarovanja,
– stroški namestitve in prehrane,
– zdravstveno varstvo športnikov,
– obresti in stroški odobritve kredita za izvedbo programa.

Športni objekti: – stroški najema oziroma uporabe,
– sorazmerni del obratovalnih stroškov (voda, plin, elektrika, kurilno olje),
– sorazmerni del nadomestila za stavbno zemljišče,
– stroški zavarovalnih premij.

Del stroškov delovanja zveze: – stroški zaposlenih in materialni stroški do 15  % upravičenih sredstev.

Upravičeni stroški sofinanciranega programa Tek-
movalnega športa, in sicer programa Sklada vrhunskih 
športnikov, sodijo:

– stroški izplačil vrhunskim športnikom iz sklada 
vrhunskih športnikov.

Upravičeni stroški sofinanciranih programov s pod-
področja Športa za vse, torej programov:

– s podpodročja Prostočasna športna vzgoja otrok 
in mladine

– s podpodročja Obštudijske športne dejavnosti, in 
sicer za celoletne športne programe obštudijskih šport-
nih dejavnosti

– s podpodročja Športna rekreacija, in sicer za ce-
loletne ciljne športnorekreativne programe

– s podpodročja Šport starejših, in sicer za progra-
me gibalne vadbe starejših:

Strokovni kader: – stroški dela in storitev strokovnega kadra (vaditelji, trenerji, organizatorji),
– potni stroški (kilometrine, dnevnice),
– zavarovanje za odgovornost strokovnega kadra.

Materialni stroški: – športna oprema, nagrade, priznanja in rekviziti,
– nezgodna zavarovanja in zavarovanja za splošno odgovornost,
– stroški oglaševanja,
– administrativni stroški in stroški porabljenega materiala,
– sorazmerni delež stroška plače nosilca projekta za organizacijo, in sicer v času 
izvajanja programa (max do 20  % vseh izkazanih upravičenih stroškov programa),
– stroški prevoza (najem prevoznega sredstva, nakup voznih kart) – samo pri 
počitniških športnih programih in programi športnih taborov,
– stroški namestitve in prehrane – samo pri programih športnih taborov,
– stroški prehrane – tudi pri počitniških športnih programih.
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Športni objekti: – stroški najema in uporabe športnih objektov,
– sorazmerni del obratovalnih stroškov športnih objektov (voda, plin, elektrika, 
kurilno olje, čiščenje, vzdrževanje),
– stroški zavarovalnih premij,
– stroški varovanja.

Del stroškov iz naslova 
delovanja:

– plače zaposlenih in materialni stroški do 20  % skupaj uveljavljanih upravičenih 
stroškov programa.

Upravičeni stroški sofinanciranih programov s pod-
področja Športa za vse, torej programov:

– s podpodročja Obštudijske športne dejavnosti, in 
sicer za tekmovanja pod okriljem FISU:

Strokovni kader: – stroški dela in storitev (trenerjev, fizioterapevtov, zdravnikov),
– potni stroški (kilometrine, dnevnice),
– strokovno izpopolnjevanje in licenciranje strokovnega kadra v mednarodnem 
prostoru,
– zavarovanje za odgovornost strokovnega kadra.

Materialni stroški: – stroški prevoza (najem prevoznih sredstev, delež operativnega lizinga, delež 
stroškov posojila pri lastnem vozilu po potnem nalogu),
– športna oprema in rekviziti (op. razen osnovnih sredstev, v skladu z definicijo 
Slovenskih računovodskih standardov 1 (2016)),
– registracija športnikov in ekip,
– kotizacija ali startnina,
– stroški sodnikov ali delegatov,
– nezgodna zavarovanja,
– stroški namestitve in prehrane,
– zdravstveno varstvo športnikov,
– obresti in stroški odobritve kredita za izvedbo programa.

Športni objekti: – stroški najema oziroma uporabe,
– sorazmerni del obratovalnih stroškov (voda, plin, elektrika, kurilno olje),
– sorazmerni del nadomestila za stavbno zemljišče,
– stroški zavarovalnih premij.

Del stroškov iz naslova 
delovanja:

– plače zaposlenih in materialni stroški do 20  % skupaj uveljavljanih upravičenih 
stroškov programa.

Upravičeni stroški sofinanciranih programov s pod-
področja Športa za vse, torej programov:

– s podpodročja Obštudijske športne dejavnosti, in 
sicer za športne prireditve študentov na univerzitetni in 
nacionalni ravni

– s podpodročja Športna rekreacija, in sicer za 
množične delavske športne prireditve

Strokovni kader: – stroški dela in storitev kadra, vključenega v izvedbo prireditve (voditelj prireditve, 
povezovalec prireditve, animator, sodnik na prireditvi, redarji),
– potni stroški (kilometrine, dnevnice),
– zavarovanje za odgovornost strokovnega kadra.

Materialni stroški: – sorazmerni delež stroška plače nosilca projekta za organizacijo, in sicer v času 
izvajanja programa (max do 20  % vseh izkazanih upravičenih stroškov programa),
– stroški oglasov, objav, naznanil, letakov,
– stroški priprave, oblikovanja, produkcije, tiska promocijskega gradiva,
– zakupa medijskega prostora ipd.,
– stroški objave člankov v medijih,
– administrativni stroški in stroški porabljenega materiala,
– stroški najema prireditvenega prostora,
– nagrade, priznanja za aktivne udeležence prireditve,
– stroški prehrane na množični športni prireditvi (max do 10  % vseh izkazanih 
upravičenih stroškov programa),
– nezgodna zavarovanja in – zavarovanja za splošno odgovornost,
zavarovanje prireditve.

Del stroškov iz naslova 
delovanja:

– plače zaposlenih in materialni stroški do 20  % skupaj uveljavljanih upravičenih 
stroškov programa.
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Upravičeni stroški sofinanciranih programov s pod-
področja Športa invalidov, torej:

– pilotskih programov povezovanja športnih in inva-
lidskih društev ter NPŠZ

– programov prostočasne športna vzgoja otrok in 
mladine s posebnimi potrebami:

Strokovni kader: – stroški dela in storitev strokovnega kadra (vaditelji, trenerji, organizatorji),
– potni stroški (kilometrine, dnevnice),
– zavarovanje za odgovornost strokovnega kadra.

Materialni stroški: – športna oprema, nagrade, priznanja in rekviziti,
– nezgodna zavarovanja in zavarovanja za splošno odgovornost,
– stroški oglaševanja,
– administrativni stroški in stroški porabljenega materiala,
– sorazmerni delež stroška plače nosilca projekta za organizacijo, in sicer v času 
izvajanja programa (max do 20  % vseh izkazanih upravičenih stroškov programa),
– stroški prevoza (najem prevoznega sredstva, nakup voznih kart) – samo pri 
počitniških športnih programih in programi športnih taborov,
– stroški namestitve in prehrane – samo pri programi športnih taborov,
– stroški prehrane – tudi pri počitniških športnih programih.

Športni objekti: – stroški najema in uporabe športnih objektov,
– sorazmerni del obratovalnih stroškov športnih objektov (voda, plin, elektrika, 
kurilno olje, čiščenje, vzdrževanje),
– stroški zavarovalnih premij,
– stroški varovanja.

Del stroškov iz naslova 
delovanja:

– plače zaposlenih in materialni stroški do 20  % skupaj uveljavljanih upravičenih 
stroškov programa.

Upravičeni stroški sofinanciranih programov s pod-
področja Statusnih pravic športnikov, trenerjev in stro-
kovne podpore programom, torej programov:

– s podpodročja Štipendij za nadarjene in vrhunske 
športnike

– s podpodročja Spremljanja pripravljenosti šport-
nikov

– s podpodročja Nabave in razvoja opreme za dia-
gnostiko v športu

– s podpodročja Nadstandardnega zavarovanja 
športnikov.

Med upravičene stroške na področju štipendij za 
nadarjene in vrhunske športnike sodijo:

– stroški izplačanih štipendij.
Med upravičene stroške na področju spremljanja 

pripravljenosti športnikov sodijo:
– stroški izvedbe storitev meritev, analiz in sveto-

vanja,
– stroški dela (raziskovalci, tehniki in drugo pod-

porno osebje do obsega, kot so zaposleni na projektu 
izključno za raziskovalno dejavnost),

– stroški inštrumentov in opreme uporabljene pri 
meritvah in analizi, če strošek ni zajet v ceni izvajalca,

– stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, ki 
se uporabljajo izključno za namen meritev in svetovanja, 
vključno z raziskavami, tehničnim znanjem in patenti, 
kupljenimi ali najetimi od zunanjih virov po tržnih cenah, 
kadar je to nujno za evalvacijo projekta,

– drugi operativni stroški, vključno s stroški materi-
ala, zalog in podobnih izdelkov, nastali neposredno kot 
posledica meritev, analiz in svetovanja.

Med upravičene stroške na področju nabave in raz-
voja opreme za diagnostiko v športu sodijo:

– stroški nabave opreme za diagnostiko v športu,
– stroški razvoja opreme za diagnostiko v športu.
Med upravičene stroške na področju nadstandar-

dnega zdravstvenega zavarovanja športnikov sodijo:

– stroški izplačanih zavarovanj športnikov iz naslo-
va nadstandardnih storitev.

Upravičeni stroški sofinanciranih programov s pod-
področja Založništva v športu:

Med upravičene stroške na področju izdaje tiskanih 
knjig sodijo:

– stroški avtorskega dela (avtorji besedil, avtorji 
uvodnih/spremnih besedil, prevajalci, ilustratorji, lektorji, 
urejanje besedila, plačilo avtorskih pravic idr.),

– tiskarska priprava in tisk knjige,
– stroški uredniškega dela.
Med upravičene stroške na področju izdaje tiskanih 

revij sodijo:
– stroški avtorskega dela (avtorska besedila, pre-

vodi besedil v slovenski jezik, odkup avtorskih pravic 
za besedila in vizualno gradivo, lektoriranje, urejanje 
besedila),

– distribucija za brezplačne revije,
– tiskarska priprava in tisk revije,
– stroški uredniškega dela.
Med upravičene stroške na področju izdaje prosto 

dostopne športne strokovne oziroma znanstvene revije 
na spletu sodijo:

– stroški avtorskega dela (stroški administratorja 
spletne strani, prevajalci, ilustratorji, lektorji, plačilo av-
torskih pravic idr.),

– stroški uredniškega dela,
– stroški domene,
– stroški gostovanja na strežniku.
Upravičeni stroški sofinanciranih programov s pod-

področja Znanstvenoraziskovalne dejavnosti in drugih 
razvojnih projektov v športu:

Stroški Znanstveno raziskovalnih projektov v špor-
tu:

– stroški dela (raziskovalci, tehniki in drugo pod-
porno osebje do obsega, kot so zaposleni na projektu 
izključno za raziskovalno dejavnost),
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– stroški inštrumentov in opreme do obsega in za 
obdobje, ki ga predvideva projekt – če se ti instrumenti 
in oprema ne uporabljajo za raziskovalni projekt skozi 
njihovo celotno življenjsko dobo, se štejejo za upravi-
čene stroški amortizacije, izračunani na podlagi dobre 
računovodske prakse, ki ustrezajo trajanju raziskoval-
nega projekta,

– stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, 
ki se uporabljajo izključno za raziskovalno dejavnost, 
vključno z raziskavami, tehničnim znanjem in patenti, 
kupljenimi ali najetimi od zunanjih virov po tržnih ce-
nah,

– režijski stroški, nastali neposredno kot posledica 
raziskovalnega projekta,

– drugi operativni stroški, vključno s stroški materi-
ala, zalog in podobnih izdelkov, nastali neposredno kot 
posledica raziskovalne dejavnosti.

Stroški Drugih razvojnih projektov v športu:
– materialni stroški, ki so neposredno vezani na 

realizacijo prijavljenega projekta,

– stroški dela, ki so neposredno vezani na realiza-
cijo prijavljenega projekta.

Upravičeni stroški sofinanciranih programov s pod-
področja Informacijsko-komunikacijske tehnologije na 
področju športa:

– stroški nabave opreme po računu,
– stroški nabave oziroma izdelave programske 

opreme.
Upravičeni stroški sofinanciranih programov s po-

dročja Organiziranosti v športu:
– stroški dela in storitev strokovnega kadra regijskih 

pisarn, ki so neposredno vezani na realizacijo prijavlje-
nega programa,

– neposredni materialni stroški regijskih pisarn, ki 
so neposredno vezani na realizacijo prijavljenega pro-
grama.

Sredstva, ki jih za izvajanje programov s podro-
čja organiziranosti v športu namenja fundacija, lahko 
predstavljajo največ 65  % upravičenih stroškov pro-
grama.

Upravičeni stroški sofinanciranih programov s podpodročja Športnih prireditev:

Strokovni kader: – stroški dela in storitev kadra, vključenega v izvedbo prireditve (voditelj prireditve, 
povezovalec prireditve, animator, sodnik na prireditvi, redarji),
– potni stroški (kilometrine, dnevnice),
– zavarovanje za odgovornost strokovnega kadra.

Materialni stroški: – sorazmerni delež stroška plače nosilca projekta za organizacijo, in sicer v času 
izvajanja programa (max do 20  % vseh izkazanih upravičenih stroškov programa),
– stroški oglasov, objav, naznanil, letakov,
– stroški priprave, oblikovanja, produkcije, tiska promocijskega gradiva,
– zakupa medijskega prostora ipd.,
– stroški objave člankov v medijih,
– administrativni stroški in stroški porabljenega materiala,
– stroški najema prireditvenega prostora,
– nagrade, priznanja za aktivne udeležence prireditve,
– stroški prehrane na množični športni prireditvi (max do 10  % vseh izkazanih 
upravičenih stroškov programa),
– nezgodna zavarovanja in – zavarovanja za splošno odgovornost,
zavarovanje prireditve.

Upravičeni stroški sofinanciranih programov s podpodročja Javnega obveščanja v športu:

Strokovni kader: – stroški dela in storitev strokovnega kadra,
– potni stroški (kilometrine, dnevnice.

Materialni stroški: – sorazmerni delež stroška plače nosilca projekta za organizacijo, in sicer v času 
izvajanja programa (max do 20  % vseh izkazanih upravičenih stroškov programa),
– stroški oglasov, objav, naznanil,
– stroški priprave, oblikovanja, produkcije, tiska,
– zakupa medijskega prostora ipd.,
– stroški objave člankov v medijih,
– administrativni stroški in stroški porabljenega materiala,
– stroški najema predavalnice.

Upravičeni stroški sofinanciranih programov s pod-
področja Športne dediščine in muzejske dejavnosti v 
športu:

– stroški priprave in ureditve muzejskega gradiva.
Upravičeni stroški sofinanciranih programov s pod-

področja Družbene in okoljske odgovornosti v športu:
– stroški dela in storitev strokovnega kadra,
– neposredni materialni stroški programa.
Izvajalci letnega programa fundacije, s katerimi 

bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, morajo vzpo-
staviti oziroma zagotoviti takšen način vodenja računo-
vodskih evidenc, da bodo javna sredstva na prihodkovni 
in odhodkovni strani razvidna za vsak sofinancirani pro-
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gram. Izvajalec je dolžan vsak sofinanciran program v 
celoti evidentirati na samostojnem stroškovnem mestu, 
tako po prihodkovni kot odhodkovni strani.

V primeru nenačrtovanih prilivov sredstev fundacije 
lahko fundacija na podlagi sklepa sveta fundacije izvajal-
cem letnega programa fundacije enostransko spremeni 
dinamiko sofinanciranih sredstev.

3. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva na spletnih 

straneh fundacije http://www.fundacijazasport.org obse-
ga:

– besedilo javnega razpisa,
– pravilnik fundacije,
– obrazec FŠO 2023-D1: prijavni obrazec za pro-

grame vrhunskega športa,
– obrazec FŠO 2023-D2: prijavni obrazec za pro-

grame športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport,

– obrazec FŠO 2023-D3: prijavni obrazec za pro-
grame športa za vse,

– obrazec FŠO 2023-D4: prijavni obrazec za pro-
grame športnih prireditev, za programe javnega obve-
ščanja v športu ter za programe športne dediščine in 
muzejske dejavnosti,

– obrazec FŠO 2023-D5: prijavni obrazec za pro-
grame statusnih pravic športnikov, trenerjev in strokovne 
podpore programom,

– obrazec FŠO 2023-D6: prijavni obrazec za pro-
grame družbene in okoljske odgovornosti,

– obrazec FŠO 2023-D7: prijavni obrazec za pro-
grame športa invalidov,

– obrazec FŠO 2023-D8: prijavni obrazec za pro-
gram organiziranosti v športu,

– obrazec FŠO 2023-Z: prijavni obrazec za progra-
me založništva v športu,

– obrazec FŠO 2023-RR: prijavni obrazec za znan-
stvenoraziskovalne projekte, za druge razvojne projekte 
ter za programe informacijsko-komunikacijske tehnologije,

– vzorce pogodb na posameznih področjih sofinan-
ciranja fundacije.

4. Rok in način oddaje vloge
Kandidati za sredstva fundacije (v nadaljevanju: 

prijavitelj) prijavne obrazce obvezno izpolnijo preko sple-
tnih strani fundacije http://www.fundacijazasport.org. Po-
stopek izpolnjevanja prijavnih obrazcev preko spletne 
aplikacije je podrobneje opisan na spletnih straneh fun-
dacije. Izpolnjene prijavne obrazce morajo kandidati 
natisniti. Natisnjene prijavne obrazce žigosa in podpiše 
pooblaščena oseba kandidata.

Poleg oddaje prijavnega obrazca preko spletne apli-
kacije, morajo kandidati tiskano vlogo na javni razpis po-
slati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno 
na naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51, 1000 Ljub-
ljana, najkasneje do 21. 11. 2023. Šteje se, da je tiskana 
vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za 
oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali 
do 12. ure tega dne osebno oddana v tajništvu fundacije.

Tiskana vloga mora biti osebno predložena fundaciji 
ali oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni 
ovojnici, na kateri mora biti napisano sledeče:

– navedba kandidata (naziv in polni naslov kandi-
data),

– navedba fundacije (naziv in polni naslov funda-
cije),

– pripis »Ne odpiraj – vloga za javni razpis« in
– identifikacijska številka vloge.
Opozorilo: Kandidat mora obvezno oddati elektron-

sko vlogo (preko spletne aplikacije) in tiskano vlogo, v 
zapečateni ovojnici.

5. Vsebina tiskane vloge
Tiskana vloga mora biti izpolnjena na ustreznih 

obrazcih iz pripadajoče razpisne dokumentacije ter mora 
vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene 
v razpisni dokumentaciji. Tiskana vloga je popolna, če 
vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo 
javnega razpisa in obrazec FŠO 2023 za posamezno 
področje, za popolno pa se šteje tudi vloga, ki jo je kan-
didat po pozivu v danem roku dopolnil.

Tiskana vloga mora vsebovati:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec FŠO 2023 

za področje, na katerem kandidat kandidira, in vse zah-
tevane priloge, naštete v besedilu tega javnega razpisa.

Na področju tekmovalnega športa mora biti tiskani 
vlogi obvezno priložena:

– kopija dokazila o kompetentnosti strokovnega 
kadra (op. vlogi se priloži dokazilo za selektorja ali tre-
nerja).

Na področju tekmovalnega športa, za program skla-
da vrhunskih športnikov, mora biti tiskani vlogi obvezno 
priložen:

– uveljavljen akt za sklad vrhunskih športnikov.
Na področju športa za vse, za programe s pod-

področij programov prostočasne športne vzgoje otrok 
in mladine, celoletnih športnih programov obštudijskih 
športnih dejavnosti, celoletnih ciljnih športnorekreativnih 
programov in gibalne vadbe starejših, mora biti tiskani 
vlogi obvezno priloženo:

– dokazilo o brezplačnosti programa ali dokazilo, ki 
izkazuje ceno programa za posameznega udeleženca 
(izjava kandidata),

– kopija dokazila o kompetentnosti strokovnega 
kadra (op. vlogi se priloži dokazilo za nosilca projekta).

Na področju športa za vse, za programe s podpo-
dročij športnih prireditev študentov na univerzitetni in 
nacionalni ravni in za množične delavske športne prire-
ditve, mora biti tiskani vlogi obvezno priloženo:

– dokazilo o brezplačnosti programa ali dokazilo, ki 
izkazuje ceno programa za posameznega udeleženca 
(izjava kandidata).

Na področju športnih prireditev in promocije športa, 
za programe s podpodročja športnih prireditev, mora biti 
tiskani vlogi obvezno priloženo:

– dokazilo o brezplačnosti programa ali dokazilo, ki 
izkazuje ceno programa za posameznega udeleženca 
(izjava kandidata).

Če kandidat na področju športa za vse oziroma na 
področju športnih prireditev kandidira s programi podi-
zvajalcev, mora tiskani vlogi obvezno priložiti:

– seznam podizvajalcev,
– izpolnjena in podpisana soglasja podizvajalcev, 

navedenih v seznamu podizvajalcev,
– dokazilo o brezplačnosti programa pri posamez-

nem podizvajalcu ali dokazilo, ki izkazuje ceno progra-
ma podizvajalca za posameznega udeleženca (izjava 
podizvajalca).

V obrazcu vloge ali v tiskani prilogi mora kandidat 
za vsakega podizvajalca navesti sledeče podatke: naziv 
podizvajalca, naziv programa/ov podizvajalca, število 
udeležencev v posameznem programu podizvajalca, 
vrednost posameznega programa podizvajalca, ceno 
za udeležence posameznega programa podizvajalca v 
preteklem letu, kompetentnosti strokovnega kadra po-
dizvajalca.

Na področju športa invalidov mora biti tiskani vlogi 
obvezno priloženo:

– dokazilo o brezplačnosti programa ali dokazilo, ki 
izkazuje ceno programa za posameznega udeleženca 
(izjava kandidata),

http://www.fundacijazasport.org
http://www.fundacijazasport.org
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– kopija dokazila o kompetentnosti strokovnega 
kadra (op. vlogi se priloži dokazilo za nosilca projekta).

Na področju organiziranosti v športu mora biti tiska-
ni vlogi obvezno priložen:

– uveljavljen akt za sofinanciranje delovanja regij-
skih pisarn OKS-ZŠZ.

Na podpodročju statusnih pravic športnikov, tre-
nerjev in strokovne podpore programom, za program 
štipendij za nadarjene in vrhunske športnike, mora biti 
tiskani vlogi obvezno priložen:

– uveljavljen akt za dodelitev štipendij.
Na podpodročju statusnih pravic športnikov, trener-

jev in strokovne podpore programom, za program nad-
standardnega zdravstvenega zavarovanja športnikov, 
mora biti tiskani vlogi obvezno priložen:

– uveljavljen akt za sofinanciranje nadstandardne-
ga zdravstvenega zavarovanja športnikov.

Na področju statusnih pravic športnikov, trenerjev in 
strokovne podpore programom, za programe spremlja-
nja pripravljenosti športnikov, morajo biti tiskani vlogi 
obvezno priloženi:

– veljavni, javno dostopni cenik z nazivom in speci-
fikacijo storitev (op. področje delovanja, naziv storitve, 
enota, cena na enoto), za vsakega izvajalca oziroma 
podizvajalca storitev;

– dokazila o referencah izvajalca oziroma podizva-
jalca storitev (op. izobrazba, reference s področja stori-
tev, ki jih bo opravljal v programu), za vsakega izvajalca 
oziroma podizvajalca storitev.

Na področju statusnih pravic športnikov, trenerjev 
in strokovne podpore programom, za programe nabave 
in razvoja opreme za diagnostiko v športu morajo biti 
tiskani vlogi obvezno priloženi:

– predračuni s podrobno specifikacijo opreme in 
namena koriščenja te opreme. Priloženi predračuni mo-
rajo veljati 90 dni od dneva oddaje vloge na javni razpis.

Na področju založništva v športu, pri kandidaturi za 
knjigo, mora biti tiskani vlogi obvezno priloženo:

– osnutek publikacije oziroma osnutek gradiva;
– najmanj ena recenzija strokovnjaka s področja 

športne vsebine, ki bo objavljena v knjigi.
Na področju založništva v športu, pri kandidaturi za 

revijo, mora biti tiskani vlogi obvezno priložen:
– en izvod zadnje izdane številke te revije (op. velja 

za spletno, elektronsko ali tiskano izdajo).
Na področju založništva v športu, pri kandidaturi 

za znanstveno revijo s področja športa, mora biti tiskani 
vlogi obvezno priložen:

– program konference ali kongresa, iz katerega je 
razvidno, da gre za znanstveni pristop.

Na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti in 
drugih razvojnih projektov v športu je potrebno tiskani 
vlogi obvezno priložiti:

– reference o vodenju projektov za projektnega 
vodja in projektno skupino.

Na področju informacijsko-komunikacijske tehnolo-
gije v športu morajo biti tiskani vlogi obvezno priloženi:

– predračuni s podrobno specifikacijo tehnologije in 
namena koriščenja te tehnologije. Priloženi predračuni 
morajo veljati 90 dni od dneva oddaje vloge na javni 
razpis.

6. Informiranje prijaviteljev
Vse informacije so na voljo na spletnih straneh fun-

dacije: http://www.fundacijazasport.org.
Za dodatne informacije lahko zainteresirani kan-

didati fundacijo zaprosijo pisno na naslov fundacije ali 
prek elektronske pošte na naslov info@fundacijaza-
sport.org oziroma ustno na tel. 01/236-25-22, v času 

uradnih ur. Kontaktni osebi sta Andrej Cevc in Maja 
Benedičič.

7. Postopek obravnave vlog
Komisija fundacije (v nadaljevanju: komisija) v roku 

15 dni po poteku roka za oddajo vlog preveri prejete vlo-
ge in jih obravnava skladno z določbami Zakona o špor-
tu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20). 
Odpiranje vlog ni javno. Komisijsko odpiranje vlog bo 
predvidoma potekalo dne 24. 11. 2022. O prejetih vlogah 
komisija izdela zapisnik.

Nepravočasno prejete vloge in nepravilno oddane 
vloge se s sklepom zavržejo.

V kolikor kandidat odda samo elektronsko vlogo 
(preko spletne aplikacije) ali samo vlogo v tiskani obliki, 
se takšna vloga s sklepom zavrže.

Kandidate za sofinanciranje programov, katerih vlo-
ge so nepopolne oziroma nerazumljive, komisija pozo-
ve, da v roku 8 dni odpravijo pomanjkljivosti. Če kan-
didat v tem roku pomanjkljivosti ne odpravi, se vloga s 
sklepom zavrže.

Popolne vloge vrednoti komisija po metodologiji, 
ki izhaja iz pravilnika. Med vrednotenjem vlog lahko 
komisija od kandidatov zahteva dodatne informacije, 
podatke in strokovna mnenja. Če kandidat zahtevanih 
dodatnih informacij ne predloži v zahtevanih rokih, ko-
misija pripravi predlog razdelitve sredstev na osnovi 
razpoložljivih podatkov.

Komisija pripravi predlog izbire in sofinanciranja 
programov letnega programa športa fundacije. Na pod-
lagi predloga komisije, fundacija sprejme sklep o razpo-
reditvi sredstev izvajalcem, na podlagi sprejetega sklepa 
pa nato fundacija izda odločbe.

Fundacija vroči kandidatom odločbe, skladno z 
določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek. 
Zoper odločbo je mogoče vložiti ugovor v roku 8 dni od 
vročitve. O ugovoru odloči fundacija, odločitev o izbiri je 
s tem dokončna.

Fundacija rezultate javnega razpisa objavi na svojih 
spletnih straneh, po dokončnosti odločitev o ugovorih.

8. Obveščanje o rezultatih javnega razpisa: rezultati 
javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo 
objavljeni na spletnih straneh fundacije, po sprejemu do-
končnih odločitev o ugovorih. Oddaja vloge pomeni, da 
se je kandidat seznanil z vsebino javnega razpisa in da 
se z njo strinja. Izvajalec sofinanciranega programa se s 
predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo 
podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. 
Objavljeni bodo osnovni podatki o izvajalcu programa, 
o programu ter o odobrenih in izplačanih denarnih sred-
stvih, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij 
javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov. Vsi podatki iz vlog so informacije javnega 
značaja, razen tistih (posameznih podatkov), ki jih je 
kandidat v vlogi posebej označil kot poslovno skrivnost.

Fundacija za šport

Št. 341-0002/2022 Ob-3298/22
Na podlagi 4. člena Odloka o porabi koncesijske 

dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Obči-
ni Sevnica (Uradni list RS, št. 1/16), Zakona o divjadi 
in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 
17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20 in 97/20 – popr., 
44/22), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 
3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP) in 
34. člena Statuta Občine Sevnica – UPB (Uradni list 
RS, št. 46/15, 17/17 in 44/18) objavlja Občina Sevnica, 
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica

http://www.fundacijazasport.org
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-2694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2615
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4372
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0109
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javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 

gospodarjenja z divjadjo v Občini Sevnica  
za obdobje 2020–2021

I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktiv-

nosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer za 
izvedbo naslednjih ukrepov (v nadaljevanju aktivnosti):

(1) biomeliorativni ukrepi:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, 

logov,
– izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, 

mlaka, mokrišče, vodni viri ipd.),
– vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz,
– nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču 

primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
– krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelo-

valnih njiv;
(2) biotehnični ukrepi:
– izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, 

solnic, umetnih dupel in prež;
(3) ostali ukrepi:
– čistilne akcije občine,
– čiščenje divjih odlagališč,
– izobraževanja in obveščanja občanov o stanju in 

odnosu do gozdnih živali/divjadi ter gozdnem bontonu,
– postavitev prometne signalizacije,
– nabava preventivnih zaščitnih sredstev za prepre-

čevanje škode od divjadi,
– drugi ukrepi varstva okolja in narave.
S tem se želi vzpodbuditi upravljavce lovišč k še 

boljšemu trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo in lovi-
ščem. Sofinancirale se bodo aktivnosti, ki so se izvajale 
v letih 2020 in 2021.

Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s pogodbo, 
koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z div-
jadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi 
s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in 
zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.

II. Upravičenci: upravičenci do sofinanciranja aktiv-
nosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo navedenih 
v prvi točki javnega razpisa so lovske družine – kon-
cesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo za 
trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji 
za lovišča, ki ležijo na območju Občine Sevnica in na-
kazana koncesija Občini Sevnica za posamezno leto 
znaša nad 20 EUR.

III. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska dru-

žina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za 

trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v 
Občini Sevnica,

– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvi-
dacijskem postopku,

– ima poravnane davke, prispevke in druge obvez-
ne dajatve državi in občini.

IV. Merila za dodelitev sredstev
Predmet sofinanciranja posamezni lovski družini 

je višina nakazane koncesije po posamezni lovski dru-
žini oziroma lovišču s strani Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, ki znaša nad 20 EUR. Vsak 
vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede na lovno 
površino lovišča, ki leži v občini. Sredstva se dodelijo na 
osnovi opravljenih del, ki so dokazljiva z računi (na raču-
nu je potrebno napisati, katerega od navedenih ukrepov 
pod točko 1. je lovska družina izvajala).

V primeru, da sredstva v proračunskem letu ne 
bodo porabljena v celoti, se le-ta prenesejo kot namen-
ski prihodki v proračun naslednjega leta.

V. Višina sredstev: višina sredstev je 5.401,17 € 
(znesek sredstev, ki jih je prejela Občina Sevnica od 
koncesijske dajatve od lova za leto 2020 in 2021). Sred-
stva so planirana v proračunu Občine Sevnica za leto 
2022 na postavki: 15430 Ukrepi za preprečitev škode 
po divjadi, konto 412000 Tekoči transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam.

VI. Upravičeno obdobje: upravičeno obdobje je od 
1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. Priloženi računi o opravljenih 
aktivnostih naštetih v prvi točki tega razpisa morajo biti 
izdani v prej navedenem obdobju.

VII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis 

za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje 
z divjadjo vsebuje:

1. Povabilo k oddaji prijave
2. Besedilo javnega razpisa
3. Prijavni obrazec:
A. Podatki o vlagatelju
B. Podatki o odgovorni osebi lovske družine
C. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev
D. Seznam računov
E. Vzorec pogodbe
4. Višina pripadajoče koncesije po posamezni lo-

vski družini oziroma lovišču v EUR, ki so na območju 
Občine Sevnica

5. Obrazec za opremo kuverte
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno do-

kumentacijo, zraven pa priložene fotokopije računov 
upravičenih stroškov, ki morajo glasiti na lovsko družino 
in potrdila o plačilu le-teh.

VIII. Rok in način prijave
Vlogo vlagatelji vložijo na predpisanem obrazcu, 

ki ga izpolnjenega in podpisanega, skupaj s potrebnimi 
dokazili, pošljejo po pošti priporočeno (oznaka R) ali 
s povratnico (oznaka AR) ali vložijo osebno na naslov 
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, do 7. 11. 
2022.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti 
s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 
7. 11. 2022) ali do konca delavnika (do 15. ure) oddana 
v sprejemni pisarni Občine Sevnica.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in
– opremljene z obrazcem za opremo kuverte, ki je 

del razpisne dokumentacije (pod točko 5.) ali pa
– opremljene z nazivom in naslovom prijavitelja ter 

označene z oznako: »Ne odpiraj javni razpis – divjad«.
S sklepom bodo zavržene vse prijave, ki ne bodo:
– oddane na veljavnem obrazcu za leto 2022,
– imele pravilno opremljene kuverte ali
– oddane pravočasno na pošto oziroma osebno 

dostavljene v sprejemno pisarno občine.
IX. Odpiranje prispelih vlog: vloge se bodo odpirale 

po končanem javnem razpisu. Odpiranje vlog ni javno. 
Vloge bo pregledala tričlanska komisija, ki jo za ta na-
men imenuje župan.

X. Izbirni postopek in odločanje v postopku razpisa
Prijave, ki so prispele v roku, obravnava komisija, 

ki pripravi predlog za izbor. Če komisija ugotovi, da je 
potrebno prijavo dopolniti, po zaključku zbiranja prijav 
obvesti vlagatelja o pomanjkljivostih in ga pozove, da 
prijavo dopolni v 8 dneh. Če prosilec v tem roku prijave 
ne dopolni, se prijava zavrže. Prav tako se zavrže tudi 
vloga, katere dopolnitev je bila poslana prepozno.
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O dodelitvi sredstev vlagateljem po tem pravilniku 
na predlog komisije odloča pooblaščena oseba. Prijavi-
telji bodo z izidom javnega razpisa pisno seznanjeni s 
sklepom najpozneje v roku 30 dni od dne, od katerega 
se šteje, da je vložena zadnja popolna vloga, med vsemi 
na javni razpis prispelimi pravočasnimi vlogami ter so 
bila nakazana sredstva iz naslova koncesij za trajnost-
no gospodarjenje z divjadjo v letu 2020 in 2021 s strani 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Zoper sklep je možna pritožba na župana Občine 
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pritožba se v 
roku 8 dni od vročitve sklepa vloži pisno ali da ustno na 
zapisnik, in pošlje na naslov: Občina Sevnica, Glavni 
trg 19a, 8290 Sevnica.

Sklepanje pogodb z upravičenci se opravi v petnaj-
stih dneh od dokončnosti sklepa o izboru. Če v tem roku 
ne pride do sklenitve pogodbe o sofinanciranju iz razlo-
gov, ki so na strani izbranega sofinancerja, sklep o iz-
boru sofinancerja za posamezno lovišče preneha veljati.

XI. Dostopnost dokumentacije: besedilo javnega 
razpisa in vloga sta vlagateljem na voljo, od dneva ob-
jave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka, na 
spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) 
in v poslovnem času na naslovu Občine Sevnica, Od-
delek za gospodarske dejavnosti, Glavni trg 19a, 8290 
Sevnica.

XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: doda-
tne informacije so vlagateljem na voljo:

– na e-poštnem naslovu: vlasta.kuzmicki@obcina- 
sevnica.si in jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si

– od ponedeljka do petka v času poslovnih ur, 
osebno na naslovu Občine Sevnica ali telefonsko na 
številki 07/81-61-233 – Vlasta Kuzmički in na številko 
07/81-61-205 – Jasmina Veselinović.

Pooblaščeni osebi za dajanje informacij med javnim 
razpisom sta Vlasta Kuzmički in Jasmina Veselinović.

Občina Sevnica

Št. 410-154/2022-1 Ob-3299/22
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilir-

ska Bistrica na podlagi Odloka o rebalansu proračuna 
Občine Ilirska Bistrica za leto 2022 (Uradni list RS, 
št. 96/22 z dne 15. 7. 2022) ter Pravilnika za sofinanci-
ranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Ob-
čini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 13/08 z dne 5. 2. 
2008), objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe 

prireditev v Občini Ilirska Bistrica v okviru 
občinskega meseca kulture v letu 2023

Predmet razpisa je:
1. Sofinanciranje izvedbe prireditev v Občini Ilirska 

Bistrica v okviru občinskega meseca kulture, v katerem 
je zajeto tudi praznovanje slovenskega kulturnega pra-
znika v letu 2023.

Občina Ilirska Bistrica bo sofinancirala izvedbo pri-
reditev do višine 935 EUR.

2. Pogoji za prijavo
Na razpis se lahko prijavijo:
– kulturna društva,
– ostala društva in zavodi, ki imajo v svoji dejavnosti 

registrirano kulturno dejavnost,
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
– javni skladi s področja kulturnih dejavnosti,
– samostojni kulturni ustvarjalci, katerih doseda-

nje delo potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na 
enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt,

– pogoj je tudi korektno sodelovanje z Občino Ilirska 
Bistrica v obdobju zadnjih 3 let.

Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi pogoje iz 5. člena 
Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kul-
turne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.

Izbrani izvajalci kulturnega programa po tem razpi-
su so dolžni pri izvedbi prireditve:

– na vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obve-
ščanju ter informiranju javnosti uporabiti logotip Občine 
Ilirska Bistrica v skladu z Odlokom o grbu in zastavi 
Občine Ilirska Bistrica ter celostni podobi Občine Ilirska 
Bistrica oziroma navesti, da je prireditev sofinancirala 
Občina Ilirska Bistrica.

– Občini Ilirska Bistrica izročiti po tri izvode izdanih 
publikacij v zvezi s prireditvijo (plakati, vabila, brošure, 
knjige ter ostale tiskovine) za potrebe domoznanskega 
oddelka Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica.

3. Merila za ocenjevanje predlogov so:
– program, kakovost in obseg prireditve,
– višina predvidenega sofinanciranja.
4. Navodila za izdelavo prijav
Prijavitelj mora izdelati prijavo v slovenskem jeziku, 

program mora biti ovrednoten v EUR.
Prijavitelje se naproša, da predložijo izpolnjeno do-

kumentacijo, zloženo po naslednjem vrstnem redu:
1 – izpolnjeno in podpisano prijavo na javni razpis, 

iz katere so razvidni zahtevani podatki (osnovni podatki 
o prijavitelju, predstavitev prireditve, reference prijavite-
lja, finančna konstrukcija prireditve in viri financiranja),

2 – podpisano izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju 
pogojev javnega razpisa,

3 – izpolnjen in podpisan osnutek pogodbe.
Razpisna dokumentacija je prijaviteljem na voljo na 

spletni strani www.ilirska-bistrica.si ali v sprejemni pisar-
ni Občine Ilirska Bistrica v času uradnih ur.

Izjavo o izpolnjevanju pogojev in vse dokumente, ki 
jih je v prijavni dokumentaciji potrebno podpisati, izpolni 
in podpiše oseba, zakoniti zastopnik, ali oseba, ki se v 
dokumentaciji izkaže s priloženim pooblastilom zakoni-
tega zastopnika.

5. Način in rok za oddajo prijav
Pisne prijave naj prijavitelji oddajo v sprejemni pi-

sarni Občine Ilirska Bistrica ali pošljejo priporočeno na 
naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 
Ilirska Bistrica.

Na ovojnici naj prijavitelj navede pripis »Javni razpis 
za sofinanciranje prireditev 2023 – mesec kulture – Ne 
odpiraj«. Na ovojnici (hrbtna stran) mora biti označen 
naslov prijavitelja.

Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do 
22. 11. 2022 do 10. ure na naslov Občina Ilirska Bistri-
ca, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo do 
tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bi-
strica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje 
levo. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav, 
bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.

6. Obdelovanje osebnih podatkov
Občina Ilirska Bistrica bo osebne podatke, ki so 

potrebni za izvedbo razpisa (kontaktne osebe prijavite-
lja (ime in priimek, funkcija, stalno bivališče, telefon in 
elektronski naslov), podatke o strokovnih delavcih (ime, 
priimek, naziv, str. uspos., leto pridobitve, leto obnovitve, 
veljavnost), udeležencev (ime in priimek, leto rojstva), 
kadra (ime in priimek, strokovni naziv, izdajatelj licence), 
udeležencev šolanja, usposabljanja ali izpopolnjevanja 
(ime in priimek, leto rojstva, str. naziv, podatek o šolnini) 
ter zahtevana potrdila) obdelovala za namen izvedbe 
postopka sofinanciranja, spremljanja in nadziranja pro-
gramov v sklopu izvajanja prireditev v okviru občinskega 

http://www.obcina-sevnica.si
mailto:vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si
mailto:vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si
mailto:jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si
http://www.ilirska-bistrica.si
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meseca kulture v Občini Ilirska Bistrica za leto 2023 na 
podlagi veljavnega Zakona o lokalni samoupravi, Zako-
na o javnih financah, Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo, Pravilnika za sofinanciranje pro-
gramov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska 
Bistrica ter Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska 
Bistrica za leto 2022.

Občina bo hranila in varovala osebne podatke 
skladno z roki, določenimi v klasifikacijskem načrtu ob-
čine in na primeren način, tako da ne bo prišlo do mo-
rebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblašče-
nim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma 
posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim 
pooblaščenim uporabnikom: pooblaščenim zaposlenim, 
pooblaščenim osebam, ki obdelujejo osebne podatke pri 
pogodbenem obdelovalcu ali osebam, ki izkažejo poob-
lastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona 
oziroma podzakonskih predpisov. Občina ne uporablja 
avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z obli-
kovanjem profilov. Če podatki, zahtevani v razpisu, ne 
bodo zagotovljeni, obravnava vloge ne bo možna.

Prijavitelj/ica, strokovni delavci in udeleženci imajo 
glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/e, pravico 
seznanitve, dopolnitve, popravka in omejitve obdelave 
(vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem po-
oblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše 
informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podat-
ki, so na voljo preko kontaktnih podatkov pooblaščene 
osebe za varstvo osebnih podatkov, podatki katere so 
dostopni na spletni strani občine.

7. Odpiranje prijav
Odpiranje prijav bo predvidoma 23. 11. 2022. Odpi-

ranje prijav ni javno. Predloge bo ovrednotila petčlanska 
komisija, ki jo imenuje župan Občine Ilirska Bistrica. 
Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 
30 dni od odpiranja prijav in izbrani prijavitelj pozvan k 
sklenitvi pogodbe.

Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh, 
tel. 05/711-23-33.

Občina Ilirska Bistrica

014-6/2022-2 Ob-3308/22
Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužem-

berk, objavlja na podlagi 36. člena Zakona o gospo-
darskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 
– ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 in 57/11) in 38. člena 
Odloka o pogrebni dejavnosti in pokopališki dejavnosti v 
Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 207/21)

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje obvezne 

gospodarske javne službe na področju opravljanja 
pogrebne dejavnosti in javne gospodarske službe 

pokopališke dejavnosti v Občini Žužemberk
1. Naročnik (koncedent): Občina Žužemberk, Graj-

ski trg 33, 8360 Žužemberk.
2. Predmet razpisa
Predmet izvajanja gospodarske javne službe ozi-

roma koncesije je:
– Pogrebna dejavnost, ki obsega:

– 24-urna dežurna služba pogrebne dejavnosti, 
ki je obvezna občinska gospodarska javna služba in 
obsega vsak prevoz pokojnika od kraja smrti do hladil-
nih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega 
zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov 
oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hla-
dilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z upo-
rabo le-teh.

– pokopališka dejavnost, ki obsega upravljanje in 
urejanje pokopališč in je izbirna lokalna javna služba in 
obsega naloge:

– zagotavljanje urejenosti pokopališč
– vzdrževanje pokopališč, pokopaliških objek-

tov in druge pokopališke infrastrukture (npr. čiščenje 
in odstranjevanje odpadkov in snega, odvoz odpad-
kov, urejanje zelenic, urejanje in obrezovanje dreves, 
grmovnic in žive meje, vzdrževanje poti, skrb za red 
in čistočo na pokopališčih in v pokopaliških objektih, 
plačilo tekočih stroškov vzdrževanja – voda, elektri-
ka, odpadki, vzdrževanje grobov posebnega pomena, 
vzdrževanje opuščenih grobov, nadzor nad izvajanjem 
kamnoseških in ostalih del na grobovih v skladu z 
najemo pogodbo in načrtom pokopališča, nadzor nad 
ustreznim in rednim vzdrževanjem grobov v skladu z 
najemno pogodbo …)

– izvajanje investicij in investicijskega vzdrže-
vanja

– storitev oddaje mrliških vežic v najem
– storitev grobarjev (služba za izkop in zasu-

tje ter prvo ureditev groba, prekop/prenos posmrtnih 
ostankov …)

– oddaja grobov v najem (npr. sklepanje naje-
mnih pogodb, zaračunavanje grobnine …)

– vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s 
posegi na območju pokopališč (npr. vodenje trajne evi-
dence o pokopanih, trajne evidence grobov – kataster, 
evidence najemnikov grobov, izdelava programa vzdr-
ževanja pokopališč, pokopaliških objektov in druge po-
kopališke infrastrukture, izdajanje soglasij za postavitev, 
spreminjanje, obnovo, odstranitev spomenikov, soglasij 
za prekop ter soglasij za vsak drug poseg v prostor na 
pokopališčih …)

– sprejem prijave, uskladitev časa in načina po-
grebne slovesnosti/pokopa/prekopa.

Območje opravljanja predmetne dejavnosti je ob-
močje Občine Žužemberk, in sicer za pokopališča:

– Dvor,
– Hinje,
– Sela pri Ajdovcu,
– Šmihel pri Žužemberku,
– Veliko Lipje,
– Vrhovo,
– Žvirče
in Žužemberk.
3. Trajanje koncesijske dejavnosti: koncesija se bo 

podelila za dobo 10 let, s pričetkom 1. 12. 2022 in se 
lahko podaljša za največ polovico roka ob izpolnjevanju 
pogojev po razpisu.

4. Pogoji ponudnika
Ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpol-

njuje pogoje:
– da je registriran za opravljanje pogrebne dejav-

nosti in ima, če je pravna oseba, dejavnost vpisano v 
ustanovitveni akt;

– da ima za področje izvajanja koncesije zaposleni 
najmanj dve osebi;

– da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz 
pokojnikov, ki se uporablja izključno v te namene;

– da zagotavlja najmanj en hladilni prostor za dva 
pokojnika;

– da ima najmanj eno transportno krsto;
– da zagotavlja ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi 

s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s po-
kojniki;

– da predloži dokazila, da ima potrebna znanja, iz-
kušnje in sredstva za izvajanje razpisane javne službe 
pogrebne in pokopališke dejavnosti – reference;
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– da predloži dokazila, da ima ustrezno opremo, 
delovne priprave in zadostno število delavcev (kadra), 
usposobljenih za izvajanje razpisane javne službe po-
grebne in pokopališke dejavnosti, ki so predmet te kon-
cesije;

– da predloži tri bianco menice z menično izjavo za 
kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe in kopijo 
zavarovalne police za morebitno povračilo škode kon-
cedentu;

– da lahko zagotovi izvajanje razpisane dejavnosti 
v okviru standardov in normativov;

– da poda izjavo o zagotavljanju osnovnega pogre-
ba v skladu z določbo Zakona o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti ZPPDej;

– da ima na dan oddaje vloge poravnane davke 
in prispevke ter da ni v postopku prisilne poravnave, 
stečaja ali likvidacije in v zadnjih šestih mesecih ni imel 
blokiranega transakcijskega računa;

– da poda izjavo o nekaznovanosti;
– da izpolnjuje druge pogoje, ki jih zahteva veljavna 

zakonodaja.
Ponudniki lahko predložijo jamstvo, da bo ustrezna 

oprema, prostori in kader na voljo pred podpisom kon-
cesijske pogodbe, če bodo izbrani na javnem razpisu.

V kolikor ponudnik nastopa v razpisu s podizvajal-
ci, veljajo za podizvajalce enaki pogoji in kriteriji kot za 
glavnega ponudnika.

5. Prevzem razpisne dokumentacije: celotna razpis-
na dokumentacija s prilogami je na voljo na spletni strani 
naročnika na naslovu www.zuzemberk.si.

6. Izdelava ponudbe
Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati 

in izpolniti vse obrazce razpisne dokumentacije. Vsi do-
kumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, pod-
pisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom 
ponudnika. Morebitne popravke mora ponudnik opremiti 
z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe. Vsi listi 
ponudbene dokumentacije morajo biti zloženi po vrst-
nem redu, kot je naveden v tej razpisni dokumentaciji. 
Vzorec pogodbe mora biti s strani ponudnika parafiran 
in žigosan.

Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje obraz-
ce:

– Prijava (OBR-1)
– Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-2)
– Izjava o finančni in poslovni sposobnosti (OBR-3)
– Izjava o nekaznovanosti (OBR-4)
– Izjava o zavarovanju odgovornosti (OBR-5)
– Reference (OBR-6)
– Ponudba cen in koncesnina (OBR-7)
– Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti (OBR-8)
– Koncesijska pogodba (OBR-9).
7. Vprašanja ponudnikov
Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izde-

lavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na 
osnovi pisnih vprašanj po elektronski pošti na naslovu 
obcina.zuzemberk@zuzemberk.si.

Naročnik bo najpozneje šest dni pred iztekom roka 
za oddajo ponudb objavil odgovore na spletni strani 
naročnika na naslovu www.zuzemberk.si. Vprašanja, ki 
prispejo na naslov naročnika po tem roku, se ne upo-
števajo. Komunikacije s ponudniki o vprašanjih v zvezi z 
vsebino razpisa za podelitev koncesije v zvezi s pripravo 
ponudbe, potekajo samo preko spletne strani naročnika.

Pred pripravo ponudbe si ponudnik lahko ogleda 
vsa pokopališča, ki sta predmet razpisa. Ogled notra-
njosti mrliških vežic je možen po predhodni najavi kon-
cedentu na obcina.zuzemberk@zuzemberk.si.

8. Sprememba razpisne dokumentacije: naročnik 
si pridržuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo 
na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana po-
jasnila najkasneje pet dni pred rokom za predložitev 
ponudb. V primeru večjih sprememb ali dopolnitev 
razpisne dokumentacije bo naročnik, glede na obseg 
in vsebino sprememb, po potrebi ustrezno podaljšal 
rok za predložitev ponudb. Vsi dodatki, spremembe 
in pojasnila kot odgovori na pisna vprašanja ponudni-
kov, ki jih bo sprejel naročnik, so sestavni del razpisne 
dokumentacije in so obvezujoči za vse ponudnike. 
Ponudbe, ki ne bodo upoštevale celotne razpisne do-
kumentacije in vseh dodatkov, bodo štete za nepravilne 
in bodo izločene.

9. Postopek za oddajo ponudbe: ponudnik odda 
ponudbo v zapečateni kuverti z napisom: »Ponudba za 
koncesijo 24-urne dežurne pogrebne službe in upra-
vljavca pokopališč – ne odpiraj«. Ponudniki oddajo po-
nudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na 
naslov: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužem-
berk. Ponudba se šteje za pravočasno, če je prispela na 
naslov: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužem-
berk, do 4. 11. 2022, do 11. ure.

10. Spremembe in umik ponudbe
Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali 

zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, pod 
pogojem, da je poslal naročniku pred skrajnim rokom za 
oddajo ponudb, v pisni obliki obvestilo o spremembi ali 
umiku ponudbe.

Obvestilo ponudnika o umiku ali spremembi se 
mora pripraviti, zapečatiti, označiti in dostaviti v skladu 
z zahtevami, kot se to zahteva v razpisni dokumentaciji 
z osnovno ponudbo z oznako »Sprememba« ali »Umik«.

V kolikor bo ponudnik ponudil spremembo ponud-
be v nasprotju z določili razpisnih pogojev, bo njegova 
ponudba ocenjena kot nepravilna.

Po poteku roka za predložitev ponudbe, ponudnik 
ne more več spremeniti oddane ponudbe, jo dopolniti 
ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti. 
Izključno naročnik sme, v soglasju s ponudnikom, popra-
viti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb, 
po zaključenem postopku odpiranja ponudb, lahko pa 
tako ponudbo zavrne.

11. Odpiranje ponudb
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, bo opravila 

odpiranje ponudb dne 4. 11. 2022 ob 12. uri, v sejni sobi 
Občine Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk.

Odpiranje ponudb ne bo javno.
Strokovna komisija bo najprej izločila vse nepra-

vočasne in nepravilno prispele ponudbe in jih neodprte 
vrnila ponudnikom. Nato bo odpirala ovojnice, ki so 
označene z »Obvestilo o umiku ponudbe« in bo vse 
ponudbe, ki imajo sprejemljivo obvestilo, vrnila neod-
prte ponudnikom. Pri odpiranju ponudb bodo objavljeni 
osnovni podatki o ponudniku in merilo. Zahtevani do-
kumenti za ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti 
ponudnikov se bodo preverjali v postopku ocenjevanja 
ponudb. O odpiranju ponudb bo komisija sproti sesta-
vljala zapisnik. Izvod zapisnika prejmejo ponudniki po 
pošti najkasneje v treh dneh po odpiranju ponudb.

12. Ugotavljanje usposobljenosti ponudnika: stro-
kovna komisija bo glede na podane izjave in dokazila 
ugotovila ali ponudnik izpolnjuje vse zahtevane pogoje 
za izvajanje predmetne dejavnosti.

13. Ocenjevanje ponudb
Merilo za ocenjevanje ponudb je cena izvajanja sto-

ritev z DDV in višina koncesijske dajatve v odstotku od 
letnih prihodkov iz naslova grobnin in najemnin mrliških 
vežic. Ocenjuje se le ponudbe, za katere bo komisija 

http://www.zuzemberk.si
mailto:obcina.zuzemberk@zuzemberk.si
http://www.zuzemberk.si
mailto:obcina.zuzemberk@zuzemberk.si
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ugotovila, da so usposobljene in sposobne za izvajanje 
koncesije.

Ponder se določi v razmerju med skupno ceno sto-
ritev proti koncesnini, in sicer 90:10.

Pri merilu ponujena cena storitev (merilo 1) se bo 
upoštevala vsota ponujenih cen, ki jih bo ponudnik na-
vedel v obrazcu Ponudba cen in koncesnina (OBR-7):

– izkop in zasip jame za krsto,
– izkop in zasip jame za žaro,
– najemnina vežice,
– 24-urna dežurna služba,
– grobnina za enojni grob,
– grobnina za dvojni grob in
– grobnina za žarni grob.
Ponudbe se bodo točkovale na podlagi formule:

Izračun: T1=Cnp/Cpx*ponder

pri čemer pomeni:
T1 = število točk po merilu 1
Cnp = cena najugodnejšega ponudnika
Cp = cena ponudnika.
Pri merilu višina koncesijske dajatve (merilo 2) se 

bo upošteval ponujeni odstotek od letnih prihodkov iz 
naslova pobranih grobnin in najemnin mrliških vežic.

Ponudbe se bodo točkovale na podlagi izračuna:

Izračun: T2=Knp/Kpx*ponder

pri čemer pomeni:
T2 = število točk po merilu 2
Knp = višina odstotka najugodnejšega ponudnika
Kp = višina odstotka ponudnika.
Izbran bo ponudnik z najvišjim seštevkom števila 

točk iz merila skupne ponujene cene (merilo 1) in merila 
višine koncesijske dajatve (merilo 2).

V kolikor bo več ponudnikov dobilo enako število 
točk, se bo izbor koncesionarja izvedel s pogajanji.

Postopek razpisa vodi komisija, ki jo je imenoval 
župan.

O izbiri koncesionarja odloči naročnik z upravno od-
ločbo. Razpis je veljaven, v kolikor do poteka razpisnega 
roka prispe vsaj ena pravočasna in pravilno opremljena 
ponudba. Razpis je uspešen, v kolikor je vsaj ena po-
nudba popolna v vseh pogojih.

V kolikor bo razpis uspešen, bo veljavne ponudbe 
proučila in ocenila komisija ter podala predlog izbire 
koncesionarja najkasneje v 60 dneh po odpiranju po-
nudb. O izbiri koncesionarja bodo ponudniki obveščeni 
najkasneje v 8 dneh po sprejemu odločitve naročnika.

Naslednji dan po pravnomočnosti odločbe o izbiri 
koncesionarja bo koncedent podpisal pogodbo in jo 
poslal koncesionarju.

Koncesionar mora v roku 15 dni po prejemu kon-
cesijske pogodbe zavarovati odgovornost za škodo, ki 
bi jo povzročil z nevestnim opravljanjem javne službe in 
za škodo, ki bi jo povzročile pri njem zaposlene osebe 
uporabnikom ali drugim osebam in predložiti koncedentu 
v vednost kopijo zavarovalne police ter koncedentu do-
staviti dve bianco menici z menično izjavo za izpolnitev 
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Občina Žužemberk

Št. 341-1/2022-3 Ob-3309/22
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper 

na podlagi 4. člena Odloka o porabi koncesijske da-
jatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni 
občini Koper (Uradni list RS, št. 50/12) ter sklepa Žu-

pana št. 341-1/2022 z dne 17. 10. 2022, v povezavi z 
Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 
120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20 
in 97/20 – popr. in 44/22) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 

gospodarjenja z divjadjo v Mestni občini Koper  
za leto 2022

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktiv-

nosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v loviščih, 
katerih lovna površina leži na območju Mestne občine 
Koper, za leto 2022.

Predmet sofinanciranja so naslednji ukrepi:
1. Biomeliorativni ukrepi, kot so:
– vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in strojna koš-

nja), vzdrževanje grmišč, vzdrževanje remiz za malo div-
jad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževa-
nje kaluž, izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira, 
sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja,

– spravilo sena z odvozom, priprava pasišč za 
divjad,

– postavitev in vzdrževanje gnezdnic, solnic in ume-
tnih dupel.

2. Biotehnični ukrepi, kot so:
– obdelovanje krmnih in pridelovalnih njiv.
3. Tehnični ukrepi, kot so:
– nabava preventivnih zaščitnih sredstev pri oprav-

ljanju kmetijskih del, zlasti naprav za preprečitev in ome-
jevanje izgub divjadi na leglih in gnezdih ter zaščitnih 
sredstev za preprečevanje škod na kmetijskih površinah,

– nabava in postavitev prometnih znakov »divjad na 
cesti« ali preventivnih silhuet divjadi.

4. Izobraževalni in promocijske ukrepi, kot so:
– promocijske in izobraževalne aktivnosti v zvezi z 

živalskim svetom in živalskim okoljem (učne poti, razsta-
ve, brošure, srečanja in podobno).

5. Drugi ukrepi varstva okolja in narave.
Ukrepi in aktivnosti se morajo izvajati v skladu s 

koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z div-
jadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi 
s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in 
zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.

2. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska dru-

žina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za 

trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki se na-
haja na območju Mestne občine Koper,

– ima poravnane davke, prispevke in druge obvez-
ne dajatve državi in občini.

3. Merila za dodelitev sredstev: vlagatelj mora z 
verodostojnimi listinami dokazati, da je v letu 2022 iz-
vajal aktivnosti na najmanj dveh ukrepih, ki so predmet 
sofinanciranja, ki so finančno ovrednoteni najmanj v 
višini 50  % vplačanih koncesijskih dajatev. Vlagatelji, ki 
izpolnjujejo ta pogoj, prejmejo sorazmerni del sredstev 
glede na delež plačane koncesijske dajatve za preteklo 
leto. V primeru, da se sredstva ne porabijo, se ostanek 
porazdeli med izbrane prijavitelje proporcionalno glede 
na delež lovne površine lovišča, ki leži v občini.

4. Višina sredstev: višina razpoložljivih sredstev za 
leto 2022 znaša 6.100,00 eur.

5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis 

za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje 
z divjadjo vsebuje:



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 135 / 21. 10. 2022 / Stran 2289 

– Povabilo k oddaji prijave,
– Navodilo prijaviteljem za izdelavo prijave,
– Postopek za dodelitev sredstev,
– Vzorec pogodbe,
– Navodila prijaviteljem za izpolnjevanje obrazcev,
– Merila za dodelitev sredstev,
– Obrazce (prijava na razpis in izjava o izpolnjeva-

nju pogojev ter obrazec izvedenih ukrepov gospodarje-
nja z divjadjo).

Prijava mora biti izdelana v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

6. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis
Prijavitelji lahko oddajo prijave v sprejemni pisarni 

Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper v času urad-
nih ur ali po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, 
in sicer najkasneje do vključno 10. 11. 2022 (velja da-
tum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice ali prednji 
strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov 
prijavitelja. Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici z 
obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani 
ovojnice: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – sofi-
nanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo za leto 
2022 – št. 341-1/2022«.

Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo 
zavržene.

7. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog: odpiranje 
vlog bo izvedeno v prostorih Mestne občine Koper v 
roku petih dni od dneva zaključka razpisa. Odpiranje 
vlog ni javno.

8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je prijavi-
teljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do za-
ključka tega javnega razpisa na spletnih straneh Mest-
ne občine Koper (http://www.koper.si) ali v sprejemni 
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.

9. Obvestilo o izidu razpisa: o izidu razpisa bodo 
prijavitelji s sklepi obveščeni v roku 8 dni od dneva od-
ločitve komisije. Sredstva bodo upravičenci koristili na 
podlagi sklenjenih pogodb.

10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse 
dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom so 
na voljo na sedežu Mestne občine Koper, Urad za go-
spodarstvo, kmetijstvo in razvoj, tel. 05/66-46-256 – kon-
taktna oseba Jasna Cupin.

Mestna občina Koper

http://www.koper.si
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1. Obrazec – PRIJAVA na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo v Mestni občini Koper (Obr. A) 

 
PODATKI O VLAGATELJU: 
 
Naziv lovske družine:A  
Ulica: A  
Hišna številka: A  
Pošta: A  
Poštna številka: A    

 
 
Davčna številka (ID številka za DDV): S I         
Matična številka:        

 
Številka TR: S I 5 6                
Banka pri kateri je odprt TRR:   
Ekspozitura banke:   

 
PODATKI O ODGOVORNI OSEBI LOVSKE DRUŽINE: 
 
Ime in priimek:  
Ulica:  
Hišna številka: A  
Pošta: A  
Poštna številka: A    
Telefon:  
  
E-mail:  

 
 

IME LOVIŠČA, NA KATEREGA SE VLOGA NANAŠA: 

……………………………………………………………….... 

………………………………………………………………....         

……………………………………………………………….... 

 
Kraj: 

Žig 
 

  
  

Dne:   
  Podpis odgovorne osebe 
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2. Obrazec – IZJAVA prijavitelja o izpolnjevanju pogojev (Obr. B) 
 
Prijavitelj: 
 

 
 
Izjavljam, da: 

- smo v Republiki Sloveniji registrirani kot lovska družina, 
- imamo podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v 

Republiki Sloveniji za lovišče, ki leži na območju Mestne občine Koper, 
- imamo poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve občini in državi, 
- smo seznanjeni z vsebino javnega razpisa za podelitev koncesije za trajnostno    

gospodarjenje z divjadjo in te razpisne dokumentacije ter da z njima brez zadržkov 
v celoti soglašamo; 

- se strinjamo z določili vzorca pogodbe iz 4. točke te razpisne dokumentacije; 
- se strinjamo z načinom zbiranja in obdelave podatkov, ki se uporablja za izvajanje 

tega  razpisa in z objavo osnovnih podatkov; 
- lahko občina pridobi vse podatke in dokazila, ki vplivajo na odločitev o prijavi in 

jih v uradni evidenci vodijo upravni organi in drugi državni organi, organi lokalnih 
skupnosti in nosilci javnih pooblastil; 

- so vsi v prijavi navedeni podatki popolni in verodostojni ter, da smo seznanjeni s 
posledicami navajanja neresničnih podatkov v tej prijavi. 

 
 
 
 
 
 
Kraj: 

Žig 
 

  
  

Dne:   
  Podpis odgovorne osebe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Naziv in naslov lovske družine) 
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3. IZVEDENI UKREPI GOSPODARJENJA Z DIVJADJO (Obr. C): 
 
PRIJAVITELJ,  izjavlja, da je v letu 2022 izvajal naslednje ukrepe varstva divjadi: 
 

1.) Biomeliorativni ukrepi,  kot so:  
 vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in strojna košnja), vzdrževanje grmišč, vzdrževanje remiz   

za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, izdelava in 
vzdrževanje večjega vodnega vira, sadnja in vzdrževanje plodonostnega drevja in grmovja, 

 spravilo sena z odvozom, priprava pasišč za divjad,  
 postavitev in vzdrževanje gnezdnic, solnic in umetnih dupel. 

 
Kratek opis in finančno ovrednotenje (npr. ura × EUR):  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…………… 
Priloga (račun, pogodba, fotografija, članek, verodostojna listina, ipd.):  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
……………… 
 

2.) Biotehnični ukrepi, kot so: 
 obdelovanje krmnih in pridelovalnih njiv. 

 
Kratek opis in finančno ovrednotenje (npr. ura × EUR):  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………….. 
Priloga (račun, pogodba, fotografija, članek, verodostojna listina, ipd.):  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….……………………. 
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3.) Tehnični ukrepi, kot so: 
 nabava preventivnih zaščitnih sredstev pri opravljanju  kmetijskih del, zlasti naprav za  
  preprečitev in omejevanje izgub divjadi na leglih in gnezdih, 
_      nabava preventivnih zaščitnih sredstev za preprečevanje škod na kmetijskih zemljiščih, 
 nabava in postavitev prometnih znakov »divjad na cesti« ali preventivnih silhuet divjadi. 

 
Kratek opis in finančno ovrednotenje (npr. ura × EUR):  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………… 
Priloga (račun, pogodba, fotografija, članek, verodostojna listina, ipd.):  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……………… 
 

4.) Izobraževalni in promocijski ukrepi, kot so: 
 promocijske in izobraževalne aktivnosti v zvezi z živalskim svetom in živalskim okoljem (učne 
poti, razstave, brošure, srečanja in podobno). 

 
Kratek opis in finančno ovrednotenje (npr. ura × EUR):  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………
… 
Priloga (račun, pogodba, fotografija, članek, verodostojna listina, ipd.):  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…... 
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5.) Drugi ukrepi varstva okolja in narave 
 
Kratek opis in finančno ovrednotenje (npr. ura × EUR):  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………. 
Priloga (račun, pogodba, fotografija, članek, verodostojna listina, ipd.):  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

                                     

Žig 

        
_______________________ 

                                    Podpis odgovorne osebe 
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Št. 430-0013/2022-2 (610) Ob-3350/22

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 
9000 Murska Sobota na podlagi določil Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 
3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP), Odloka 
o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2022 
(Uradni list RS, št. 26/22) in Statuta Mestne občine Mur-
ska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 
in 69/17) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov s področja 

znanstveno raziskovalne, izobraževalne dejavnosti 
ter tehnične kulture v MOMS v letu 2022

1. Namen in cilja razpisa: namen in cilj javnega 
razpisa je spodbujanje aktivnosti na področju delovanja 
znanstveno raziskovalne in izobraževalne dejavnosti 
ter tehnične kulture, katerih realizacija bo imela ugodne 
učinke na vzpodbujanje znanstveno raziskovalnih in 
izobraževalnih dejavnosti ter tehnične kulture v javno in 
družabno življenje v Mestni občini Murska Sobota.

2. Predmet javnega razpisa
Vsebinska področja:
Sklop I) Programi in projekti s področja znanstveno 

raziskovalne in izobraževalne dejavnosti
– raziskovalno delo, strokovna in znanstvena pre-

davanja, svetovanje študentom in dijakom pri iskanju 
možnosti dopolnilnega izpopolnjevanja, pomoč pri pri-
dobitvi štipendij, pomoč pri vključevanju študentov in 
dijakov v študentske asociacije posameznih strok, stro-
kovna društva in združenja za izpopolnjevanje v stroki,

– izdaja znanstvenih del, periodične publikacije, 
zbornikov, poročil, biografije in bibliografije,

– objava monografije, organizacija znanstvenih po-
svetovanj,

– predavanja ter znanstvene konference.
Sklop II) Programi in projekti s področja tehnične 

kulture
– popularizirati tehnično kulturo na področju elek-

tronike in telekomunikacij,
– tehnično izobraževati in usposabljati na področju 

radiotehnike in konstruktorstva in komunicirati preko 
vseh možnih radioamaterskih zvez,

– sodelovati z drugimi organizacijami in institucijami 
pri dejavnosti, ki so pomembne za organizacijo, popula-
rizacijo in razvoj radioamaterstva.

3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na ta razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izvajajo 

dejavnost na področju:
– izobraževalne, znanstvene in raziskovalne fun-

dacije,
– tehnične kulture na področju elektronike in tele-

komunikacij,
– pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe 

javnega prava, samostojni podjetniki.
Prijavitelji, ki se prijavljajo na javni razpis, morajo 

izpolnjevati naslednje pogoje:
– morajo imeti sedež oziroma stalno prebivališče 

na območju Mestne občine Murska Sobota in ne smejo 
imeti neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do Mestne 
občine Murska Sobota, če so v preteklih letih prejeli 
sredstva iz proračuna Mestne občine Murska Sobota,

– svojo dejavnost izvajajo na področju Mestne ob-
čine Murska Sobota in so za to dejavnost registrirani v 
svojem aktu o ustanovitvi,

– prijavljajo projekt, ki je predmet razpisa,
– prijavljajo projekt, ki je nepridobitnega značaja,

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za uresničitev prija-
vljenega projekta,

– prijavitelji lahko z istim programom kandidirajo 
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 – uradno prečiščeno besedilo, 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  % sofinancirani 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.

4. 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.

5. Višina sredstev
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev v letu 

2022 znaša:
za Sklop I): 2.200,00 EUR
za Sklop II): 550,00 EUR.
Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na de-

jansko realizacijo proračuna.
6. Prednostni razpisani kriteriji
Prednostno bodo obravnavane prijave, ki bodo za-

dostile naslednjim kriterijem:
– prijavitelj kandidira z največ enoletnim projektom,
– število vključenih v program,
– 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.
7. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva 

morajo biti porabljena v letu 2022.
8. Vloga
Vloga je popolna, če upravičenec v predpisanem 

roku za oddajo vloge v javnem razpisu predloži vso 
zahtevano razpisno dokumentacijo.

8.1. 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),

– akt in statut o ustanovitvi,
– podpisan (parafiran) vzorec pogodbe.
8.2. 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.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-2694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2615
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4372
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0109
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3446
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0202
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-2394
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-2603
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3056
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2765
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0014
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9. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga v skladu z razpisno dokumentacijo 

mora biti dostavljena na naslov: Mestna občina Murska 
Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, do 
vključno 7. 11. 2022 oziroma najpozneje ta dan oddana 
na pošti kot priporočena pošiljka. Vloga mora biti v za-
pečateni ovojnici in ustrezno označena. Na prednji strani 
ovitka mora biti zapisano: »Ne odpiraj – vloga na razpis: 
znanstveno raziskovalni izobraževalni programi in teh-
nična kultura, Sklop I ali Sklop II«, na zadnji strani ovitka 
mora biti navedba prijavitelja: naziv ter poštni naslov 
(sedež). Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo 
vrnjene prosilcem. Vloge morajo biti natisnjene, natip-
kane ali čitljivo napisane v slovenskem jeziku. Vsaka 
prijava za posamezen projekt mora biti v ločeni ovojnici.

Vloga se za posamezni projekt pošlje tudi v elek-
tronski 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.

10. 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 8. 11. 2022.

11. Obvestilo o dodelitvi sredstev: vsi vlagatelji 
bodo v roku 15 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izi-
du javnega razpisa.

12. Nadzor nad izvajanjem pogodbe in korišče-
njem sredstev: izbrani prijavitelji, s katerimi bo Mest-
na 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.

13. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumenta-
cija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine Mur-
ska Sobota (www.murska-sobota.si) in v vložišču Mest-
ne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota.

14. Dodatne informacije: dodatne informacije so na 
voljo vsak delovni dan po tel. 02/525-16-24 – kontaktna 
oseba Darja Potočnik. Morebitna vprašanja je mogoče 
posredovati tudi po elektronski pošti na elektronski na-
slov: darja.potocnik@murska-sobota.si.

Mestna občina Murska Sobota

mailto:darja.kadis@murska-sobota.si
mailto:darja.kadis@murska-sobota.si
http://www.murska-sobota.si
mailto:darja.potocnik@murska-sobota.si
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Razpisi delovnih mest

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske 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.

Predviden začetek dela je 1. 4. 2023.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih 
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekazno-
vanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se pre-
ganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v 
trajanju več kot šest mesecev, potrdilo o nekaznovanosti 
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in 
potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku), 
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Vrtca 
Kočevje, Cesta na stadion 3, 1330 Kočevje z oznako 
»Prijava na razpis za ravnatelja«. Kandidat mora k prijavi 
priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, 
lahko pa predloži tudi kratek življenjepis. Kandidati bodo 
pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

Svet Vrtca Kočevje

Št. 701-56/2022-2030/2 Ob-3305/22
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi pr-

vega odstavka 29. člena Zakona o državnem tožilstvu 
(Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 
– ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 
19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20 in 54/21; ZDT-1) 

1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki iz polnjuje sploš-

ne pogoje za izvolitev v so dniško funkcijo, določene 
v 8. členu Zako na o sodniški službi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 
46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 
23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C; ZSS), in posebne 
pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega 
tožilca, določene v 25. členu ZDT-1.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

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

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

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

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

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

Št. 430-1/2022-2 Ob-3301/22
Na podlagi sklepa Sveta šole OŠ dr. Vita Kraigher-

ja, ki je bil sprejet na 2. seji Sveta šole, dne 12. oktobra 
2022, Svet šole OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 
1000 Ljubljana, razpisuje delovno mesto 

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo rav-

natelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji 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).

Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predviden začetek dela bo dne 1. 4. 2023.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 

5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogod-
ba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja za polni 
delovni čas.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev (po-
trdilo o izobrazbi, nazivu; potrdilo o opravljenem strokov-
nem izpitu; potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu 
(kandidat/-ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega 
izpita, pridobiti si ga mora v roku enega leta po začetku 
mandata); opis dosedanjih delovnih izkušenj; potrdilo o 
nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno ka-
zen zapora v trajanju več kot šest mesecev; potrdilo o 
nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno 
nedotakljivost in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v 
kazenskem postopku) pošljite v 15 dneh po objavi razpi-
sa v zaprti ovojnici s pripisom »Za razpis ravnatelja/rav-
nateljice« na naslov: Svet šole OŠ dr. Vita Kraigherja, 
Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana.

Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vode-

nja zavoda za mandatno obdobje in življenjepis.
Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo za-

dnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Nepopolne vloge bodo izločene.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 

prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ dr. Vita Kraigherja

 Ob-3304/22
Svet vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Kočevje, 

Cesta na stadion 3, Kočevje na podlagi sklepa 8. redne 
seje Sveta Vrtca Kočevje z dne 11. 10. 2022 razpisuje 
delovno mesto 

ravnatelja/ravnateljice

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15 in 
46/16 in 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 
207/21 in 105/22 – ZZNŠPP).

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2713
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0815
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1958
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0436
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1783
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1858
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0712
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1205
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-1626
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2453
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3972
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1588
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1754
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2515
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-2691
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3949
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0623
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1205
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-1626
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Kandidat, ki še ni bil imenovan za držav nega tožil-
ca, mora prijavi priložiti tudi:

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

– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 
prava,

– dokazilo o aktivnem znanju slovenske ga jezika, 
če ni opravil pravniškega državne ga izpita v Republiki 
Sloveniji,

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

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

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, 
Župančičeva ulica 3, Ljubljana, 15 dni po objavi razpisa.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 701-57/2022-2030/2 Ob-3306/22
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi pr-

vega odstavka 29. člena Zakona o državnem tožilstvu 
(Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 
– ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 
19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20, 54/21 in 105/22 
– ZZNŠPP; ZDT-1)

1 prosto mesto okrajnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

Razpisni pogoji:
Razpisni pogoji obsegajo: splošne pogoje za izvo-

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

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-

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

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

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

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

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

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

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

– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 
prava,

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

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

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

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosod-
je, Župančičeva ulica 3, Ljubljana, 15 dni po objavi 
razpisa.

Ministrstvo za pravosodje

 Ob-3339/22
Svet zavoda Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in 

umetniške gimnazije Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28a, 
1000 Ljubljana na podlagi sklepa 4. seje Sveta šole z 
dne 1. 6. 2022 razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice

Kandidat(/-ka) mora za imenovanje na funkcijo rav-
natelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zako-
nom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja (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. in 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidati/Kandidatke morajo imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno 
vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo 1. 4. 2023.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se 

opravlja za polni delovni čas.
Izbrani kandidat/Izbrana kandidatka bo imenovan(/-a) 

za dobo 5 let. Za čas mandata bo z izbranim kandida-
tom/izbrano kandidatko sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev – dokazila o:

– izobrazbi,
– nazivu,
– opravljenem strokovnem izpitu,
– opravljenem ravnateljskem izpitu,
– delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence,
– potrdilo sodišča, da kandidat(/-ka) ni v kazenskem 

postopku,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 

dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje

pošljite do 4. 11. 2022 na naslov: Svet zavoda Sre-
dnje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije 
Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28a, 1000 Ljubljana, z 
oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico«.

Potrdila ne smejo biti starejša od enega meseca. 
Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo na pošto 
s priporočeno pošiljko oddana najkasneje na zadnji dan 
roka.

Kandidati/Kandidatke bodo pisno obvestilo o ime-
novanju prejeli/prejele v zakonitem roku.

Svet zavoda Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije
 in umetniške gimnazije Ljubljana

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2713
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0815
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1958
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0436
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1783
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1858
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0712
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1205
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-1626
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2453
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3972
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1588
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1754
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2515
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-2691
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-2691
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3949
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0623
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1205
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-1626
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Objave po Zakonu  
o političnih strankah

Št. 2153-9/2006/46(134-03) Ob-3307/22
V register političnih strank se pri politični stranki 

DeSUS – Demokratični stranki upokojencev Slove-
nije, s kratico imena DeSUS in s sedežem v Ljubljani, 
Kersnikova ulica 6, ter z matično številko: 5492734000, 
vpiše sprememba zastopnika stranke.

Kot novi zastopnik stranke se vpiše Bojan Potočnik, 
roj. 26. 1. 1954, državljan Republike Slovenije, s stalnim 
prebivališčem: Luže 33, Luže.
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Objave po Zakonu o medijih

 Ob-3310/22
Ime medija: 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  %, glasov-
ne pravice: 37,48  %; Občina Železniki, Češnjica 48, 
Želez niki, delež kapitala: 4,550  %, glasovne pravice: 
5,18  %; Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska c. 87, 
Gorenja vas, delež kapitala: 4,521  %, glasovne pravi-
ce: 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 %, gla-
sovne pravice: 5,25 %; Krvina Rudi, Slovenska c. 1, 
Žiri, delež kapitala: 6,608 %, glasovne pravice: 7,51 %; 
Frlec Lucija, Godešič 117a, Škofja Loka, delež kapita-
la: 4,642 %, glasovne pravice: 5,25 %; Novak Matjaž, 
Srednja vas 11, Poljane, delež kapitala: 6,608 %, gla-
sovne pravice: 7,51 %; Potočnik Marjan, Sveti duh 100, 
Škofja Loka, delež kapitala: 9,223 %, glasovne pravice: 
10,50 %; Tanja Barašin, Tavčarjeva 23, Škofja Loka, de-
lež 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 pra-
vice: 0.

Pojasnilo: RS Okrožno sodišče v Kranju je dne 
5. 10. 2022 izdalo sklep o vpisu spremembe pri subjektu 
Radio Sora, Kapucinski trg 4, 4220 Škofja Loka, da se 
v sodni register vpiše sprememba družbenika, in sicer: 
nov družbenik: Frlec Lucija, Godešič 117a, Škofja Loka, 
izbris družbenika: Mlakar Jelka, Žiri.
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Objave sodišč

ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
bo sporočil, da mu je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 14. 7. 2022

II N 159/2022 Os-3237/22
Okrožno sodišče v Kopru je v nepravdnem postopku 

II N 159/2022, ki se vodi zaradi izpodbijanja očetovstva, 
s sklepom z dne 30. 9. 2022 prvemu nasprotnemu ude-
ležencu Miletu Sariću, roj. 23. 5. 1974, katerega prebi-
vališče ni znano in tudi nima pooblaščenca, na podlagi 
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem po-
stopku postavilo začasno zastopnico, in sicer odvetnico 
Brankico Savić, Smrekarjeva ulica 3, Izola.

Začasna zastopnica bo nasprotnega udeleženca 
zastopala v postopku vse do takrat, dokler udeleženec 
ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
bo sporočil, da mu je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 30. 9. 2022

II N 455/2021 Os-1005/22
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici sve-

tnici Janji Roblek, v nepravdni zadevi predlagatelja Kle-
mna Kotnik, Kolodvorska ulica 1b, Kranjska Gora, ki ga 
zastopa Danica Novak Kenda, odvetnica na Jesenicah, 
proti nasprotni udeleženki Dragani Šćekić, naslov ne-
znan, zaradi razveljavitve zakonske zveze, na podlagi 
82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljnjem 
besedilu: ZPP), v zvezi z 42. členom Zakona o neprav-
dnem postopku (v nadaljnjem besedilu: ZNP-1), postavilo 
nasprotni udeleženki Dragani Šćekić začasno zastopnico 
odvetnico Mojco Košir, Cesta železarjev 8b, Jesenice.

Začasna zastopnica ima v postopku, v katerem je 
postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastop-
nika nasprotne udeleženke.

Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od 
dneva postavitve in vse do takrat, dokler nasprotna udele-
ženka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem 
oziroma dokler organ za socialne zadeve ne sporoči so-
dišču, da ji je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 12. 2021

I 134/2022 Os-3181/22
V izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, 

invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Du-
najska cesta 20, Ljubljana, zoper dolžnika Gregorja Biz-
jak, Slovenski trg 1, Kranj, zaradi izterjave 2.713,49 EUR 
s pripadki, je sodišče dolžniku Gregorju Bizjak, Slovenski 
trg 1, Kranj postavilo začasno zastopnico, in sicer odv. 
Renato Godnjov Špik, Kovorska cesta 31, Tržič, ki ima 
v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega za-
stopnika od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dol-
žnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču ne 
sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 27. 9. 2022

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

I 179/2022 Os-3027/22
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi 

upnika Martina Podgrajšek, Kamnik pod Krimom 165, 
Preserje, ki ga zastopa odv. Odvetniška družba Tamara 
Pavlin, o.p., d.o.o, Slovenska cesta 27, Ljubljana, zoper 
dolžnika Željka Cvrtila, Masljeva ulica 3, Domžale, ki ga 
zastopa Suzana Ogrinc – odvetnica, Savska cesta 20, 
Domžale, zaradi izterjave 2.100,00 EUR s pripadki, dne 
1. 9. 2022 sklenilo:

Dolžniku Željku Cvrtila, prijavljenemu na naslovu 
Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – Vzhod, 
Enota Domžale, Masljeva ulica 3, 1230 Domžale, sedaj 
neznanega prebivališča, se na podlagi 4. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v tem 
postopku postavi začasna zastopnica, odvetnica Suza-
na Ogrinc, Savska cesta 20, 1230 Domžale, ki bo v tem 
postopku zastopala dolžnika, vse dokler dolžnik ali nje-
gov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma 
organ, prisojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, 
da je dolžniku postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 1. 9. 2022

0621 I 7/2020 Os-3183/22
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je v izvršilni za-

devi upnika Miha Jenko, EMŠO 2310984500021, Pod-
graje 5, Ilirska Bistrica, ki ga zastopa odv. Rok Jenko, 
Gubčeva ulica 7, Ilirska Bistrica, proti dolžniku Joseju 
Jaksetič Meza, EMŠO 2609957501054, Avenida Alfon-
soUgarte 1454, Dpto 202-Brena, Lima, zaradi izterjatve 
10.241,73 EUR, sklenilo: 

Dolžniku Joseju Luisu Jaksetič Meza, Avenida Al-
fonsoUgarte 1454, Dpto 202-Brena, Lima, se na podlagi 
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in 
zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Milan Volk – 
odvetnik, Bazoviška 19, Ilirska Bistrica.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za so-
cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 27. 9. 2022

II N 307/2021 Os-2913/22
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom opr. 

št. II N 307/2021 z dne 14. 7. 2022 nasprotnemu udele-
žencu Kylu Morganu McGauleyu, roj. 30. 6. 1993, Corte 
Almaden 12, San Refael, Kalifornija, ZDA, katerega pre-
bivališče ni znano in tudi nima pooblaščenca, na podlagi 
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku (ZPP) v zvezi z 42. členom Zakona o neprav-
dnem postopku (ZNP-1) postavilo začasno zastopnico, in 
sicer odvetnico Urško Krebelj, Pristaniška ulica 12, Koper.

Začasna zastopnica bo nasprotnega udeleženca 
zastopala v postopku vse do takrat, dokler udeleženec 
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I 167/2022 Os-3182/22
V izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvoj-

ni, invalidski in preživninski sklad Republike Sloveni-
je, Dunajska cesta 20, Ljubljana, zoper dolžnika Go-
razda Križnar, Trg svobode 18, Tržič, zaradi izterjave 
1.126,84 EUR s pripadki, je sodišče dolžniku Gorazdu 
Križnar, Trg svobode 18, Tržič postavilo začasnega za-
stopnika, in sicer odv. Marka Drinovca, Glavni trg 15, 
Kranj, ki ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti za-
konitega zastopnika od dneva postavitve in vse do takrat, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, 
sodišču ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 26. 9. 2022

I R 709/2021 Os-2908/22
Okrožno sodišče v Ljubljani je po višji pravosodni 

svetovalki Maji Polončič, v nepravdni zadevi predlagatelja 
Nazmi Nishori, Pod gozdom cesta V 37, Grosuplje, ki ga 
zastopa Sašo Ostrožnik ml., odvetnik v Trbovljah, zoper 
nasprotno udeleženko Luljeto Bajraktari, neznanega pre-
bivališča, zaradi priznanja tuje sodne odločbe, o imenova-
nju začasnega zastopnika, dne 8. avgusta 2022 sklenilo:

Za začasnega zastopnika za nasprotno udeležen-
ko se imenuje odvetnik Franjo Martinec, Komenskega 
ulica 16, Ljubljana.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 8. 2022

II N 708/2021 Os-3057/22
Okrožno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi 

zoper nasprotnega udeleženca Valona Bytyqi, neznan 
naslov, zaradi razveze zakonske zveze, zaupanja mla-
doletnega otroka v varstvo in vzgojo, določitve stikov in 
preživnine, ki se vodi pod opr. št. II N 708/2021, o imeno-
vanju začasne zastopnice, 2. septembra 2022 sklenilo, 
da se nasprotnemu dolžniku Valonu Bytyqiju na podlagi 
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku (ZPP) v zvezi z 42. členom Zakona o neprav-
dnem postopku (ZNP-1) postavi začasna zastopnica od-
vetnica Marjeta Matjašič, Trdinova ulica 7, Ljubljana, ker 
je prebivališče nasprotnega udeleženca neznano in nima 
pooblaščenca.

Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice in 
dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovanega na-
sprotnega udeleženca zastopala od dneva postavitve vse 
do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil 
skrbnika (83. člen ZPP).

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 9. 2022

VL 34250/2022 Os-3160/22
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavaro-
valnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo 
zastopa Maja Javornik, Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, 
proti dolžniku Elmirju Ramić, Kettejeva 7, Domžale, ki ga 
zastopa zak. zast. Reisner Alenka – odvetnica, Ljubljan-
ska cesta 76, Domžale, zaradi izterjave 2.626,08 EUR, 
sklenilo: 

Dolžniku Elmirju Ramič, Kettejeva 7, Domžale se na 
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o 
pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o 
izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odv. Alenka Reis-
ner, Ljubljanska cesta 76, Domžale.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do-
tlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2022

3190 I 1441/2022 Os-3171/22
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upni-

ka Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživinski 
sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, Ljubljana, 
zoper dolžnika Žiga Mandeljc Muzik, Mestni trg 1, Ljub-
ljana – dostava, zaradi izterjatve 0,00 EUR s pp sklenilo:

Dolžniku Žigi Mandeljcu Muziku, EMŠO: 
2207970500171, se postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Mateja 
Maček, Kolodvorska ulica 6, 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 23. 9. 2022

II N 89/2022 Os-3161/22
Okrožno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zade-

vi, opr. št. II N 89/2022 predlagatelja Centra za social-
no delo Severna Primorska, Delpinova ulica 18B, Nova 
Gorica, matična številka: 8284857000, zoper nasprotna 
udeleženca: 1. Evelyn Orož, neznanega prebivališča, 
2. Gašper Habe, Beblerjeva ulica 6, Idrija, zaradi ureja-
nja statusnih razmerij, zunaj naroka, dne 20. septembra 
2022 sklenilo:

Nasprotni udeleženki Evelyn Orož se postavi zača-
sno zastopnico, odvetnico Danijelo Cvijanović iz Odvetni-
ške pisarne Čehovin & Cvijanović d.o.o., Ulica tolminskih 
puntarjev 4, Nova Gorica.

Začasna zastopnica ima v tem postopku vse pravi-
ce in dolžnosti zakonitega zastopnika in to vse do takrat, 
dokler nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 9. 2022

Oklici dedičem in neznanim upnikom

Dd 240/1967 Os-3058/22
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 

po pok. Frančiški Oberstar, roj. 10. 10. 1883, nazadnje 
stanujoči Polom 17, Kočevje, umrli 13. 5. 1967.

Tekom zapuščinskega postopka je sodišče ugotovi-
lo, da bi v poštev za dedovanje po zapustnici prišel tudi 
zap. brat Anton Mohorčič, roj. 14. 1. 1876, ki je umrl 5. 4. 
1918 in naj bi živel v Ameriki, zapustnikova sestra Roza 
Mohorčič, rojena 28. 8. 1879, ki je umrla 22. 9. 1892 ter 
zap. brat Janez Mohorčič, roj. 11. 11. 1887, ki naj bi prav 
tako živel v Ameriki.

Glede na ugotovljeno, sodišče s tem oklicem poziva 
morebitne potomce oziroma dediče zgoraj navedenih 
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zap. bratov in sester, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave oklica v Uradnem listu RS, na spletni 
strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski tukajšnjega 
sodišča ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po 
preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščin-
sko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom 
o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 24. 8. 2022

Dd 122/84 Os-3059/22
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 

po pok. Movrin Katarini, roj. 1. 9. 1910, hčerki Petra, 
nazadnje stanujoči Jelenja vas 4, prej 16, Stari trg ob 
Kolpi, umrli 24. 1. 1984 v Ljubljani.

Tekom obravnavanega zapuščinskega postopka je 
sodišče ugotovilo, da bi v poštev za dedovanje po zap. 
prišel zap. sin Vladimir Movrin, roj. 4. 11. 1954, nazadnje 
stanujoč Jelenja vas 4, Stari trg ob Kolpi, ki pa je 25. 3. 
1999 umrl in je bil po podatkih sodišča samski ter ni imel 
otrok. Zap. starša Peter Majerle in Marija Majerle, roj. 
Veber sta živela na naslovu Predgrad 28, Stari trg ob 
Kolpi. Ker sodišče ni uspelo pridobiti nobenih podatkov 
o tem, ali je zapustnica zapustila brate in sestre oziroma 
katerekoli druge dediče, sodišče s tem oklicem poziva 
vse ki mislijo, da bi prišli v poštev za dedovanje po zap., 
da se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica v 
Uradnem listu RS, na spletni strani tukajšnjega sodišča 
in na sodni deski tukajšnjega sodišča ter uveljavljajo 
svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka 
bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo 
zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 24. 8. 2022

III D 4160/2021 Os-3005/22
V zapuščinski zadevi po pokojnem Ivanu Peče-

tu, sinu Albina Pečeta, rojenem 19. 8. 1942, umrlem 
21. 5. 2021, nazadnje stanujočem na naslovu Jarnikova 
ulica 3, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije je na-
slovno sodišče odredilo izdajo oklica.

Po zapustniku, ki ni napravil oporoke, sta bila vlo-
žena dva predloga za omejitev dedovanja.

Zapustnik je bil ob smrti vdovec in brez potomcev. 
Glede njegovih staršev, očeta Albina Pečeta in matere 
Jožefe Peče, sta znana samo datuma rojstva, ne pa 
tudi drugi podatki kot na primer datum smrti in zadnje 
prebivališče, preko katerih bi sodišče opravilo dodatne 
poizvedbe.

Ker sodišče tako ne razpolaga z vsemi potrebnimi 
podatki, katere osebe pridejo v poštev kot zakoniti dediči 
v drugem oziroma v tretjem dednem redu, na podlagi 
206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mi-
slijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, 
da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta 
od objave tega oklica na spletni strani in na sodni deski 
naslovnega sodišča in v Uradnem listu RS.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 8. 2022

IV D 391/2020 Os-3022/22
V zapuščinski zadevi po pokojni Jelki Švab, hčeri 

Rudolfa Večerina, rojeni 2. 5. 1933, umrli 5. 1. 2020, 

nazadnje stanujoči na naslovu Bernekerjeva ulica 20, 
Ljubljana, državljanki Republike Slovenije je naslovno 
sodišče odredilo izdajo oklica.

Zapustnica je bila ob smrti vdova in brez potomcev. 
Njeni starši ter sestra in brat so umrli pred njo.

Zapustnica je dne 22. 11. 2017 napravila lastno-
ročno oporoko, katero je razpolagala v korist svojega 
pranečaka Roka Večerina, ki se je dedovanju po njej od-
povedal ter hkrati izjavil, da mu ni znan krog oseb, ki pri-
dejo v poštev kot zakoniti dediči drugega dednega reda.

Ker sodišče ne razpolaga z vsemi potrebnimi po-
datki, katere osebe pridejo v poštev kot zakoniti dediči 
v drugem oziroma v tretjem dednem redu, na podlagi 
206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mi-
slijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, 
da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta 
od objave tega oklica na spletni strani in na sodni deski 
naslovnega sodišča ter v Uradnem listu RS.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 8. 2022

III D 12/2020 Os-3023/22
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščin-

ski postopek po pokojnem Antonu Mlakar, rojen 9. 9. 
1957, umrl 24. 11. 2019, nazadnje stanujoč na naslo-
vu Kamnogoriška cesta 47, Ljubljana, drž. Republike 
Slovenije, v katerem je bil opravljen oklic dedičem po 
206. členu Zakona o dedovanju (ZD) in se do poteka 
roka sodišču k dedovanju ni priglasila nobena oseba.

Sodišče upnike opozarja, da bo zapuščina 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 zapustnikove dolgove.

Vsem potencialnim upnikom sodišče pojasnjuje, 
da lahko pri zapuščinskem sodišču v času uradnih ur 
pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino 
in podatke o zapustnikovih obveznostih.

Sodišče vse potencialne upnike opozarja, da lahko 
v roku šestih mesecev od dneva objave tega oklica zah-
tevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečaj-
no maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 
142.b člena ZD.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 9. 2022

III D 553/2017 Os-3044/22
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščin-

ski postopek po pok. Radomirju Radovanović, sin Aleksa 
Radovanovića, rojen 1. 2. 1924, umrl 15. 1. 2017, na-
zadnje stanujoč na naslovu Ob Ljubljanici 14, Ljubljana, 
drž. Republike Slovenije.

Zapustnik je bil ob smrti razvezan in je imel po 
sedaj znanih podatkih sina Slobodana Radovanovića, 
hči Slavko Rojc (ki je umrla 20. 1. 2019 in sta na njeno 
mesto vstopila zap. vnuka Boštjan Simončič in Dejan 
Simončič), sina Radka Štritofa in hči Dašo Štritof. Kot 
oporočni dedič v postopku nastopa tudi zap. vnuk Boris 
Radovanović. Zapustnik naj bi imel poleg navedenih 
potomcev še enega sina, ki naj bi se pisal Kovač, je že 
pokojen in naj bi bil ob smrti poročen in imel potomce. 
Več podatkov ne dedičem, ne sodišču, tudi po opravlje-
nih poizvedbah, ni znanih.

Glede na navedeno, sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) vse osebe, ki mislijo, da imajo 
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pravico do dediščine po pok. Radomirju Radovanoviću 
poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave 
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapu-
ščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 10. 2020

D 147/2017 Os-3113/22
V zapuščinski zadevi po pok. Mariu Abramu, pok. 

Bojana, rojenem 5. 2. 1986, državljanu Slovenije, ki je 
umrl 19. 3. 2017, z zadnjim stalnim prebivališčem Luko-
vec 5, 6222 Štanjel, gre za zapuščino brez dedičev, zato 
sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Za-
kona o dedovanju (ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.

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 ZD.

Zapuščina brez dedičev po pokojni bo 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.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapust-
nikovih obveznosti.

Po 142.b členu ZD lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o 
zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dne-
va 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 potrdilo o vložitvi predloga za 
začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 7. 9. 2022

D 57/2022 Os-3126/22
Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek 

po pok. Antonu Hreščaku, pok. Antona, roj. 14. 10. 1879 
Sežana 131, z zadnjim stalnim bivališčem Vrbovsko, Hr-
vaška (v zemljiški knjigi vpisan tudi kot Anton od Antona 
kaplan v Slivju Hreščak), ki je umrl dne 12. 10. 1935.

Sodišče ne razpolaga s podatki o dedičih, zato s 
tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku 
enega leta od objave tega oklica zglasijo pri sodišču, 
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski 
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 19. 9. 2022

D 3/2021 Os-3035/22
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po po-

kojni Antoniji Pervanje, rojeni 17. 1. 1921, z zadnjim zna-
nim prebivališčem na naslovu Prapetno Brdo 6, Tolmin, 
ki je umrla 19. 12. 2020.

Glede na to, da sta se dediča drugega dednega reda 
dedovanju odpovedala in ni znanih podatkov o osebah, 
ki bi prišle v poštev kot zakoniti dediči tretjega dednega 
reda (tudi na oklic neznanim dedičem se ni javil nihče), 
sodišče morebitne zapustnikove upnike obvešča, da lah-
ko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, 
da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena 

Zakona o dedovanju (če prijavijo to zahtevo v zapuščin-
skem postopku in priložijo potrdilo o vložitvi predloga za 
začetek stečaja zapuščine brez dedičev).

Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in 
zapustničinih obveznostih lahko upniki pridobijo pri na-
slovnem sodišču.

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel 
stečaja zapuščine brez dedičev, bo zapuščina postala 
last Občine Tolmin, ki je vložila za omejitev dedovanja.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 5. 9. 2022

Oklici pogrešanih

N 62/2021 Os-3165/22
Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku postopek za 

razglasitev naslednje pogrešane osebe za mrtvo: Mihael 
Leonardi, rojen leta 1944, z zadnjim znanim bivališčem 
na naslovu Via Monte Gazza št. 3, Rim, Italija.

Pogrešano osebo se poziva, da se oglasi tukajšnje-
mu sodišču, vse, ki kaj vedo o njenem življenju ali smrti, 
pa se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh 
mesecih od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo 
sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 9. 2022

N 107/2022 Os-3174/22
Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku postopek 

za razglasitev naslednje pogrešane osebe za mrtvo: 
Ivan Gobina, pok. Andreja, imen. Kovač, rojen 11. 5. 
1866 v Črnotičah št. 12, z zadnjim znanim bivališčem 
Črnotiče št. 15.

Vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti pogrešane ose-
be, se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh 
mesecih od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo 
sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 9. 2022

N 116/2022 Os-3175/22
Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku postopek za 

razglasitev naslednje pogrešane osebe za mrtvo: Giusti-
na Prassel (Prašelj), hči Marije, rojena predvidoma leta 
1908, neznanega bivališča.

Vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti pogrešane ose-
be, se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh 
mesecih od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo 
sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 27. 9. 2022

N 122/2022 Os-3176/22
Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku postopek za 

razglasitev naslednje pogrešane osebe za mrtvo: Alma 
Prassel (Prašelj), hči Marije, rojena predvidoma leta 
1911, neznanega bivališča.

Vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti pogrešane ose-
be, se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh 
mesecih od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo 
sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 27. 9. 2022
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Preklici

IVAN ČELIGOJ, S.P., ŽUPANČIČEVA ULICA 4, Izo-
la - Isola, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu 
strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v ce-
stnem prometu, št. 607913, izdano na ime Ivan Čeligoj, 
izdajatelj Ministrstvo za promet in zveze, leto izdaje 
1997. gnk-344561

Kovod Postojna, d.o.o., Jeršice 3, Postojna, digital-
no tahografsko kartico, št. 1070500064713000, izdano 
na ime Benjamin Zanardelli, izdajatelj Cetis Celje, d.d. 
gnz-344546

PANAMERA 1 A, d.o.o., ŠTIHOVA ULICA 13, Ljub-
ljana, taksi nalepko, št. G012715/09045/001, za vozilo 
Audi A4, reg. št. LJ MD 879, veljavnost do 12. 10. 2026. 
gnw-344549

PREVOZNIŠTVO ROGAN d.o.o., Gorenje 104, 
Stara Cerkev, izvod licence, št. 016101/016, za vozilo 
MAN, reg. št. LJ TI-613. gny-344547

PREVOZNIŠTVO ROGAN d.o.o., Go-
renje 104, Stara Cerkev, potrdilo za voznika, 
št. 016101/SŠD26-7-2471/2018, izdano na ime Bojan 
Pejić, veljavnost do 28. 10. 2022. gnx-344548

SEČNIK TRANSPORT d.o.o., Zminec 18B, 
Škofja Loka, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500043526001, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Ristov Stojan. gnv-344550

SOPELŠEK d.o.o., Mislinjska Dobrava 132, Šmart-
no pri Slov. Gradcu, izvod licence št. 018045/003, 
za vozilo mercedes benz, reg. št. SG FP-540. gnm-
344559

Tavčar Duško, Česnikova ulica 8, Ljubljana, izkaz-
nico vojnega veterana, št. 011657, izdajatelj Upravna 
enota Ljubljana, leto izdaje 1999. gnq-344555

TRAMPER d.o.o. Ilirska Bistrica, Ulica Nikola Te-
sla 3A, Ilirska Bistrica, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500052905000, izdano na ime Janko Kaluža, 
izdajatelj Cetis Celje, d.d. gni-344563

Žnidarič Dragica, Andrićeva ulica 19, Ljubljana, iz-
kaznico vojnega veterana, št. 005389, izdajatelj Ministr-
stvo za delo, družino in socialne zadeve. gns-344553

Spričevala preklicujejo 

Hojs Mitja, Biserjane 21, Sveti Jurij ob Ščavnici, 
diplomo št. D10070, izdajatelj Ekonomsko-poslovna fa-
kulteta Maribor, leto izdaje 2016. gnt-344552

Drugo preklicujejo 

ANL TRANSPORTI, d.o.o., Šmarska cesta 5D, Ko-
per - Capodistria, izvod licence št. GE011377/07163/004, 
za tovorno vozilo, reg. št. KPFR693, veljavnost do 31. 3. 
2025. gnh-344564

Boštjan Grobelnik s.p., Sele pri Polskavi 45, Prager-
sko, izvod licence št. 014888/002, za vozilo Mercedes 
Benz 1840, reg. št. MB TANA-4, veljavnost do 8. 11. 
2022. gnj-344562

C.N. TRANSPORT d.o.o., Trg Leona Štuklja 5, Ma-
ribor, izvod licence št. GE011726/07109/007, za vozilo, 
reg. št. LJ25-FTN, veljavnost do 24. 1. 2025. gnp-344556

C.N. TRANSPORT d.o.o., Trg Leona Štuklja 5, Ma-
ribor, izvod licence št. GE011726/07109/005, za vozilo, 
reg. št. LJ25-KRR, veljavnost do 24. 1. 2025. gno-344557

DEJAN JEREBIČ S.P., Miklavž pri Ormožu 27, 
Miklavž pri Ormožu, izvod licence št. 016731/003, za 
vozilo MERCEDES, reg. št. MB LI 655, veljavnost do 
30. 7. 2024. gnr-344554

Djukić Saša, Jerebova ulica 6, Litija, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500041042001, izdajatelj Cetis 
Celje, d.d. gnl-344560

FRANC LUŠINA S.P., Bela Cerkev 13, Šmarješke To-
plice, potrdilo za voznike, št. 014946/AD48-9-5981/2017, 
izdano na ime Gajić Bojan. gnu-344551

INTRALOG d.o.o., Ceste 4, Rogatec, potrdilo za 
voznika št. 017599/NSK64-2-3354/2022, izdano na ime 
Nemanja Radić, veljavnost do 1. 6. 2023. gnn-344558
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