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 Ob-3627/22
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski ra-

zvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana objavlja

spremembo 
Javnega razpisa za spodbujanje uvajanja  

okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike  
v gostinstvu in turizmu

V Javnem razpisu za spodbujanje uvajanja okoljskih 
in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu 
(Uradni list RS, št. 43/22 z dne 25. 3. 2022) se besedilo 
prvega odstavka 5. točke nadomesti z novim, ki se glasi:

»Okvirna višina nepovratnih sredstev po tem razpi-
su znaša 320.000,00 EUR«.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjena.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 Ob-3625/22
Občina Velike Lašče objavlja na podlagi Odloka o 

proračunu Občine Velike Lašče za leto 2022 (Uradni list 
RS, št. 81/19, 30/21) in Pravilnika o dodeljevanju finanč-
nih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje 
razvoja malega gospodarstva v Občini Velike Lašče 
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 4/15, Uradni 
list RS, št. 48/19, 47/22)

dopolnitev
javnega razpisa za dodelitev finančnih sredstev  

iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva v Občini Velike Lašče  

v letu 2022
V Javnem razpisu za dodelitev finančnih sredstev iz 

občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v Občini Velike Lašče v letu 2022 (Uradni 
list RS, št. 56/22) se na koncu razpisa doda naslednje 
besedilo:

»V primeru, da na podlagi prejetih vlog do 30. 11. 
2022 na javni razpis za dodelitev sredstev na področju 
kmetijstva in razvoja podeželja, razpoložljiva sredstva 
ne bodo v celoti porabljena, se preostanek sredstev 
prerazporedi na proračunsko postavko 14001 in dodeli 
vlagateljem, ki so se do 30. 11. 2022 prijavili na Javni 
razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega pro-
računa za pospeševanje razvoja malega gospodarstva 
v Občini Velike Lašče v letu 2022.«

Občina Velike Lašče

Št. 5107-2/2022/6 Ob-3610/22
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje 

proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 

61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16, 11/22, 96/22 
in 105/22 – ZZNŠPP), 106.i člena Zakona o javnih fi-
nancah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 
– ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakona o 
mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni 
pomoči Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 30/18), 
Uredbe o izvajanju mednarodnega razvojnega sode-
lovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 74/18) ter skladno z Resolucijo o 
mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni 
pomoči Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 54/17) 
in Strategijo mednarodnega razvojnega sodelovanja in 
humanitarne pomoči Republike Slovenije do leta 2030, 
Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, 1000 
Ljubljana, objavlja

javni razpis
za izvajanje projektov nevladnih organizacij  

na področju mednarodnega razvojnega 
sodelovanja v obdobju od 2023 do 2025

1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Sloveni-

je, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem 
besedilu: ministrstvo).

Ministrica za zunanje zadeve je imenovala komisi-
jo za vodenje postopka javnega razpisa (v nadaljnjem 
besedilu: komisija).

Vsi izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spo-
la, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno 
za oba spola.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje triletnih 

projektov s področja mednarodnega razvojnega sode-
lovanja (v nadaljnjem besedilu: MRS) in humanitarne 
pomoči (v nadaljnjem besedilu: HP) ter ozaveščanja 
javnosti, globalnega učenja in krepitve zmogljivosti ne-
vladnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki jih bodo 
izvajale nevladne organizacije (v nadaljnjem besedilu: 
NVO), registrirane v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem 
besedilu: RS).

Cilj MRS je prispevati k odpravi revščine, zmanjša-
nju neenakosti in pospeševanju trajnostnega razvoja na 
družbenem, gospodarskem in okoljskem področju v par-
tnerskih državah. RS z MRS prispeva k bolj uravnoteže-
nemu in pravičnemu svetovnemu razvoju ter prevzema 
soodgovornost za odpravo revščine in uresničevanje 
trajnostnega razvoja.

Cilj HP je reševanje človeških življenj, preprečeva-
nje in lajšanje človeškega trpljenja ter ohranjanje člove-
kovega dostojanstva. RS podpira aktivnosti za prepreče-
vanje in zgodnje napovedovanje humanitarnih katastrof 
ter krepitev odpornosti in zmogljivosti za zagotavljanje 

Javni razpisi

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=2020-01-3501
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učinkovitega odziva nanje ter aktivnosti v povezavi z re-
habilitacijo in obnovo po krizah. Prijavitelji morajo poleg 
mednarodnih in nacionalnih načel HP upoštevati tudi 
vidik preprečevanja nasilja zaradi spola v izrednih raz-
merah in vidik odzivanja na tako nasilje.

Ozaveščanje javnosti in globalno učenje sta po-
memben del MRS in HP. Ozaveščena javnost razume in 
podpira delovanje države na področju MRS in HP, kar je 
ključnega pomena za krepitev tega področja. Globalno 
učenje spodbuja razumevanje svetovnega dogajanja, 
njegovih vzrokov in posledic ter aktivno delovanje, zato 
ima pomembno vlogo pri odpravi revščine in uresniče-
vanju trajnostnega razvoja.

Prijavitelj mora pri prijavi projekta upoštevati pre-
sečni temi (varovanje okolja in enakost spolov) ter na-
čela MRS in HP, ki so navedeni v Strategiji mednaro-
dnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči 
Republike Slovenije do leta 20301 (v nadaljevanjem 
besedilu: strategija), ob upoštevanju pristopa, ki temelji 
na človekovih pravicah.

bujanje enakosti spolov in krepitev vloge žensk in deklic 
(v skladu ciljem trajnostnega razvoja 5).

Kratek opis tem:
– Posledice podnebnih sprememb je moč čutiti po 

vsem svetu, vendar ne povsod enako. Večinoma so 
negativne, saj vplivajo na zmanjševanje biotske raznoli-
kosti, pogostejše pojave ekstremnih vremenskih dogod-
kov, kot so na primer gozdni požari, suše in poplave ter 
zmanjševanje količine pridelkov na kmetijskih površinah. 
To posledično vpliva na zmožnost preživetja ljudi – po-
gosto tistih najranljivejših skupin kot so ženske in dekli-
ce, ter na njihovo zdravje, varnost in počutje. Blaženje 
podnebnih sprememb in prilagajanje nanje predstavlja 
sklop ukrepov in politik za načrtno zmanjševanje ranlji-
vosti in povečevanje odpornosti na zaznane in pričako-
vane vplive podnebnih sprememb. Podnebna kriza ni 
spolno nevtralna. Največ posledic podnebnih sprememb 
doživljajo ženske in deklice, zato se povečujejo že ob-
stoječe neenakosti med spoloma in predstavljajo edin-
stveno grožnjo za njihovo preživetje, zdravje in varnost.

– Enakost spolov je osrednjega pomena v Agendi 
2030 za trajnostni razvoj, ki predstavlja globalno sprejet 
načrt soočanja z izzivi prihodnosti. Znotraj agende so bili 
določeni cilji trajnostnega razvoja, med katerimi se cilj 5 
nanaša na enakost spolov in opolnomočenje žensk in 
deklet. Ta cilj je ključnega pomena za uresničitev vseh 
17 ciljev trajnostnega razvoja. Enakost spolov ima trans-
formacijski učinek, ki je ključnega pomena za uspešno 
delovanje družb in gospodarstev. Dostop žensk do izo-
braževanja in zdravstvenih storitev koristi njihovim dru-
žinam in celotni skupnosti, kar pozitivno vpliva tudi na 
prihodnje generacije. Če so ženske v polni meri delovno 
aktivne in dobivajo enako plačilo kot moški, se ustvarjajo 
nove priložnosti in rast. Odstranjevanje vrzeli med spolo-
ma pri zaposlovanju povečuje bruto družbeni proizvod. 
Povečanje deleža žensk v javnem in zasebnem sektorju 
poveča njihovo reprezentativnost kar lahko prispeva k 
izboljšanju odločevalskih procesov in poveča korist celo-
tni družbi. Enakost spolov vpliva na spodbujanje blaginje 
in vzpostavljanje mirnih, pravičnih ter vključujočih družb. 
Možnost izpolnitve aspiracij žensk in deklic je eden od 
ključnih elementov njihovega trajnega opolnomočenja.

Predlagane aktivnosti:
– večanje tehničnih zmogljivosti za prilagajanje na 

podnebne spremembe in blaženje njihovih posledic,
– gradnja zmogljivosti in znanja na institucionalni 

in/ali lokalni ravni,
– prilagajanje lokalne skupnosti na podnebne spre-

membe (community based adaptation to climate chan-
ge),

– upravljanje naravnih virov (trajnostno gozdarstvo, 
upravljanje vodnih virov, zdrava tla …),

– sistemi zgodnjega opozarjanja,
– ozaveščanje o podnebnih spremembah,
– podnebno pametno kmetijstvo (climate smart 

agriculture – pristop, ki pomaga usmerjati ukrepe za 
preoblikovanje agroživilskih sistemov v zelene in pod-
nebno odporne prakse),

– integracija načela enakosti spolov v vse projek-
tne cikle,

– odpravljanje in naslavljanje nasilja na podlagi 
spola,

– spolno in reproduktivno zdravje žensk in deklic,
– ekonomsko opolnomočenje žensk in deklic,
– omogočanje enakopravne udeležbe žensk in ljudi 

različnih spolnih identitet v civilnem, političnem, gospo-
darskem, družbenem ter kulturnem življenju in ozave-
ščanje o pomembnosti vključevanja načela enakosti 
spolov.

1 https://www.gov.si/teme/nacrtovanje-in-izvajanje-medna-
rodnega-razvojnega-sodelovanja-in-humanitarne-pomoci-slo-
venije/

V izvajanje projektov v partnerskih državah mora 
prijavitelj na primeren in učinkovit način vključiti najmanj 
1 lokalnega partnerja.

Prijavitelj lahko v izvajanje projekta pri vseh sklo-
pih, razen pri sklopih E, F in G, vključi tudi slovenske-
ga partnerja iz zasebnega ali javnega sektorja. Če bo 
vrednost prispevka partnerja – ki je lahko v materialni, 
finančni ali storitveni obliki – znašala vsaj 10 odstotkov 
od višine zneska financiranja ministrstva, bo prijavitelj 
pri ocenjevanju dobil dodatne točke. Prijavitelj bo dobil 
dodatne točke tudi, če podjetje, ki je projektni partner, 
izkaže družbeno odgovornost s certifikatom družbeno 
odgovornega podjetja oziroma z drugimi verodostojnimi 
potrdili o svojem družbeno odgovornem delovanju. Če 
je partner iz zasebnega sektorja povezana pravna ose-
ba prijavitelja, prijavitelj ni upravičen do dodatnih točk.

Prijavitelj lahko pri vseh razpisanih sklopih sodeluje 
z lastno udeležbo. Če bo vrednost prispevka prijavite-
lja – ki je lahko samo v finančni obliki – znašala vsaj 
5 odstotkov od višine zneska financiranja ministrstva, 
bo prijavitelj pri ocenjevanju dobil dodatne točke. Kot 
lastnih virov prijavitelj ne sme prikazovati tistih sredstev, 
ki jih je za isti namen pridobil iz drugih javnih sredstev.

Prijavitelj dobi dodatne točke tudi, če v izvajanje 
projekta vključi prostovoljno delo.

Če ima prijavitelj status nevladne organizacije v jav-
nem interesu na področju MRS in HP, bo pri ocenjevanju 
dobil dodatne točke.

Število možnih dodatnih točk, ki jih lahko dobi pri-
javitelj, je navedeno v Metodologiji – pogoji in merila za 
ocenjevanje projektnih predlogov (v nadaljnjem besedi-
lu: metodologija).

Predmet javnega razpisa je razdeljen v 7 sklopov:
Sklop A: Razvojni projekti na zahodnem balkanu
Razpisuje se do 6 projektov v Albaniji, Bosni in 

Hercegovini, Črni gori, na Kosovu, v Severni Makedo-
niji in Srbiji.

Izhodišča:
Možni temi:
– boj proti podnebnim spremembam, blažitev pod-

nebnih sprememb in prilagajanje na podnebne spre-
membe, s posebnim poudarkom na trajnostnem upra-
vljanju z vodami,

– prispevek k izboljšanju življenjskih razmer v par-
tnerski državi ali regiji za ženske in otroke, ter tudi spod-
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Prijavitelj lahko izbere katerokoli od predlaganih 
aktivnosti ali predlaga svoje aktivnosti v okviru razpisa-
nih možnih tem.

Prijavitelj naj pri izvajanju aktivnosti v čim večji meri 
upošteva uporabo lokalnega znanja in materialov ter 
vključuje kulturni sektor v aktivnosti, kadar je to mogoče.

Ciljna skupina: lokalne skupnosti, zasebni sektor, 
nevladne organizacije, politični odločevalci, ženske in 
deklice, pri preprečevanju spolnega nasilja in nasilja 
na podlagi spola je zaželena vključitev tudi moške po-
pulacije.

Opredelitev podciljev projekta: Prijavitelj mora vse-
binsko slediti enemu podcilju cilja 5 in enemu podcilju 
ciljev 8, 12, 13 ali 16. Za tretji podcilj lahko prijavitelj, 
če želi, izbere podcilj kateregakoli cilja trajnostnega 
razvoja.

Obvezno: Del projekta, ki se izvaja v Črni gori in 
Severni Makedoniji, je neodvisna evalvacija projekta, 
ki jo pripravi zunanji evalvator. Prijavitelj bo sam izbral 
zunanjega evalvatorja, ki mora biti pravni subjekt, nepo-
vezan s prijaviteljem in z izkazano referenco s področja 
evalvacij projektov. Zunanji evalvator mora upoštevati 
standarde Odbora OECD za razvojno pomoč, evalvacij-
sko politiko in evalvacijske smernice MRS RS2. Obvezna 
evalvacijska vprašanja bo ministrstvo posredovalo izbra-
nemu izvajalcu najpozneje v začetku leta 2025. Kazalci 
za pripravo odgovorov na evalvacijska vprašanja bodo 
izhajali iz strategije in drugih strateških dokumentov.

– aktivnosti, ki spodbujajo izgradnjo odpornosti pre-
bivalstva na posledice podnebnih sprememb in drugih 
kriz,

– »podnebno pametno kmetijstvo«,
– preventivno delovanje in sistemi zgodnjega opo-

zarjanja, v povezavi z varnostjo preskrbe s hrano in 
pitno vodo,

– nudenje psihosocialne pomoči žrtvam nasilja, 
predvsem otrokom in ženskam,

– spolno in reproduktivno zdravje žensk in deklic,
– celovito delovanje na področju preprečevanja 

spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola.
Prijavitelj mora izbrati vsaj dve predlagani temi, pri 

čemer lahko predlaga tudi svoje aktivnosti.
Prijavitelj naj pri izvajanju aktivnosti v čim večji meri 

upošteva uporabo lokalnega znanja in materialov.
Ciljna skupina: prisilno razseljene osebe ter lokal-

ne skupnosti, ki jih gostijo. Posebna pozornost naj bo 
usmerjena na otroke in ženske. Pri preprečevanju spol-
nega nasilja in nasilja na podlagi spola je zaželena tudi 
vključitev moške populacije.

Prijavitelj, ki bo predlagal izvajanje projekta v drža-
vah na območju širšega Sahela (Burkina Faso, Nigerija), 
Afriškega roga (Somalija, Sudan in Južni Sudan) ter v 
Ugandi bo pri ocenjevanju dobil dodatne točke.

Opredelitev podciljev projekta: Prijavitelj mora vse-
binsko slediti vsaj enemu podcilju cilja 2 in/ali enemu 
podcilju cilja 6 in/ali enemu podcilju cilja 13 in/ali en 
podcilj cilja trajnostnega razvoja 54.

2 Evalvacijska politika in evalvacijske smernice: https://
www.gov.si/teme/prednostna-podrocja-in-obmocja-medna-
rodnega-razvojnega-sodelovanja-slovenije/

Evalvacija ni rezultat projekta, ampak ena od ak-
tivnosti, za katero se predvidi do 2 meseca, in mora biti 
izvedena po zaključku projektnih aktivnosti, najpozneje 
do 15. oktobra 2025. Prijavitelj mora v finančnem načrtu 
projekta načrtovati strošek zunanje evalvacije (produk-
cijski strošek) v višini do 5 odstotkov celotne vrednosti 
projekta. Upravičenost stroška evalvacije je predmet 
kakovostne presoje ministrstva. Če izvajalec ne bo upo-
števal evalvacijskih smernic MRS RS ali če bo strošek 
evalvacije presegal dogovorjeni delež, lahko ministrstvo 
zavrne povračilo stroškov.

Sklop B: Humanitarni projekti v Podsaharski Afriki
Razpisuje se do 3 projekte v državah prejemnicah 

uradne razvojne pomoči po seznamu OECD DAC3 v 
Podsaharski Afriki.

3 https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-deve-
lopment/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-
-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf.

Prijavitelji morajo pred prijavo projekta preveriti, ali 
varnostne razmere dopuščajo prisotnost in aktivnosti v 
posamezni državi.

Izhodišča:
Možne teme:
– nudenje humanitarne pomoči prisilno razseljene-

mu prebivalstvu, predvsem notranje razseljenim (IDPs) 
zaradi varnostne negotovosti (oboroženi spopadi, voj-
ne, nemiri ipd.) ali pa podnebnih sprememb (npr. suše, 
poplave),

– zagotavljanje celovitih rešitev na področju varno-
sti preskrbe s hrano in pitno vodo, vključno s preventiv-
nim delovanjem in izgradnjo odpornosti,

– preprečevanje spolnega nasilja in nasilja na pod-
lagi spola.

Predlagane aktivnosti:
– oskrba s hrano in vodo na kriznih območjih,
– izgradnja celovitih rešitev za področju varnosti 

preskrbe s hrano in s pitno vodo,
4 Cilji trajnostnega razvoja: Agenda_za_trajnostni_ra-

zvoj_2030.pdf (gov.si).

Obvezno: Del projekta je neodvisna evalvacija projek-
ta, ki jo pripravi zunanji evalvator. Prijavitelj bo sam izbral 
zunanjega evalvatorja, ki mora biti pravni subjekt, nepove-
zan s prijaviteljem in z izkazano referenco s področja eval-
vacij projektov. Zunanji evalvator mora upoštevati standar-
de Odbora OECD za razvojno pomoč, evalvacijsko politiko 
in evalvacijske smernice MRS RS5. Obvezna evalvacijska 
vprašanja bo ministrstvo posredovalo izbranemu izvajalcu 
najpozneje v začetku leta 2025. Kazalci za pripravo odgo-
vorov na evalvacijska vprašanja bodo izhajali iz strategije 
in drugih strateških dokumentov.

5 Evalvacijska politika in evalvacijske smernice: https://
www.gov.si/teme/prednostna-podrocja-in-obmocja-medna-
rodnega-razvojnega-sodelovanja-slovenije/.

Evalvacija ni rezultat projekta, ampak ena od ak-
tivnosti, za katero se predvidi do 2 meseca, in mora biti 
izvedena po zaključku projektnih aktivnosti, najpozneje 
pa do 15. oktobra 2025. Prijavitelj mora v finančnem 
načrtu projekta načrtovati strošek zunanje evalvacije 
(produkcijski strošek) v višini do 5 odstotkov celotne 
vrednosti projekta. Upravičenost stroška evalvacije je 
predmet kakovostne presoje ministrstva. Če izvajalec 
ne bo upošteval evalvacijskih smernic MRS RS ali če 
bo strošek evalvacije presegal dogovorjeni delež, lahko 
ministrstvo zavrne povračilo stroškov.

Sklop C: Humanitarni projekti na Bližnjem vzhodu
Razpisuje se do 2 projekta v državah prejemnicah 

uradne razvojne pomoči po seznamu OECD DAC6 v 
naslednjih državah na področju Bližnjega vzhoda: Irak, 
Jordanija, Libanon, Palestina, Sirija, Jemen, v katerih 
deluje Generalni direktorat za evropsko civilno zaščito 
in evropske operacije humanitarne pomoči (DG ECHO).

6 https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-deve-
lopment/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-
-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf.

Prijavitelji morajo pred prijavo projekta preveriti, če 
varnostne razmere dopuščajo prisotnost in aktivnosti v 
posamezni državi.

https://www.gov.si/teme/prednostna-podrocja-in-obmocja-mednarodnega-razvojnega-sodelovanja-slovenije/
https://www.gov.si/teme/prednostna-podrocja-in-obmocja-mednarodnega-razvojnega-sodelovanja-slovenije/
https://www.gov.si/teme/prednostna-podrocja-in-obmocja-mednarodnega-razvojnega-sodelovanja-slovenije/
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/razvojno-sodelovanje/publikacije/Agenda_za_trajnostni_razvoj_2030.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/razvojno-sodelovanje/publikacije/Agenda_za_trajnostni_razvoj_2030.pdf
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Izhodišča:
Možna tema: nudenje humanitarne pomoči lokal-

nim skupnostim, ki gostijo begunce in so bile do sedaj 
prikrajšane za humanitarno pomoč.

Predlagane aktivnosti:
– zagotavljanje oskrbe s hrano, vodo ali drugimi 

osnovnimi storitvami na območjih, kjer gostijo begunske 
skupnosti,

– nudenje psihosocialne pomoči žrtvam nasilja, 
predvsem otrokom in ženskam,

– spolno in reproduktivno zdravje žensk in deklic,
– celovito delovanje na področju preprečevanja 

spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola.
Prijavitelj mora izbrati vsaj dve predlagani aktiv-

nosti.
Prijavitelj naj pri izvajanju aktivnosti v čim večji meri 

upošteva uporabo lokalnega znanja in materialov.
Ciljna skupina: lokalno prebivalstvo, ki gosti be-

gunce iz sosednjih držav in je bilo do sedaj večinoma 
prezrto pri humanitarni pomoči; posebna pozornost je 
usmerjena na otroke in ženske, pri preprečevanju spol-
nega nasilja in nasilja na podlagi spola pa je zaželena 
tudi vključitev moške populacije.

Prijavitelj, ki bo predlagal izvajanje projekta v Li-
banonu, Jordaniji in/ali Palestini (za zagotavljanje kon-
tinuitete dosedanjih aktivnosti in s tem krepitve učinka 
pomoči), bo pri ocenjevanju dobil dodatne točke.

Opredelitev podciljev projekta: Prijavitelj mora vse-
binsko slediti vsaj enemu podcilju cilja 2 in/ali vsaj ene-
mu podcilju cilja trajnostnega razvoja 57.

Izhodišča:
Izobraževanje otrok o njihovih univerzalnih pravicah 

in medsebojnem spoštovanju ter usposabljanje njiho-
vih pedagogov za izobraževanje o pravicah otrok ob 
obvezni uporabi gradiva »Naše pravice« (na podlagi 
Konvencije OZN o pravicah otrok) se izvaja v njihovem 
maternem oziroma lokalnem jeziku. V izobraževanje naj 
bo v okviru šolskega sistema vključenih čim več otrok. 
Pred tem je treba glede otrokovih in človekovih pravic 
usposobiti trenerje, učitelje in druge strokovne delavce 
v izobraževalnem sistemu in glede tega ozavestiti starše 
in skrbnike otrok ter širše družinsko in socialno okolje. 
Pri uporabi gradiva »Naše pravice« je treba upoštevati 
strokovne usmeritve za učinkovito izvajanje projekta. 
Vsaka morebitna sprememba gradiva se mora predho-
dno uskladiti z ministrstvom.

Zahtevane aktivnosti:
– izobraževanje otrok o človekovih in otrokovih pra-

vicah ter medsebojnem spoštovanju z uporabo gradiva 
»Naše pravice« kot glavna aktivnost projekta; ciljna skupi-
na: otroci v starosti od 10 do 12 let, tudi tisti iz ranljivih sku-
pin (npr. etnične in/ali verske manjšine, begunci, migranti, 
otroci iz socialno šibkih okolij ipd.) – s posebnim poudar-
kom na enakovrednem sodelovanju deklic in dečkov,

– izgradnja kapacitet in krepitev izobraževanja o pra-
vicah otrok s posebnim poudarkom na ozaveščanju; ciljna 
skupina: predstavniki lokalnih nevladnih in vladnih organi-
zacij, ki bodo izvajali usposabljanja za pedagoške delavce,

– usposabljanje pedagoških delavcev, ki bodo iz-
vajali izobraževanja o pravicah otrok za otroke; ciljna 
skupina: učitelji, drugi pedagoški, šolski strokovni in 
vodstveni delavci v izobraževalnem sistemu,

– ozaveščanje staršev ter širšega družinskega in 
socialnega okolja; ciljna skupina: starši ali skrbniki ter 
širše družinsko in socialno okolje.

Prijavitelj mora izbrati vse zahtevane aktivnosti ob 
upoštevanju navedenih ciljnih skupin in slediti Usmeri-
tvam za izvajanje izobraževanja otrok o njihovih pravi-
cah z uporabo gradiva »Naše pravice«, ki so del razpi-
sne dokumentacije.

Opredelitev podcilja projekta: Prijavitelj mora biti 
vsebinsko slediti podcilju trajnostnega razvoja 4.7.

Sklop E: Ozaveščanje javnosti o mednarodnem 
razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči v Repu-
bliki Sloveniji

Razpisuje se do 1 projekt v Republiki Sloveniji.
Izhodišče:
Pomembno je spodbujati zavedanje o pomenu 

MRS in HP ter njunega posrednega vpliva na življenje v 
RS. Hkrati mora biti jasno tudi sporočilo, da RS v okviru 
MRS in HP podpira aktivnosti, ki dolgoročno prispevajo 
k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.

Zahtevane aktivnosti:
– priprava promocijskega dogodka vsako leto pose-

bej oziroma trikrat v obdobju trajanja projekta, ki vklju-
čuje dosežke in pozitivne zgodbe MRS in HP RS, ter 
izvedba vsaj šestih spremljajočih dogodkov na leto v 
vsaj šestih statističnih regijah RS. Vsebinsko zasnovan 
dogodek in morebitno gradivo sta podlaga za ozavešča-
nje najširše javnosti s pomočjo različnih medijev; ciljna 
skupina: širša javnost, ki se profesionalno ne ukvarja z 
MRS in HP. Aktivnostim pod to alinejo mora biti name-
njenih do 35.000 EUR,

– aktivnosti za ozaveščanje širše javnosti o MRS in 
HP s poudarkom na rezultatih in dosežkih MRS in HP 
RS ter ciljih trajnostnega razvoja na globalni ravni; ciljna 
skupina: širša javnost, strokovna javnost. Aktivnostim 
pod to alinejo mora biti namenjenih do 55.000 EUR,

– logistična in vsebinska podpora organizaciji Slo-
venskih razvojnih dni trikrat v obdobju trajanja projekta 

7 Cilji trajnostnega razvoja: Agenda_za_trajnostni_ra-
zvoj_2030.pdf (gov.si).

Obvezno: Del projekta je neodvisna evalvacija pro-
jekta, ki jo pripravi zunanji evalvator. Prijavitelj bo sam 
izbral zunanjega evalvatorja, ki mora biti pravni subjekt, 
nepovezan s prijaviteljem in z izkazano referenco s po-
dročja evalvacij projektov. Zunanji evalvator mora upo-
števati standarde Odbora OECD za razvojno pomoč, 
evalvacijsko politiko in evalvacijske smernice MRS RS8. 
Obvezna evalvacijska vprašanja bo ministrstvo posre-
dovalo izbranemu izvajalcu najpozneje v začetku leta 
2025. Kazalci za pripravo odgovorov na evalvacijska 
vprašanja bodo izhajali iz strategije in drugih strateških 
dokumentov.

8 Evalvacijska politika in evalvacijske smernice: https://
www.gov.si/teme/prednostna-podrocja-in-obmocja-medna-
rodnega-razvojnega-sodelovanja-slovenije/.

Evalvacija ni rezultat projekta, ampak ena od ak-
tivnosti, za katero se predvidi do 2 meseca, in mora biti 
izvedena po zaključku projektnih aktivnosti, najpozneje 
pa do 15. oktobra 2025. Prijavitelj mora v finančnem 
načrtu projekta načrtovati strošek zunanje evalvacije 
(produkcijski strošek) v višini do 5 odstotkov celotne 
vrednosti projekta. Upravičenost stroška evalvacije je 
predmet kakovostne presoje ministrstva. Če izvajalec 
ne bo upošteval evalvacijskih smernic MRS RS ali če 
bo strošek evalvacije presegal dogovorjeni delež, lahko 
ministrstvo zavrne povračilo stroškov.

Sklop D: Projekt »Naše pravice« – izobraževanje 
otrok o njihovih pravicah

Razpisujeta se do 2 projekta, od tega 1 projekt 
v državah Zahodnega Balkana in 1 projekt v državah 
Severne Afrike. Pri vsakem projektu se lahko izvajanje 
projekta organizira v več državah iste regije.

Obvezna je uporaba Usmeritev za izvajanje izo-
braževanja otrok o njihovih pravicah z uporabo gradiva 
»Naše pravice«, ki so del razpisne dokumentacije, in 
uporaba gradiva »Naše pravice«.

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/razvojno-sodelovanje/publikacije/Agenda_za_trajnostni_razvoj_2030.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/razvojno-sodelovanje/publikacije/Agenda_za_trajnostni_razvoj_2030.pdf
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(izbor in oprema prostora, označbe, pogostitev, tisk gra-
div …), ob sodelovanju z ministrstvom; ciljna skupina: 
širša javnost, strokovna javnost. Aktivnostim pod to ali-
nejo mora biti namenjenih do 30.000 EUR.

Ciljna skupina: širša javnost, strokovna javnost.
Prijavitelj mora izbrati vse tri zahtevane aktivnosti 

ob upoštevanju navedenih ciljnih skupin.
Sklop F: Zagovorništvo in krepitev zmogljivosti NVO
Razpisuje se do 1 projekt, ki se izvaja v Republiki 

Sloveniji.
Izhodišče:
Zagovorniške aktivnosti, ki temeljijo na praktičnih 

izkušnjah NVO pri izvajanju projektov MRS in HP ter di-
alogu s civilno družbo in lokalnimi organizacijami v par-
tnerskih državah, bodo prispevale k boljšemu načrtova-
nju politik in njihovega izvajanja tako v slovenskem kot 
evropskem prostoru. Hkrati imajo NVO tudi pomembno 
vlogo zagovornika javnega interesa.

Krepitev kapacitet NVO in vlaganje v njihov razvoj sta 
pomembna za učinkovito izvajanje projektov MRS in HP 
RS, kredibilnost delovanja NVO, zagotavljanje dolgoroč-
nega delovanja in konkurenčnosti v mednarodnem okolju.

Zahtevane aktivnosti:
– koordinacija in priprava vsaj petih skupnih stališč/

odzivov NVO na leto na zaprosilo ministrstva. Aktiv-
nosti pod to alinejo lahko vključujejo tudi udeležbo na 
mednarodnih dogodkih. Stališča/odzivi se nanašajo na 
pomembnejša vprašanja, dogodke, strateške dokumen-
te ministrstva ipd. Aktivnostim pod to alinejo mora biti 
namenjenih do 20.000 EUR;

– aktivnosti, ki bodo prispevale k razvoju nevladne-
ga sektorja na področju MRS in HP, ozaveščanja javno-
sti in globalnega učenja; ciljna skupina: NVO, ki delujejo 
na področju MRS in HP. Aktivnostim pod to alinejo mora 
biti namenjenih do 70.000 EUR.

Prijavitelj mora izbrati obe zahtevani aktivnosti ob 
upoštevanju navedenih ciljnih skupin.

Sklop G: Globalno učenje
Razpisuje se do 1 projekt, ki se izvaja v Republiki 

Sloveniji.
Izhodišče:
Globalno učenje spodbuja poglobljeno razumeva-

nje globalnih izzivov in neenakosti v svetu ter aktivno 
delovanje v lokalnem okolju z zavedanjem, da ima vsa-
ko delovanje v lokalnem okolju posledice tudi na globalni 
ravni. Globalno učenje ima pomembno vlogo pri odpravi 
revščine v svetu in uresničevanju trajnostnega razvoja 

ter hkrati prispeva k doseganju ciljev MRS. Skladno 
s Strategijo mednarodnega razvojnega sodelovanja in 
humanitarne pomoči Republike Slovenije do leta 2030 
je treba posebno pozornost posvetiti kakovostnemu iz-
obraževanju in usposabljanju tistih, ki bodo pridobljena 
znanja prenašali naprej vsem družbenim skupinam, tako 
na formalni kot neformalni ravni, zato naj se prijavitelji 
osredotočijo na ozaveščanje in usposabljanje strokovnih 
delavcev v vzgoji in izobraževanju, vključno z izobraže-
valci odraslih in izobraževalci v neformalnem sektorju.

Zahtevane aktivnosti:
– sodelovanje in povezovanje z že obstoječimi do-

godki v slovenskem prostoru (npr. Teden globalnega 
učenja, Teden vseživljenjskega učenja, Kulturni bazar) 
ali organizacija lastnih dogodkov. Sodelovanje pri zgo-
raj omenjenih dogodkih se je v preteklosti izkazalo kot 
dobra praksa, saj omogoča doseganje širše javnosti, 
širšo promocijo in vzpostavljanje novih partnerstev na 
področju globalnega učenja. Izvajalec mora sodelovati 
na vsaj treh dogodkih letno; ciljna skupina: strokovni 
delavci na področju vzgoje in izobraževanja, vključno 
z izobraževalci in vzgojitelji v neformalnem sektorju in 
izobraževalci odraslih. Aktivnostim pod to alinejo mora 
biti namenjenih do 26.000 EUR,

– aktivnosti, namenjene ozaveščanju in usposabljanju 
izobraževalcev za izvajanje aktivnosti globalnega učenja; 
ciljna skupina: strokovni delavci na področju vzgoje in iz-
obraževanja, predvsem izobraževalci in vzgojitelji v nefor-
malnem sektorju in izobraževalci odraslih. Aktivnostim pod 
to alinejo mora biti namenjenih do 34.000 EUR,

– aktivnosti po izboru prijavitelja. Aktivnostim pod to 
alinejo je lahko namenjenih do 10.000 EUR.

Prijavitelj mora izbrati prvi dve zahtevani aktivnosti 
ob upoštevanju navedenih ciljnih skupin.

Če prijavitelj izbere tudi aktivnost pod tretjo alinejo, se 
ustrezno zmanjša vrednost aktivnosti pod drugo alinejo.

Opredelitev podcilja projekta: Prijavitelj mora biti 
vsebinsko slediti k podcilju trajnostnega razvoja 4.7.

3. Okvirna višina finančnih sredstev
Ministrstvo za financiranje v obdobju od 2023 do 

2025 namenja do 3.160.000 EUR po naslednjih sklopih:
Sklop A: Ministrstvo financira do 6 projektov na Za-

hodnem Balkanu v skupni vrednosti do 1.060.000 EUR, in 
sicer 1 projekt v skupni vrednosti do 240.000 EUR v Črni 
gori, 1 projekt v skupni vrednosti do 240.000 EUR v Sever-
ni Makedoniji in po 1 projekt v vrednosti do 145.000 EUR v 
vsaki od preostalih držav Zahodnega Balkana.

Država/
leto

ČG SM BiH Albanija Kosovo Srbija Skupaj

2023 85.000 85.000 40.000 40.000 40.000 40.000 330.000

2024 75.000 75.000 50.000 50.000 50.000 50.000 350.000

2025 80.000 80.000 55.000 55.000 55.000 55.000 380.000

Skupaj 240.000 240.000 145.000 145.000 145.000 145.000 1.060.000

Če v Bosni in Hercegovini, Albaniji, Kosovu ali Srbiji 
ni prijavljen noben projekt ali noben prijavljen projekt 
ne doseže praga 75 odstotkov vseh točk, se sredstva 
prenesejo na projekt z naslednjim najvišjim številom 
točk v Črni gori in/ali Severni Makedoniji. Ministrstvo si 
pridržuje pravico, da lahko dodatni projekt v Črni gori 
ali Severni Makedoniji financira v nižjem znesku, kot so 
sicer razpisani projekti za ti dve državi. Če izbrani prijavi-
telj ne sprejme predloga za nižje financiranje oziroma ne 
zagotovi manjkajočega zneska sofinanciranja iz drugih 

virov, se financiranje v nižjem znesku ponudi prijavitelju 
z naslednjim najvišjim številom točk. Postopek se pona-
vlja, dokler eden od prijaviteljev ne sprejme predloga; 
sredstva se ne razporedijo v noben sklop, če noben od 
prijaviteljev ne sprejme predloga.

Če v Črni gori ali Severni Makedoniji ni prijavljen 
noben projekt ali noben prijavljen projekt ne doseže 
praga 75 odstotkov vseh točk, se sredstva prenesejo 
na projekt z naslednjim najvišjim številom točk v Bosni 
in Hercegovini, Albaniji, Kosovu ali Srbiji.
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Leto Podsaharska Afrika Podsaharska Afrika Podsaharska Afrika Skupaj 

2023 110.000 110.000 110.000 330.000

2024 150.000 150.000 150.000 450.000

2025 150.000 150.000 150.000 450.000

Skupaj 410.000 410.000 410.000 1.230.000

Če ni prijavljen noben projekt ali noben prijavljen 
projekt ne doseže praga 75 odstotkov vseh točk, se 
sredstva lahko prenesejo na drugi najbolje ocenjeni 
projekt pri Sklopu C v višini sredstev, ki je predvidena 
za ta sklop. Če pri Sklopu C ni prijavljen noben projekt 
ali noben prijavljen projekt ne doseže praga 75 odstot-
kov vseh točk, se razpisana sredstva ne razporedijo v 
noben drug sklop.

Sklop C: Ministrstvo financira do 2 projekta na Bli-
žnjem Vzhodu v skupni vrednosti do 510.000 EUR, in sicer 
za posamezen projekt v skupni višini do 255.000 EUR.

Leto Bližnji
Vzhod

Bližnji
Vzhod

Skupaj 

2023 85.000 85.000 170.000

2024 85.000 85.000 170.000

2025 85.000 85.000 170.000

Skupaj 255.000 255.000 510.000

Če ni prijavljen noben projekt ali noben prijavljen 
projekt ne doseže praga 75 odstotkov vseh točk, se 
sredstva lahko prenesejo na drugi najbolje ocenjeni 
projekt pri Sklopu B v višini sredstev, ki je predvidena 
za ta sklop.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko dodatni 
projekt pri Sklopu B financira v nižjem znesku, kot so 
sicer razpisani projekti za ta sklop. Če izbrani prijavitelj 
ne sprejme predloga za nižje financiranje oziroma ne 
zagotovi manjkajočega zneska sofinanciranja iz drugih 
virov, se financiranje v nižjem znesku ponudi prijavitelju 
z naslednjim najvišjim številom točk. Postopek se pona-
vlja, dokler eden od prijaviteljev ne sprejme predloga; 
sredstva se ne razporedijo v noben sklop, če noben od 
prijaviteljev ne sprejme predloga.

Če pri Sklopu B ni prijavljen noben projekt ali noben 
prijavljen projekt ne doseže praga 75 odstotkov vseh 
točk, se razpisana sredstva ne razporedijo v noben 
drug sklop.

Sklop D: Ministrstvo financira do 2 projekta Naše 
pravice, in sicer 1 projekt v državah Zahodnega Balkana 
in 1 projekt v državah Severne Afrike v skupni vrednosti 
do 90.000 EUR.

Leto Države ZB Države S. Afrike

2023 15.000 15.000

2024 15.000 15.000

2025 15.000 15.000

Skupaj 45.000 45.000

Če na Sklop D ni prijavljen noben projekt ali noben 
prijavljeni projekt ne doseže praga 75 odstotkov vseh 

točk, se razpisana sredstva ne razporedijo v noben 
drug sklop.

Sklop E: Ministrstvo financira do 1 projekt ozave-
ščanja javnosti, ki se izvaja v Republiki Sloveniji, v sku-
pni vrednosti do 120.000 EUR.

Leto RS

2023 30.000

2024 45.000

2025 45.000

Skupaj 120.000

Če na Sklop E ni prijavljen noben projekt ali no-
ben prijavljeni projekt ne doseže praga 75 odstotkov 
vseh točk, se sredstva lahko prenesejo na projekt z 
naslednjim najvišjim številom točk pri Sklopu F ali G. 
Če pri Sklopih F ali G ni prijavljen noben projekt ali 
noben projekt ne doseže praga 75 odstotkov vseh 
točk, se razpisana sredstva ne razporedijo v noben 
drug sklop.

Sklop F: Ministrstvo financira do 1 projekt zago-
vorništva in krepitve zmogljivosti NVO, ki se izvaja v 
Republiki Sloveniji, v skupni vrednosti do 90.000 EUR.

Leto RS

2023 20.000

2024 35.000

2025 35.000

Skupaj 90.000

Če na Sklop F ni prijavljen noben projekt ali no-
ben prijavljeni projekt ne doseže praga 75 odstotkov 
vseh točk, se sredstva lahko prenesejo na projekt z 
naslednjim najvišjim številom točk pri Sklopu G. Če pri 
Sklopih G ni prijavljen noben projekt ali noben projekt 
ne doseže praga 75 odstotkov vseh točk, se razpisana 
sredstva ne razporedijo v noben drug sklop.

Sklop G: Ministrstvo financira do 1 projekt global-
nega učenja, ki se izvaja v Republiki Sloveniji, v skupni 
vrednosti do 60.000 EUR.

Leto RS

2023 10.000

2024 20.000

2025 30.000

Skupaj 60.000

Če na Sklop G ni prijavljen noben projekt ali noben 
prijavljeni projekt ne doseže praga 75 odstotkov vseh 
točk, se sredstva lahko prenesejo na projekt z nasle-
dnjim najvišjim številom točk pri Sklopu F.

Sklop B: Ministrstvo financira do 3 projekte v Pod-
saharski Afriki v skupni vrednosti do 1.230.000 EUR, 
in sicer za posamezen projekt v skupni višini do 
410.000 EUR.
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Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko dodatni 
projekt pri Sklopu F financira v nižjem znesku, kot je si-
cer razpisana vrednost za projekt za ta sklop. Če izbrani 
prijavitelj ne sprejme predloga za nižje financiranje ozi-
roma ne zagotovi manjkajočega zneska sofinanciranja 
iz drugih virov, se financiranje v nižjem znesku ponudi 
prijavitelju z naslednjim najvišjim številom točk. Posto-
pek se ponavlja, dokler eden od prijaviteljev ne sprejme 
predloga; sredstva se ne razporedijo v noben sklop, če 
noben od prijaviteljev ne sprejme predloga.

Če pri Sklopu F ni prijavljen noben projekt ali noben 
projekt ne doseže praga 75 odstotkov vseh točk, se 
razpisana sredstva ne razporedijo v noben drug sklop.

Obdobje izvajanja projektov je od 1. aprila 2023 do 
15. oktobra 2025. Zadnji dan za predložitev končnega po-
ročila skupaj z zahtevkom za izplačilo je 30. oktober 2025.

Ministrstvo pri vseh razpisanih sklopih spodbuja 
prijavitelje k iskanju dodatnih virov financiranja.

Ministrstvo lahko projekt izbranega izvajalca finan-
cira v manjšem znesku, če izvajalec sam zaprosi za nižji 
znesek. Načrtovane vrednosti se v posameznem letu 
lahko tudi zvišajo, če bo potrebno in če bodo zagotovlje-
na dodatna sredstva.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da ta javni razpis 
kadarkoli v celoti ali delno prekliče.

4. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo NVO. V tem razpi-

su se skladno z določbami Zakona o nevladnih organi-
zacijah (Uradni list RS, št. 21/18) za NVO šteje organi-
zacija, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v 
Republiki Sloveniji,

– ustanovile so jo izključno domače ali tuje fizične 
ali pravne osebe zasebnega prava,

– je nepridobitna,
– je neprofitna,
– je neodvisna od drugih subjektov,
– ni organizirana kot politična stranka, cerkev ali 

druga verska skupnost, sindikat ali zbornica.
Organizacija ni nevladna organizacija, če jo je usta-

novila politična stranka. Nevladna organizacija je lahko 
organizacija, ki jo je ustanovila študentska organiza-
cija po Zakonu o skupnosti študentov (Uradni list RS, 
št. 38/94). Nevladna organizacija je lahko tudi pravna 
oseba, ki je sestavni del registrirane cerkve ali druge 
verske skupnosti na podlagi zakona, ki ureja versko svo-
bodo, če v Poslovnem registru Slovenije njena glavna 
dejavnost ni določena kot dejavnost verskih organizacij.

Posamezni prijavitelj lahko v okviru razpisa odda 
do največ 3 prijave.

5. Obvezne sestavine in oblika vloge
Prijavitelji dokazujejo izpolnjevanje predpisanih po-

gojev za prijavo na ta javni razpis s predložitvijo ustre-
znih obrazcev in dokazil.

Komisija lahko od prijavitelja zahteva dodatna poja-
snila in obrazložitev glede izpolnjevanja pogojev.

Vloga se šteje za formalno popolno, če vsebuje v 
celoti izpolnjene obrazce in dokazila:

1. Vsebinski načrt projekta (obrazec št. 1)
2. Finančni načrt projekta (obrazec št. 2)
3. Izjavo o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri pri-

javitelju (obrazec št. 3)
4. Izjavo prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju 

razpisnih pogojev in potrditev verodostojnosti navedenih 
podatkov (obrazec št. 4)

5. Delovni prevod (obrazec št. 5).
Način in oblikovne značilnosti predložitve vloge:
Prijavitelj odda vlogo v 1 originalnem izvodu. Zako-

niti zastopnik ali druga pooblaščena oseba prijavitelja 

mora vse obrazce in izjave podpisati (lastnoročno ali s 
certificiranim elektronskim podpisom9) in jih opremiti z 
uradnim žigom prijavitelja.

9 Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem 
podpisu – ZEPEP (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno pre-
čiščeno besedilo in 46/14) v 3. točki 2. člena opredeljuje 
elektronski podpis kot niz podatkov v elektronski obliki, ki je 
vsebovan, dodan ali logično povezan z drugimi podatki ter 
je namenjen preverjanju pristnosti teh podatkov in identifi-
kaciji podpisnika. 4. točka navedenega člena določa, da je 
varen elektronski podpis tak podpis, ki izpolnjuje naslednje 
zahteve: da je povezan izključno s podpisnikom, da je iz nje-
ga mogoče zanesljivo ugotoviti podpisnika, da je ustvarjen s 
sredstvi za varno elektronsko podpisovanje, ki so izključno 
pod podpisnikovim nadzorom ter da je povezan s podatki, 
na katere se nanaša, tako da je opazna vsaka poznejša 
sprememba teh podatkov ali povezave z njimi. 15. člen do-
loča, da je varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim 
potrdilom, glede podatkov v elektronski obliki enakovreden 
lastnoročnemu podpisu ter ima zato enako veljavnost in 
dokazno vrednost.

Prijavitelj mora v projektni dokumentaciji uporabiti 
pisavo Arial 10 z enojnim razmikom med vrsticami in 
upoštevati zahtevo po omejitvi števila znakov (vključno 
s presledki), kjer je to določeno.

Obrazci in izjave morajo biti v celoti izpolnjeni v 
slovenskem jeziku. Izjema so navedbe osebnih imen, 
imena krajev in drugih lastnih imen. Priloge k vlogi so 
lahko v tujem jeziku, pri čemer velja, da je za priloge, 
ki niso v angleškem, bosanskem, črnogorskem, hrva-
škem ali srbskem10 jeziku, treba priložiti delovni prevod 
dokumenta na obrazcu Delovni prevod (obrazec št. 5).

10 Velja zgolj za besedila, ki so napisana v latinici. Za 
besedila, ki so v cirilici, je treba v skladu z navodili priložiti 
delovni prevod.

Vloga ne sme biti vezana s spiralo ali na drug način. 
Priporočamo, da je vloga tiskana obojestransko.

Poleg originalne vloge prijavitelj na ustreznem ele-
ktronskem nosilcu obvezno priloži skenirano celotno 
originalno vlogo v obliki .pdf, ki jo sestavljajo:

– vsi obrazci in dokazila, navedeni v tem poglavju 
v točkah 1–5,

– morebitno pooblastilo zakonitega zastopnika; v 
pooblastilu zakonitega zastopnika prijavitelja za podpi-
sovanje obrazcev, izjav in drugih priloženih dokumentov 
mora biti navedeno:

(a) polno ime in naziv zakonitega zastopnika orga-
nizacije, ki pooblastilo daje,

(b) polno ime pooblaščene osebe in njen naziv/
funkcija v organizaciji,

(c) namen pooblastitve,
(d) obdobje, za katero se pooblastilo daje, če ima 

pooblastilo omejeno časovno veljavnost.
Pooblastilo ne sme biti starejše od treh mesecev od 

datuma oddaje vloge za javni razpis. Izjema so trajna splo-
šna pooblastila, ki jih da zakoniti zastopnik organizacije.

Skenirana vloga mora biti enaka podpisanemu in 
žigosanemu izvirniku, izjema je točka 13 v obrazcu 
št. 1, pri kateri je dovoljeno, da so dokazila priložena le 
v elektronski obliki, tj. .docx ali .doc (Word), .xlsx ali .xls 
(Excel) itd. Prijavitelj na elektronskem nosilcu priloži tudi 
obrazec št. 1 v obliki .docx ali .doc (Word) in obrazec 
št. 2 v obliki .xlsx ali .xls (Excel). Ustrezen elektronski 
nosilec je CD, DVD ali ključ USB, ki se po končanem 
postopku javnega razpisa prijavitelju ne vrača.

6. Metodologija – pogoji in merila za ocenjevanje 
projektnih predlogov

Komisija bo ocenjevala le vloge, ki bodo skladne 
z razpisnimi pogoji, opredeljenimi v metodologiji. Meto-
dologija, ki je del razpisne dokumentacije, je prijavitelju 
lahko v pomoč pri pripravi prijave.
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Število točk po posameznih kategorijah metodologije

Merilo/sklop

Vsebinska 
zasnova 
projekta

Presečni temi 
MRS in HRBA

Reference
in promocija

Finančna 
zasnova 
projekta

Status
v javnem 
interesu

Najvišje število 
točk

A 40 14 8 35 6 103
B 44 14 8 35 6 107
C 44 14 8 35 6 107
D 37 14 8 35 6 100
E 34 14 6 25 6 85
F 34 14 6 25 6 85
G 34 14 6 25 6 85

Projekt/vloga se uvrsti med kandidate za financira-
nje po tem javnem razpisu, če doseže vsaj 75 odstotkov 
vseh točk. Končna ocena komisije je povprečno število 
doseženih točk. Formula za izračun končne ocene je se-
števek točk vseh ocenjevalcev, ki se deli s številom upo-
števanih ocenjevalcev, pri izračunu končne ocene se ne 
upošteva najnižje in najvišje število točk 2 ocenjevalcev.

7. Rok za oddajo vloge, način predložitve in opre-
mljenost vloge

Prijavitelj za vsak projekt pripravi ločeno vlogo v 
skladu z navodilom iz te razpisne dokumentacije. Vsa-
ka vloga se pošlje posebej v ločeni ovojnici. Dokumen-
tacije, ki jo prijavitelj pošlje naknadno po oddaji vloge 
ali brez poziva ministrstva k dopolnitvi, komisija ne bo 
upoštevala in bo vrnjena prijavitelju.

Vloga se šteje za pravočasno, če jo prijavitelj odda 
do vključno 18. 1. 2023 s priporočeno pošiljko ali osebno 
na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slo-
venije, Sektor za razvojno sodelovanje in humanitarno 
pomoč, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana. Prijavitelj 
lahko odda vlogo osebno v glavni pisarni ministrstva, 
objekt Mladika, vhod Šubičeva ulica 11, vsak delovni 
dan od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro. Vloga, 
poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če je posla-
na priporočeno zadnji dan roka (žig pošte ali drugega 
pooblaščenega subjekta 18. 1. 2023). Vloga, ki ne bo 
oddana pravočasno, bo prijavitelju vrnjena neodprta.

Vlogo je treba oddati v zaprti zapečateni ovojnici, ki 
mora vsebovati polni naslov prijavitelja in biti označena z 
napisom »Ne odpiraj – vloga!« – »Javni razpis za izva-
janje projektov nevladnih organizacij na področju med-
narodnega razvojnega sodelovanja v obdobju od 2023 
do 2025 (št. 5107-2/2022/6)« in imeti naveden oziroma 
obkrožen sklop, na katerega se prijavlja. Prijavitelj lahko 
na ovojnico nalepi obrazec št. 6. Zapečatena ovojnica 
pomeni, da je ovojnica zaprta tako, da je pri odpiranju 
nedvoumno jasno, da še ni bila odprta (na primer, da je 
podpisana, podpis pa prelepljen z lepilnim trakom, ali na 
drug podoben način).

Vloge, ki bodo posredovane v ovojnicah, ki ne bodo 
pravilno označene in zapečatene, se ne bodo obravna-
vale in bodo s sklepom generalnega direktorja, pristoj-
nega za mednarodno razvojno sodelovanje, zavržene in 
neodprte vrnjene pošiljatelju.

8. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog je praviloma javno in bo potekalo 

24. 1. 2023 ob 10. uri v prostorih ministrstva na naslovu: 
Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana. Komisija se lahko 
odloči, da odpiranje vlog ne bo javno.

Pri odpiranju komisija ugotavlja pravočasnost in 
popolnost vloge glede na to, ali so bili predloženi vsi 
zahtevani dokumenti in ali je bil način njihove predložitve 
pravilen in v skladu s predpisanim.

Pri vlogi s pomanjkljivo dokumentacijo komisija v 
8 delovnih dneh od odpiranja prijavitelja pisno pozove 

k dopolnitvi. Vloga se dopolni le na poziv komisije in na 
način, ki ga določi komisija. Rok za dopolnitev določi 
komisija, vendar ne sme biti daljši od 15 dni.

9. Način odločanja in rok, v katerem bodo prijavitelji 
obveščeni o izidu javnega razpisa

Zavrže se vloga:
– prijavitelja, ki ne izpolnjuje pogojev iz 4. poglavja 

tega javnega razpisa,
– ki ni vložena v skladu z zahtevami v 5., 6. in 7. po-

glavju tega javnega razpisa,
– pri kateri že ob prijavi na razpis k vlogi niso 

priloženi obrazci in dokazila iz 1. do vključno 5. točke 
5. poglavja in iz 1. do vključno 5. točke 6. poglavja, ali 
če priloženi obrazci in dokazila niso v celoti izpolnjeni,

– ki je prijavitelj na poziv komisije ne dopolni v roku 
za dopolnitev ali je ne dopolni pravilno.

Zavrne se vloga:
– za katero komisija ugotovi, da predlog projekta 

ni skladen z razpisanim vsebinskim področjem iz 2. po-
glavja tega javnega razpisa; komisija tako vlogo izloči iz 
nadaljnjega ocenjevanja,

– za katero komisija ugotovi, da se predlog pro-
jekta ne izvaja v državah in na vsebinskih področjih 
iz 2. poglavja; komisija tako vlogo izloči iz nadaljnjega 
ocenjevanja,

– ki je komisija ne oceni z zadostnim številom točk.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obve-

ščeni najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja vlog.
Ministrica za zunanje zadeve ali druga oseba po 

njenem pooblastilu o izbranih, zavrnjenih in zavrženih 
vlogah odloči s sklepom, zoper katerega je mogoča pri-
tožba. Prijavitelj vloži pritožbo na ministrstvo v 8 dneh od 
prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep odloči ministrica 
za zunanje zadeve s sklepom v 15 dneh. Sklep, s kate-
rim se odloči o pritožbi prijavitelja, je dokončen. Vložena 
pritožba zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih 
vlogah ne zadrži podpisa pogodb z izbranim izvajalcem.

Izid javnega razpisa je informacija javnega značaja 
in se objavi na spletni strani ministrstva, na kateri je ob-
javljena razpisna dokumentacija.

10. Sklenitev pogodb
Po izdaji sklepov o izbiri ministrstvo z izbranimi 

izvajalci sklene pogodbe o (so)financiranju. Izbranim 
izvajalcem ministrstvo z elektronskega naslova razvoj.
mzz@gov.si posreduje poziv za sklenitev pogodbe s 
predlaganim datumom podpisa. Izbrani izvajalec se 
mora na poziv ministrstva odzvati v 8 dneh od prejema 
poziva, v nasprotnem primeru se šteje, da je umaknil 
vlogo za pridobitev sredstev, s katero se je prijavil na 
javni razpis.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da z izbranim izva-
jalcem pred podpisom pogodbe v projektni dokumen-
taciji odpravi morebitne manjše nepravilnosti in pridobi 
dodatna pojasnila glede izvajanja posameznih aktivno-
sti, ki ne vplivajo na vsebino izbranega projekta ali višino 

mailto:razvoj.mzz@gov.si
mailto:razvoj.mzz@gov.si
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razpisanih sredstev. Izbrani prijavitelj pred podpisom po-
godbe pripravi tudi matriko logičnega okvira za projekt, 
ki je priloga k pogodbi.

Osnutek pogodbe je del razpisne dokumentacije.
11. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumen-

tacija je dostopna na spletni strani https://www.gov.si/
zbirke/javne-objave/. Dokumentacija se lahko pridobi 
v tiskani obliki na naslovu Gregorčičeva 25a, 1000 Lju-
bljana, vsak delavnik med 10. in 14. uro ob predhodnem 
naročilu na elektronski naslov: razvoj.mzz@gov.si.

12. Dodatna pojasnila: prijavitelj lahko v zvezi s 
pripravo vloge zaprosi za dodatna pojasnila na elektron-
skem naslovu razvoj.mzz@gov.si, in sicer najpozneje do 
13. 1. 2023. Po tem datumu ministrstvo ne zagotavlja, 
da bodo avtorji vprašanj prejeli odgovor do izteka roka 
za oddajo vlog. Vprašanja bodo skupaj z odgovori obja-
vljena na spletni strani ministrstva, pri čemer podatek o 
avtorju vprašanja ne bo objavljen.

Ministrstvo za zunanje zadeve

Št. 1100-298/2022/8 Ob-3632/22
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na 

podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ura-
dno 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, 
172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP), Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 
– ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakona o iz-
vrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 
in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP 
in 129/22), Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa 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), 13. člena Pravilnika o izboru in 
sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraže-
vanju (Uradni list RS, št. 33/17 in 190/20) ter 4. člena 
Pravilnika o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim 
delavcem na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 106/10 in 87/22) objavlja

javni razpis 
študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin  

za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev  
v študijskem letu 2022-23

1. Predmet in namen razpisa
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 

Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: mi-
nistrstvo), razpisuje študijske pomoči za subvenci-
oniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokov-
nih delavcev, zaposlenih v vrtcih, osnovnih šolah, 
osnovnih šolah s prilagojenim programom, šolah in 
zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mlado-
stnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, sre-
dnjih šolah, višjih strokovnih šolah, organizacijah za 
izobraževanje odraslih, dijaških domovih in v javnih 
zavodih, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v pri-
lagojenem programu za predšolske otroke s posebni-
mi potrebami oziroma v posebnem programu vzgoje 
in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami kot javno službo, vpisanih v razvid izvajal-
cev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja 
(v nadaljevanju: strokovni delavci), in so v študijskem 
letu 2022-23 vpisani v naslednje študijske programe 
oziroma program za izpopolnjevanje:

A.
– študijski program za izpopolnjevanje za izvaja-

nje specialnopedagoške in socialnopedagoške pomoči 
otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi težava-
mi, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

– študijski program za izpopolnjevanje specialnope-
dagoško izpopolnjevanje za delo z izbrano skupino otrok 
s posebnimi potrebami, usmeritveni modul B za delo z 
osebami z motnjami v duševnem razvoju, Pedagoška 
fakulteta Univerze v Ljubljani

– študijski program za izpopolnjevanje iz naravo-
slovja, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

– študijski program za izpopolnjevanje iz bibliote-
karstva, smer izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za šol-
ske knjižničarje (ŠPIK-Š), Filozofska fakulteta Univerze 
v Ljubljani

– študijski program za izpopolnjevanje gospodinj-
stvo, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru

– študijski program za poučevanje predmeta nara-
voslovje v 6. in 7. razredu osnovne šole – fizikalni del, 
Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v 
Mariboru

– pedagoško-andragoško izobraževanje, Pedago-
ška fakulteta Univerze na Primorskem

– pedagoško-andragoško izobraževanje (PAI), Pe-
dagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

– pedagoško-andragoška izobrazba za strokovne 
delavce v osnovnih in srednjih šolah, Filozofska fakulte-
ta Univerze v Ljubljani

– pedagoško-andragoška izobrazba za področje 
glasbe, Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani

– pedagoško-andragoško izobraževanje, Pedago-
ška fakulteta Univerze v Mariboru

– pedagoško-andragoško izobraževanje, Filozofska 
fakulteta Univerze v Mariboru

– program pedagoško-andragoškega in specialno-
pedagoškega izpopolnjevanja za strokovne delavce s 
srednjo izobrazbo, Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija 
in umetniška gimnazija Ljubljana.

B.
– magistrski študijski program druge stopnje pou-

čevanje (smer predmetno poučevanje – računalništvo) 
– Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

– magistrski študijski program druge stopnje izo-
braževalno računalništvo – Fakulteta za naravoslovje in 
matematiko Univerze v Mariboru

– interdisciplinarni magistrski študijski program dru-
ge stopnje računalništvo in matematika – Fakulteta za 
računalništvo in informatiko in Fakulteta za matematiko 
in fiziko Univerze v Ljubljani

– magistrski študijski program druge stopnje peda-
goško računalništvo in informatika – Pedagoška fakul-
teta Univerze v Ljubljani

– magistrski študijski program druge stopnje raču-
nalništvo in spletne tehnologije – Fakulteta za informa-
cijske študije v Novem mestu

– magistrski študijski program druge stopnje ra-
čunalništvo in informacijske tehnologije – Fakulteta za 
elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v 
Mariboru

– magistrski študijski program druge stopnje in-
formatika in tehnologije komuniciranja – Fakulteta za 
elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v 
Mariboru

– magistrski študijski program druge stopnje raču-
nalništvo in informatika – Fakulteta za računalništvo in 
informatiko Univerze v Ljubljani ali Fakulteta za matema-
tiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze 
na Primorskem

mailto:razvoj.mzz@gov.si
mailto:razvoj.mzz@gov.si
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– magistrski študijski program druge stopnje po-
slovna informatika – Fakulteta za komercialne in po-
slovne vede Celje

– magistrski študijski program druge stopnje mana-
gement informatike in elektronskega poslovanja – Eko-
nomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru

– magistrski študijski program druge stopnje organi-
zacija in management informacijskih sistemov – Fakulte-
ta za organizacijske vede Univerze v Mariboru

– magistrski študijski program druge stopnje mana-
gement poslovne informatike, Fakulteta za management 
Univerze na Primorskem

– magistrski študijski program druge stopnje mana-
gement in informatika – B2 Visoka šola za poslovne vede

– magistrski študijski program druge stopnje infor-
macijske in komunikacijske tehnologije – Mednarodna 
podiplomska šola Jožefa Stefana

– magistrski študijski program druge stopnje infor-
matika v sodobni družbi – Fakulteta za informacijske 
študije v Novem mestu

– magistrski študijski program druge stopnje druž-
boslovna informatika – Fakulteta za družbene vede Uni-
verze v Ljubljani

– magistrski študijski program druge stopnje spe-
cialna in rehabilitacijska pedagogika (smer posebne ra-
zvojne in učne težave) – Pedagoška fakulteta Univerze 
v Ljubljani

– magistrski študijski program druge stopnje inklu-
zivna pedagogika – Pedagoška fakulteta Univerze na 
Primorskem

– magistrski študijski program druge stopnje in-
kluzija v vzgoji in izobraževanju – Pedagoška fakulteta 
Univerze v Mariboru

– magistrski študijski program druge stopnje so-
cialna pedagogika – Pedagoška fakulteta Univerze v 
Ljubljani

– magistrski študijski program druge stopnje so-
cialna pedagogika – Pedagoška fakulteta Univerze na 
Primorskem.

V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju študijskih 
pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in iz-
obraževanja (Uradni list RS, št. 106/10 in 87/22) imajo 
pravico do študijske pomoči kandidati, ki so zaposleni v 
vrtcu ali šoli, ki izvaja javno službo, ter izpolnjujejo dru-
ge pogoje, določene s tem pravilnikom in z razpisom, 
študijska pomoč pa je namenjena subvencioniranju iz-
obraževanja.

2. Pogoji za prijavo
Prijava na javni razpis mora biti skladna s predme-

tom in namenom razpisa.
Na razpis lahko kandidirajo strokovni delavci, ki 

izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so zaposleni v skladu s 1. točko tega razpisa,
– so v študijskem letu 2022-23 vpisani v študijski 

program oziroma program za izpopolnjevanje iz 1. točke 
razpisa, s katerim bodo izpolnjevali pogoje za strokov-
nega delavca v vzgoji in izobraževanju,

– niso prejeli sredstev za namen financiranja šol-
nine istega letnika študijskega programa oziroma pro-
grama za izpopolnjevanje, za katerega subvencijo kan-
didirajo na tem razpisu, s strani pravne osebe oziroma 
šolnina iz teh sredstev ni bila/ne bo financirana v celoti,

– so na izobraževanje vpisani s soglasjem delo-
dajalca.

3. Višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev, namenjena za sub-

vencioniranje šolnine kandidatov, je 222.000,00 EUR. 
Sredstva so predvidena v Proračunu Republike Slove-
nije za leto 2023 na ukrepu 3311-11-0025 Podporne ak-

tivnosti, na proračunski postavki 715310 Izobraževanje 
učiteljev, na kontu 4119 Drugi transferi posameznikom. 
Skrbnik proračunske postavke je dr. Miha Lovšin.

Subvencija šolnine za posameznega prejemnika, ki 
je vpisan v študijski program oziroma program za izpo-
polnjevanje v skladu s 1. točko razpisa znaša 50 odstot-
kov šolnine tega programa.

Subvencija šolnine se lahko zmanjša, če je kandi-
dat sredstva za namen financiranja šolnine študijskega 
programa oziroma programa za izpopolnjevanje, za ka-
terega subvencijo kandidira na tem razpisu, že prejel od 
pravne osebe. V tem primeru se v skladu z namenom 
razpisa subvencija šolnine zmanjša tako, da seštevek 
dodeljene subvencije in že prejetih sredstev od pravne 
osebe ne presega šolnine za študijski program oziroma 
program za izpopolnjevanje.

Subvencija se ne dodeli v primeru, ko je kandidat 
že prejel subvencijo šolnine s strani ministrstva za isti 
študijski program oziroma program za izpopolnjevanje 
iz 1. A. točke razpisa, za katerega subvencijo kandidira 
na tem razpisu, oziroma za isti letnik študijskega pro-
grama iz točke 1. B, za katerega subvencijo kandidira 
na tem razpisu.

4. Obvezna oblika in vsebina prijave
Vsaka prijava mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo 

na razpis študijskih pomoči v študijskem letu 2022-23, 
ki je del razpisne dokumentacije,

– uradno potrdilo o vpisu v študijski program oziro-
ma v program za izpopolnjevanje ali fotokopijo pogod-
be o izobraževanju in morebitnih aneksov k pogodbi o 
izobraževanju za program, za katerega želi kandidat 
pridobiti subvencijo,

– dokazilo o višini šolnine za tekoči letnik študij-
skega programa oziroma programa za izpopolnjevanje, 
za katerega želi kandidat pridobiti subvencijo (fotoko-
pija pogodbe o izobraževanju in morebitnih aneksov k 
pogodbi o izobraževanju za program, za katerega želi 
kandidat pridobiti subvencijo ali fotokopija položnice o 
plačilu šolnine ali potrdilo fakultete oziroma Srednje 
vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Lju-
bljana o višini šolnine v študijskem letu 2022-23),

– dokazilo o višini financiranja šolnine študijske-
ga programa oziroma programa za izpopolnjevanje v 
primeru, da je/bo kandidat prejel sredstva za namen 
financiranja šolnine v študijskem letu 2022-23 od prav-
ne osebe, in

– fotokopijo dokazila (listine) o izobrazbi kandidata.
Oddaja prijave pomeni, da se vlagatelj strinja s po-

goji razpisa in merili za ocenjevanje.
5. Rok za oddajo prijav, način predložitve in opre-

mljenost prijav
Prijave se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali po pošti 

na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne od-
piraj – prijava na javni razpis študijskih pomoči 2022-23«, 
ter z imenom, priimkom in polnim naslovom kandidata, 
najkasneje do 5. 1. 2023. Prijava se šteje za pravočasno, 
če najkasneje do 5. 1. 2023 prispe v vložišče Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 
1000 Ljubljana, oziroma je oddana priporočeno po pošti 
najkasneje na zadnji dan prijave, tj. 5. 1. 2023.

Prijav v neustrezno označenih in nepravočasno 
prispelih ovojnicah razpisna komisija ne bo obravnavala 
in bodo zavržene.

6. Odpiranje prijav, preverjanje popolnosti prijav in 
izpolnjevanja razpisnih pogojev

Prijave bo odprla in ocenila komisija za izvedbo po-
stopka javnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna komisi-
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ja). Ker se pričakuje večje število prijav, bo predvidoma 
dne 10. 1. 2023 v prostorih ministrstva potekalo nejavno 
odpiranje prijav v prisotnosti članov razpisne komisije. 
Pri odpiranju prijav razpisna komisija ugotavlja njihovo 
popolnost. Prijava je formalno popolna, če so predloženi 
vsi dokumenti, določeni kot obvezni v 4. točki razpisa. 
V fazi preverjanja formalne popolnosti prijav se lahko 
opravi tudi preverjanje izpolnjevanja določenih razpisnih 
pogojev, če to pripomore k ekonomičnosti izvedbe po-
stopka. V primeru prijav s pomanjkljivo dokumentacijo 
bo razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja prijav 
prijavitelje pisno pozvala k dopolnitvi.

Ob morebitnih netočnih, nejasnih oziroma nepopol-
nih podatkih v bistvenih elementih prijave bo razpisna 
komisija prijavitelja dodatno pozvala k dopolnitvi.

Prijave, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki 
je določen v 5. točki, ali ne bodo vsebovale vseh do-
kumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa, in ne bodo 
dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev prijave, 
bodo zavržene.

Pravočasne in formalno popolne prijave tistih kandi-
datov, ki ne bodo izpolnjevali relevantnih osnovnih pogo-
jev za prijavo iz 2. točke razpisa, ali bodo vsebovale ne-
točne, nejasne oziroma nepopolne podatke v bistvenih 
elementih prijave in jih prijavitelj tudi na poziv razpisne 
komisije ne bo ustrezno dopolnil, bodo zavrnjene.

O izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah bo s 
sklepom odločil minister za izobraževanje, znanost in 
šport.

7. Merila za dodelitev sredstev
Ne glede na določilo drugega odstavka 3. točke raz-

pisa se v primeru, če bo na razpis pravočasno prispelo 
več popolnih prijav kandidatov, ki izpolnjujejo razpisne 
pogoje, kot je razpoložljivih sredstev, razpoložljiva sred-
stva razdelijo tako, da se vsakemu upravičenemu kandi-
datu dodeli sorazmerno nižji delež subvencije.

Ne glede na določilo drugega odstavka 3. točke raz-
pisa se v primeru, če bo na razpis pravočasno prispelo 
manj popolnih prijav kandidatov, ki izpolnjujejo razpisne 
pogoje, kot je razpoložljivih sredstev, razpoložljiva sred-
stva razdelijo tako, da se vsakemu upravičenemu kandi-
datu dodeli sorazmerno višji delež subvencije.

8. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu 
javnega razpisa

O izbiri bodo prijavitelji obveščeni s sklepom mi-
nistrstva, najkasneje v roku šestdesetih dni od dneva 
odpiranja prijav, prispelih na razpis.

Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz 
javnega razpisa in je bila njegova prijava s sklepom za-
vrnjena oziroma zavržena, lahko s tožbo pri Upravnem 
sodišču RS sproži upravni spor v tridesetih dneh od 
prejema sklepa. Tožba se lahko vloži neposredno pisno 
ali pa se pošlje po pošti navedenemu sodišču. Šteje se, 
da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila 
priporočeno oddana na pošto.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da predmetni javni 
razpis do izdaje sklepov o dodelitvi subvencije kadarkoli 
prekliče.

9. Sklenitev pogodb
Na podlagi sklepa o izbiri bo ministrstvo izbrane 

prijavitelje pozvalo k sklenitvi pogodbe o subvencioni-
ranju izobraževanja. Če se po izdanem sklepu ugotovi 
dejstvo, na podlagi katerega bi v postopku javnega 
razpisa prišlo do drugačnega sklepa, če bi bilo ob izdaji 
znano, ministrstvo lahko odstopi od podpisa pogodbe. 
Štiri izvode podpisanih pogodb bo prejemnik subvencije 
moral v predpisanem roku vrniti na naslov: Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova ce-
sta 16, 1000 Ljubljana. Pravočasen odziv prejemnika 

s predložitvijo podpisanih izvodov pogodbe je pogoj za 
izvršitev sklepa, sicer se šteje, da je prijavo za pridobitev 
subvencije umaknil.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpo-
ložljiva sredstva v proračunskem letu izbranim kandida-
tom predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če 
se izbrani kandidat ne strinja s predlogom ministrstva, 
se šteje, da odstopa od prijave.

10. Izplačilo subvencije
Ministrstvo bo prejemniku študijske pomoči subven-

cijo izplačalo v enkratnem znesku, najkasneje v devet-
desetih dneh po podpisu pogodbe o subvencioniranju 
izobraževanja.

Če prejemnik študijske pomoči ne izpolni pogod-
benih obveznosti, je dolžan vrniti prejeti znesek skupaj 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s pogodbo. 
Zakonite zamudne obresti tečejo od dneva zapadlosti, 
določenega v pozivu za vračilo, do dneva vračila.

11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo raz-

pisa, prijavni obrazec in vzorec pogodbe o subven-
cioniranju izobraževanja, je na voljo na spletni strani 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministr-
stvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/. 
Za dodatne informacije lahko pokličete Natašo Miklič 
(tel. 01/400-53-27) ali Vido Trilar (tel. 01/400-52-33) ali 
pišete na elektronski naslov katis.mizs@gov.si.

V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na 
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se upora-
bljajo kot nevtralni za moške in ženske.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 6716-24/2022/2 Ob-3656/22
Na podlagi 16. in 39. člena Zakona o državni upra-

vi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 
– ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 
51/16, 36/21, 82/21, 189/21), 17. in 19. člena Zakona o 
športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 
in 3/22 – ZDeb) v povezavi s Pravilnikom o sofinancira-
nju izvajanja letnega programa športa na državni ravni 
(Uradni list RS, št. 68/19, 91/20 in 138/21), Zakona o iz-
vrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 
2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 
172/21, 187/21 – ZIPRS2223 in 206/21 – ZDUPŠOP), 
Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list 
RS, št. 174/20 in 129/22), Pravilnika o spremembah Pra-
vilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih 
proračunov za leto 2022 (Uradni list RS, št. 149/22) in 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 
list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), v skladu 
z Letnim programom športa v Republiki Sloveniji za leto 
2022, ki ga je sprejel minister pristojen za šport, objavlja 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport

javni razpis 
za izbor izvajalcev letnega programa športa  

na državni ravni za sofinanciranje organizacije 
velikih mednarodnih športnih prireditev v letu 2022

1. Naziv in sedež izvajalca razpisa: Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost, in šport, Masarykova cesta 16, 
1000 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je sofinanciranje organizacije velikih mednarodnih 
športnih prireditev v letu 2022.

3. Cilji javnega razpisa
Skladno z Nacionalnim programom športa 

2014–2023 želi država prispevati k vplivu velikih med-

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-5007
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4388
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2380
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0251
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0268
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0815
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1783
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0304
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2246
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1236
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2992
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1570
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2806
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0315
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1558
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3713
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-4283
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narodnih športnih prireditev na promocijo okolja, v ka-
terem potekajo (lokalne skupnosti, regije, države), in 
na razvoj turizma ter drugega gospodarstva. Prireditve 
imajo velik pomen za razvoj in negovanje športne kultu-
re, saj lahko pospešujejo motivacijo za šport in športno 
dejavnost, zato predstavljajo najpomembnejšo obliko 
promocije športa. Nekatere druge oblike promocije špor-
ta so še: športni turizem, ki lahko spodbuja k športne-
mu udejstvovanju, povezanemu z naravnimi danostmi 
neke turistične destinacije, javno obveščanje v športu 
– kot pomemben element množičnega komuniciranja in 
muzejska dejavnost v športu – kot element promocije 
športa skozi bogato narodno dediščino na tem področju.

Država podpira športne organizacije, ki prireditve 
organizirajo, ter tudi lokalna okolja, v katerih športne 
prireditve potekajo. Športne prireditve imajo večinoma 
pozitivne učinke na človeka in družbo. Koristi organi-
zacije športnih prireditev lahko na splošno delimo na 
ekonomske in neekonomske koristi. Ekonomsko korist 
predstavlja dodatna potrošnja v gospodarstvu zaradi 
organizacije športne prireditve, neekonomske koristi pa 
predstavljajo družbeno-socialne, promocijske, športne, 
kulturne in infrastrukturne (prostorske) koristi, ki lahko 
nastanejo zaradi prireditve.

4. Navedba pogojev za kandidiranje na javnem 
razpisu in meril

Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki so kot izvajalci 
letnega programa športa navedeni v 6. členu Zakona 
o športu in izpolnjujejo pogoje, navedene v 117. členu 
Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa 
športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 68/19, 91/20 
in 138/21, v nadaljnjem besedilu: pravilnik).

Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci le-
tnega programa športa na državni ravni za organizacijo 
velikih mednarodnih športnih prireditev v letu 2022 so 
določeni v pravilniku.

5. Predviden obseg javnih sredstev za sofinanci-
ranje

Višina sredstev, ki bo zagotovljena v finančnem 
načrtu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
za leto 2022 in bo na razpolago za sofinanciranje orga-
nizacije velikih mednarodnih športnih prireditev v letu 
2022 je 1.000.000 EUR, in sicer iz PP 710010 Program 
vrhunskega športa; ukrep 3311-11-0023.

6. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za 
dodelitev sredstev

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 
2022. Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na na-
slov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Di-
rektorat za šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, 
najkasneje do 16. 12. 2022. Šteje se, da je vloga prispe-
la pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za 
oddajo vlog oddana na pošti priporočeno ali do 10. ure 
oddana v vložišču Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.

Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, ovojni-
ca pa mora biti na sprednji strani označena z napisom 
»Ne odpiraj – vloga LPŠ 2022 – VMŠP (6716-24/2022)«. 
Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov po-
šiljatelja. Ovojnica, ki ni označena v skladu s prejšnjim 
odstavkom, bo s sklepom zavržena in vrnjena vlagatelju.

Popolna vloga vsebuje vse, z razpisno dokumenta-
cijo predpisane obrazce in priloge.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v 
določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v 
vložišče ministrstva.

Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, 
ne bodo predmet dopolnjevanja in bodo kot nepopolne 
zavržene. Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upra-

vičena oseba, izvajalec razpisa zavrže s sklepom. Pri-
tožba zoper sklep ni dovoljena.

7. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev
Strokovna komisija bo začela odpirati vloge 16. 12. 

2022. Odpiranje vlog ne bo javno.
Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v 

roku, določenem v 8. točki javnega razpisa. Odpirajo se 
samo v roku dostav ene in pravilno označene ovojnice. 
Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo 
je podala upravičena oseba in ali je popolna. Komisija o 
odpiranju vlog vodi zapisnik.

Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno 
pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh 
z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (ne-
popolne vloge), da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne 
sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni. Če vla-
gatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec 
razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep 
ni dovoljena.

8. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
najkasneje v 30 dneh od datuma odpiranja vlog. Ob iz-
daji odločbe o izbiri izvajalec razpisa vlagatelja pozove 
k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega 
programa športa. Če se vlagatelj v roku osmih dni ne 
odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.

Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz 
javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravi-
čeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vro-
čitve odločbe vloži ugovor pri izvajalcu javnega razpisa. 
Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi 
vlagatelji. Predmet ugovora ne more biti primernost meril 
za ocenjevanje vlog.

Izvajalec javnega razpisa o ugovoru odloči v roku 
30 dni od njegovega prejema. Odločitev o izbiri je s tem 
dokončna.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko vlagatelji 
dvignejo razpisno dokumentacijo, oziroma elektronski 
naslov

Vse informacije in razpisna dokumentacija so na vo-
ljo na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/
ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/
javne-objave/.

Za dodatne informacije lahko vlagatelji pokličejo 
Marka Rajštra (01/400-57-62).

Izpolnjene razpisne obrazce vlagatelji natisnejo. 
Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena 
oseba vlagatelja. Podpisane in ožigosane obrazce vla-
gatelji pošljejo ali dostavijo v skladu s 6. točko javnega 
razpisa.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 Ob-3647/22
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika o 

izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kul-
turnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, 
št. 43/10 in 62/16) Ministrstvo za kulturo objavlja

obvestilo
o objavi Javnega razpisa za (so)financiranje 

projektov, namenjenih gradnji in posodabljanju 
infrastrukture za slovenski jezik v digitalnem 

okolju 2023 (oznaka JR-infrastruktura-SJ-2023)
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane pri-

javitelje, da objavlja Javni razpis za (so)financiranje 
projektov, namenjenih gradnji in posodabljanju infra-
strukture za slovenski jezik v digitalnem okolju 2023, ki 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2992
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1570
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2806
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2192
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2618


Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 151 / 2. 12. 2022 / Stran 2527 

jih bo sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, 
namenjenega za kulturo.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pro-
jektov, ki bodo vključevali izvedbo enega ali več na-
slednjih vsebinskih sklopov: – posodabljanje in vzdr-
ževanje gradivskih virov, zlasti jezikovnih korpusov, 
– izdelava, dodelovanje in vzdrževanje (standardno) 
označenih referenčnih in specializiranih korpusov slo-
venskega jezika (referenčni govorni korpus sloven-
ščine, korpusi strokovnih in znanstvenih besedil za 
različna strokovna področja, uravnotežen (skladenj-
sko) označen korpus slovenščine ipd.), – nadgradnja 
jezikovnih priročnikov in virov, pri čemer je treba pred-
videti skupne elemente, ki bodo omogočali njihovo 
povezljivost in s tem prispevali k učinkovitejši uporabi 
virov pri izdelavi jezikovnih priročnikov, – nadgradnja, 
posodabljanje in vzdrževanje govornih tehnologij za 
slovenščino in druge jezike, ki sodijo v okvir slovenske 
jezikovne politike, – prilagajanje in uporaba seman-
tičnih virov in tehnologij globokih nevronskih mrež za 
semantično podporo jezikovnotehnološkim nalogam 
s področja slovenščine in drugih jezikov, ki sodijo v 
okvir slovenske jezikovne politike.

Namen javnega razpisa je gradnja, posodabljanje 
in vzdrževanje temeljnih jezikovnih tehnologij in virov za 
slovenščino in druge jezike, ki sodijo v okvir slovenske 
jezikovne politike, ter zagotavljanje njihove odprte dosto-
pnosti, posodabljanje temeljnih priročnikov slovenskega 
jezika in njihovo prilagajanje digitalnemu okolju ter izbolj-
šane možnosti za razvoj jezikovnotehnoloških aplikacij 
za sodobno slovenščino.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, na-
menjenih za javni razpis, je 200.000,00 evrov.

Razpis bo trajal od 2. 12. 2022 do 16. 1. 2023.
Besedilo javnega razpisa bo 2. 12. 2022 objavlje-

no na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/
javne-objave/.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-3614/22
Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o Ra-

dioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 
– ZDavP-1B, 105/06 – Odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B 
(31/09 – popr.) in 9/14) in Pravilnika o izvajanju javnih 
razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih produ-
centov (Uradni list RS, št. 202/21) objavlja Radiotelevi-
zija Slovenija naslednjo informacijo o objavi

javnega razpisa 
za odkup dokumentarnih avdiovizualnih del 

neodvisnih producentov 2022-3
Vse zainteresirane osebe obveščamo, da je javni 

razpis za odkup dokumentarnih avdiovizualnih del neod-
visnih producentov 2022-3 z dnem 2. 12. 2022 odprt za 
prijave do vključno dne 10. 2. 2023. Javni razpis je z vso 
pripadajočo dokumentacijo objavljen na spletnem mestu 
RTV SLO MMC: http://www.rtvslo.si/razpisi v mapi »Jav-
ni pozivi in razpisi«.

Radiotelevizija Slovenija

 Ob-3626/22
Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o Ra-

dioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 
– ZDavP-1B, 105/06 – Odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B 
(31/09 – popr.) in 9/14) in Pravilnika o izvajanju javnih 
razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih produ-

centov (Uradni list RS, št. 202/21) objavlja Radiotelevi-
zija Slovenija naslednjo informacijo o objavi

javnega razpisa 
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih 

producentov 2022-2  
(televizijska nanizanka/nadaljevanka  

– 8 x 50 minut)
Vse zainteresirane osebe obveščamo, da je javni 

razpis za odkup avdiovizualnih del neodvisnih produ-
centov 2022-2 z dnem 2. 12. 2022 odprt za prijave do 
vključno dne 24. 2. 2023. Javni razpis je z vso pripada-
jočo dokumentacijo objavljen na spletnem mestu RTV 
SLO MMC: http://www.rtvslo.si/razpisi v mapi »Javni 
pozivi in razpisi«.

Radiotelevizija Slovenija

610-69/2022-2-403007 Ob-3611/22
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega inte-

resa za kulturo (Uradni list RS, št.77/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 
21/18 – ZNOrg, 3/22 – Zdeb in 105/22 – ZZNŠPP) ter 
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in jav-
nega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih 
projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16) Mestna ob-
čina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj (v nadaljevanju: 
MOK) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje kulturnih projektov  

in programov v Mestni občini Kranj v letu 2023  
(v nadaljevanju: JR – KULTURA 2023)

1. Področje javnega razpisa
Področje javnega razpisa je sofinanciranje progra-

mov in projektov s področja kulture v letu 2023 za vse-
bine razdeljene po naslednjih razpisnih sklopih:

– Razpisni sklop I – sofinanciranje programov in 
projektov kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture 
(glasbena dejavnost, folklorna dejavnost z glasbenimi 
zasedbami, plesna dejavnost, gledališka dejavnost, lut-
kovna dejavnost, likovna dejavnost, fotografska, filmska 
in video dejavnost, literarna dejavnost, delovanje zvez 
društev);

– Razpisni sklop II – izbor kulturnih projektov;
– Razpisni sklop III – izbor kulturnih projektov na 

javnih površinah.
V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični 

obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za žen-
ski in moški spol.

Izvajalci programov in projektov, ki so sofinancirani 
na tem javnem razpisu so izvajalci v javnem interesu 
lokalne skupnosti MOK.

2. Splošni pogoji razpisa
Posamezni prijavitelji, ki bodo oddali vlogo na razpi-

sni sklop I – sofinanciranje programov kulturnih društev 
s področja ljubiteljske kulture se lahko prijavijo tudi na 
razpisni sklop II – izbor kulturnih projektov in razpisni 
sklop III – izbor kulturnih projektov na javnih površinah.

Posamični prijavitelji lahko prijavijo naslednje števi-
lo projektov oziroma programov za:

sklop I – neomejeno, glede na izvajano dejavnost,
sklop II – največ dva projekta,
sklop III – največ dva projekta.
V kolikor bo prijavitelj prijavil več projektov, kot je 

dovoljeno, bodo ti projekti (glede na vrstni red evidenti-
ranja prispetja vloge) s sklepom zavrženi.

Prijavitelji, ki so bili v letu 2022 (za triletno obdobje 
2022–2024) izbrani na razpisnem sklopu IV – triletni raz-

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/
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pis za izbor programov večjega obsega se na razpisni 
sklop I, II ali III ne morejo prijaviti.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v prora-
čunskem letu 2023.

Izbranim prijaviteljem bodo sredstva nakazana na 
podlagi pogodbo o sofinanciranju v 2 delih:

– sofinancer se zavezuje, da bo izvajalcu prvi del 
sredstev do višine 70 odstotkov (v primeru vrednosti 
pogodbe do 20.000 eur) oziroma do višine 30 odstotkov 
(v primeru vrednosti pogodbe nad 20.000 eur) nakazal 
30. dan po sklenitvi pogodbe, pogoj za nakazilo sredstev 
je veljavna pogodba in izpolnjene pogodbene obvezno-
sti v letu 2022 oziroma v preteklih letih, če je bil izvajalec 
prejemnik sredstev s strani MOK,

– ostala sredstva bo sofinancer izvajalcu nakazal 
na podlagi zahtevka. Ob predložitvi zahtevka mora izva-
jalec z dokazili dokazati namenskost porabe sredstev v 
višini zahtevka. Pri tem je zahtevek lahko največ v višini 
preostalih še neizplačanih sredstev.

3. Predmet razpisnega sklopa, cilji razpisa, pomen 
izrazov, pogoji za sodelovanje na razpisnem sklopu, 
predvidena vrednost razpisnega sklopa

3.1 Razpisni sklop I – sofinanciranje programov kul-
turnih društev s področja ljubiteljske kulture (glasbena 
dejavnost, folklorna dejavnost z glasbenimi zasedbami, 
plesna dejavnost, gledališka dejavnost, lutkovna dejav-
nost, likovna dejavnost, fotografska, filmska in video 
dejavnost, literarna dejavnost, delovanje zvez društev)

MOK bo programe kulturnih društev s področja 
ljubiteljske kulture podpirala v skladu z naslednjimi cilji:

– zagotavljanje osnovnih pogojev za redno, siste-
matično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih 
društev,

– sofinanciranje redne dejavnosti kulturnih društev 
s področja ljubiteljske kulture na področjih glasbene de-
javnosti, folklorne dejavnosti z glasbenimi zasedbami, 
plesne dejavnosti, gledališke dejavnosti, lutkovne de-
javnosti, likovne dejavnosti, fotografske, filmske in video 
dejavnosti, literarne dejavnosti, delovanja zvez društev.

Predmet sofinanciranja redne dejavnosti kulturnih 
društev s področja ljubiteljske kulture na področjih:

– glasbene dejavnost,
– folklorna dejavnost z glasbenimi zasedbami,
– plesna dejavnost,
– gledališka dejavnost,
– lutkovna dejavnost,
– likovna dejavnost,
– fotografska, filmska in video dejavnost,
– literarna dejavnost,
– delovanje zvez društev.
Program kulturnih društev s področja ljubiteljske 

kulture je:
– redno, sistematično in kontinuirano delovanje lju-

biteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobra-
ževalno in ustvarjalno delo,

– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predsta-
ve, razstave, projekcije in druge javne kulturne priredi-
tve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja 
in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v 
interesu širše družbene skupnosti,

– skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta 
ali regije,

– izobraževanje in strokovno usposabljanje za po-
trebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Pomen izrazov
Program kulturnih društev s področja ljubiteljske 

kulture je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev – kul-
turnih društev, ki po vsebini predstavlja zaključeno celoto 
in traja nepretrgoma skozi celo leto. Je v celoti in v svojih 
delih dostopen javnosti in bo izveden v letu 2022.

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo 
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov 
finančne zgradbe programa (odhodki = prihodki).

Pogoji za sodelovanje na razpisnem sklopu
Na razpisni sklop se lahko prijavijo le prijavitelji 

programov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

– so registrirani za opravljanje kulturno umetniških 
dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin kot kulturno 
društvo (obvezna priloga: izjava);

– imajo sedež v Mestni občini Kranj (obvezna pri-
loga: izjava);

– dejavnost izvajajo na območju Mestne občine 
Kranj (obvezna priloga: izjava);

– zvezo društev sestavlja več kot polovica društev, 
ki imajo sedež in delujejo v Mestni občini Kranj (obvezna 
priloga: izjava);

– delujejo in so registrirani na področju kulture naj-
manj eno leto do objave tega razpisa (obvezna priloga: 
izjava);

– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in 
programskih enot javnosti in medijem (obvezna priloga: 
izjava);

– so v primeru, da so bili pogodbena stranka Mestne 
občine Kranj v letu 2021 ali preteklih letih, izpolnjevali vse 
pogodbene obveznosti (obvezna priloga: izjava);

– ne prijavljajo programov z enako vsebino na drug 
javni razpis Mestne občine Kranj za sofinanciranje v letu 
2022 (obvezna priloga: izjava);

– bodo v primeru dogovora z MOK brezplačno iz-
vedli ponovitev izbranega programa za MOK; pri čemer 
bo MOK krila morebitne dodatne materialne stroške, ki 
bi pri tem nastali (obvezna priloga: izjava);

– bodo pri komuniciranju z javnostmi uporabljali 
simbol MOK in simbol Visit Kranj, ki sta dostopna na 
https://www.kranj.si/medijsko-sredisce/celostna-podoba 
(priloga: izjava);

– bodo informacije o javnih prireditvah do 15. v me-
secu za naslednji mesec vpisovali v e-obrazec na spletni 
strani www.visitkranj.com/sl/dogodki/koledar-dogodkov.

Na javni razpis se lahko prijavijo le društva, ne pa 
posamezne sekcije ali skupine društev.

Kriteriji:
Kriteriji za glasbeno dejavnost Št. točk
Nov celovečerni program (ne iz prejšnjih 
treh sezon)

do 60

Povečan obseg programa do 60 
Nastop na območnem srečanju ali druga 
strokovno spremljana javna predstavitev

do 10 

Preseganje lokalnega pomena  
(nastopi na regijskih, državnih, 
mednarodnih srečanjih/tekmovanjih  
z referenco)

do 90

Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost do 180 
NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK 400

Kriteriji za folklorno dejavnost Št. točk
Nova celovečerna odrska postavitev  
(ne iz prejšnjih treh sezon)

do 60

Povečan obseg programa do 60 
Nastop na območnem srečanju ali druga 
strokovno spremljana javna predstavitev

do 10 

Preseganje lokalnega pomena  
(nastopi na regijskih, državnih, 
mednarodnih srečanjih/tekmovanjih  
z referenco)

do 90

Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost do 180
NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK 400
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Kriteriji za plesno dejavnost Št. točk
Nov celovečerni plesni program  
(ne iz prejšnjih treh sezon)

do 30 

Povečan obseg programa do 30
Nastop na območnem srečanju ali druga 
strokovno spremljana javna predstavitev

do 10 

Preseganje lokalnega pomena  
(nastopi na regijskih, državnih, 
mednarodnih srečanjih/tekmovanjih  
z referenco)

do 80

Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost do 120 
NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK 270

Kriteriji za gledališko dejavnost Št. točk
Nova celovečerna odrska postavitev  
(ne iz prejšnjih treh sezon)

do 60

Povečan obseg programa do 60
Nastop na območnem srečanju ali druga 
strokovno spremljana javna predstavitev

do 10

Preseganje lokalnega pomena  
(nastopi na regijskih, državnih, 
mednarodnih srečanjih/tekmovanjih  
z referenco)

do 90

Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost do 180 
NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK 400

Kriteriji za lutkovno dejavnost Št. točk
Nova lutkovna postavitev  
(ne iz prejšnjih treh sezon)

do 30

Povečan obseg programa do 30
Nastop na območnem srečanju ali druga 
strokovno spremljana javna predstavitev

do 10

Preseganje lokalnega pomena  
(nastopi na regijskih, državnih, 
mednarodnih srečanjih/tekmovanjih  
z referenco)

do 80

Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost do 120 
NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK 270

Kriteriji za likovno dejavnost Št. točk
Samostojna skupinska razstava društva 
(premierni program)

do 30 

Povečan obseg programa do 30
Nastop na območnem srečanju ali druga 
strokovno spremljana javna predstavitev

do 10

Preseganje lokalnega pomena  
(nastopi na regijskih, državnih, 
mednarodnih srečanjih/tekmovanjih  
z referenco)

do 80

Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost do 120 
NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK 270

Kriteriji za foto, filmsko in video dejavnost Št. točk
Samostojna skupinska fotografska 
razstava društva, javna filmska ali video 
projekcija (premierni program)

do 30

Povečan obseg programa do 30
Nastop na območnem srečanju ali druga 
strokovno spremljana javna predstavitev

do 10

Preseganje lokalnega pomena  
(nastopi na regijskih, državnih, 
mednarodnih srečanjih/tekmovanjih  
z referenco)

do 80

Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost do 120
NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK  270

Kriteriji za literarno dejavnost Št. točk
Samostojni literarni večer z gosti 
(premierni program)

do 30

Povečan obseg programa; sodelovanje  
na vsaj 3 srečanjih izven MO Kranj

do 30

Predstavitev nove proze ali poezije članic 
in članov

do 30

Preseganje lokalnega pomena  
(nastopi na regijskih, državnih, 
mednarodnih srečanjih/tekmovanjih  
z referenco)

do 80

Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost do 100
NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK 270

Kriteriji za dejavnost zvez društev Št. točk
Program zvez društev, spodbujanje 
dejavnosti članic, informiranje, 
svetovanje …

do 400

NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK 400

Izbrani bodo vsi programi, ki bodo v postopku izbire 
ocenjeni oziroma ovrednoteni.

Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami.
Vrednost točke je izračunana glede na skupno vi-

šino vseh prejetih točk ter sredstev, ki so namenjena 
na razpisnem sklopu. Vrednost točke se določi glede 
na prvotno ocenjevanje in se ob morebitnih pritožbah 
ne spremeni.

Višina sredstev
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, name-

njenih za predmet razpisnega sklopa je 101.708,00 EUR. 
MOK si pridružuje pravico do spremembe zneska skla-
dno s sprejetim proračunom za leto 2023.

3.2. Razpisni sklop II – izbor kulturnih projektov
Predmet razpisnega sklopa je sofinanciranje kul-

turnih projektov samozaposlenih na področju kulture ter 
nevladnih organizacij, ki so ustanovljene kot društva, za-
sebni zavodi, ustanove ali druge nevladne organizacije, 
ki delujejo na področju kulture.

Predmet sofinanciranja na tem razpisnem sklopu ni:
– organizacija humanitarnih dogodkov,
– redno delovanje društev,
– izdaja knjig in publikacij,
– izdaja nosilcev zvoka in slike,
– produkcija TV in RA oddaj.
V primeru oddaje vloge za projekt, ki bo za predmet 

sofinanciranja vsebovala zgoraj navedene vsebine, bo 
vloga zavržena.

MOK bo kulturne projekte podpirala v skladu z na-
slednjimi cilji:

– povečati podporo projektom neodvisnih kulturnih 
producentov in nevladnih organizacij na področju glas-
bene umetnosti, uprizoritvene umetnosti, vizualne ume-
tnosti, bralne pismenosti, nesnovne kulturne dediščine, 
ki poklicno ali polpoklicno izvajajo programe, z namero 
doseganja profesionalnih standardov,

– skrb za kakovostno in raznovrstno glasbeno, vi-
zualno, uprizoritveno produkcijo na javnih prireditvah, 
spodbujanje deficitarnih žanrov,

– podpora mednarodnim projektom, podpora med-
narodno uveljavljenim festivalom v Kranju, ki so vključe-
ni v mednarodne mreže,

– vključevanje pripadnikov ranljivih skupin, spodbu-
da projektov, ki ohranjajo nesnovno kulturno dediščino.
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MOK bo na tem razpisu sofinancirala predvidoma 
40 projektov. Končno število sofinanciranih projektov je 
odvisno od predloga Strokovna komisija za vrednotenje 
javnih kulturnih programov in projektov v letu 2023.

Pogoji za sodelovanje na razpisnem sklopu II – iz-
bor kulturnih projektov

Na razpisni sklop se lahko prijavijo le prijavitelji 
projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

– da so nevladne kulturne organizacije s statusom 
kulturnega društva, zasebnega zavoda, ustanove ali 
druge nevladne organizacije, gospodarske organizaci-
je in so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških 
dejavnosti,

– da imajo sedež v Mestni občini Kranj (obvezno 
dokazilo: izjava) ali

– da so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi 
(obvezno dokazilo: odločba Ministrstva za kulturo, izjava 
o izbranem načinu obdavčenja, potrjena od pristojnega 
davčnega urada) in imajo stalno prebivališče v Mestni 
občini Kranj; (obvezno dokazilo: izjava),

– zvezo društev sestavlja več kot polovica društev, 
ki imajo sedež in delujejo v Mestni občini Kranj (obvezna 
priloga: izjava),

– da zagotavljajo dostopnost programskih sklopov 
in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo 
s podpisano izjavo prijavitelja, da bo v primeru izbora 
omogočil javno dostopnost,

– da prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani 
v letu 2023 (obvezno dokazilo: izjava),

– da so v primeru, da so bili pogodbena stranka 
Mestne občine Kranj v letu 2022 oziroma v preteklih 
letih, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti (obvezno 
dokazilo: izjava),

– da prijavljajo projekt, ki bo premierno izveden na 
področju Mestne občine Kranj (razen ponovitev oziroma 
projektov na področjih mednarodnih gostovanj v tujini – 
obvezno dokazilo: izjava),

– da ne prijavljajo projektov z enako vsebino na 
drug javni razpis Mestne občine Kranj v letu 2023, oziro-
ma jih ne izvajajo kot sofinanciran program s strani MOK 
(obvezno dokazilo: izjava),

– da se prijavitelj z isto vsebino projekta prijavi 
samo enkrat (obvezno dokazilo: izjava),

– da za isti projekt na razpis poda vlogo le en prija-
vitelj (obvezno dokazilo: izjava),

– da bodo v primeru dogovora z MOK brezplačno 
izvedli ponovitev izbranega programa za MOK; pri če-
mer bo MOK krila morebitne dodatne materialne stro-
ške, ki bi pri tem nastali (obvezna priloga: izjava),

– bodo pri komuniciranju z javnostmi uporabljali 
simbol MOK in simbol Visit Kranj, ki sta dostopna na 
https://www.kranj.si/medijsko-sredisce/celostna-podoba 
(priloga: izjava),

– bodo informacije o javnih prireditvah do 15. v me-
secu za naslednji mesec vpisovali v e-obrazec na spletni 
strani www.visitkranj.com/sl/dogodki/koledar-dogodkov.

Kriteriji:
Kriteriji: Št. točk
vsebinska tehtnost projekta do 10
reference izvajalcev (avtorji, nastopajoče 
skupine oziroma posamezniki) glede  
na ugled na nacionalni ravni in/ali 
mednarodnem merilu 

do 10

reference prijavitelja projekta in reference 
partnerjev 

do 10 

realna in uravnotežena finančna 
konstrukcija 

do 10 

dostopnost projekta (pričakovani učinki 
projekta, načrtovano število ponovitev …), 
projekt je brezplačen  
za obiskovalce

do 10 

tehnična in vsebinska zahtevnost projekta 
(tehnična zahtevnost, povezovanje 
različnih umetniških zvrsti, večji obseg 
sodelujočih ipd.)

do 20

izvirnost projekta (projekt je avtorsko 
delo)

do 10

inovativnost projekta v pristopu in izvedbi 
(družbena angažiranost, raziskovalnost, 
nagovarjanje novih ciljnih skupin, 
produkcijska inovativnost, vsebinska 
nekomrecialnost) 

do 20

NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK do 100 

Povzetek načina ocenjevanja: razpisni kriteriji so 
ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kri-
teriju in prednostnem kriteriju navedena najvišja možna 
višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih 
točk za projekt je 100 točk.

Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna 
od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt, 
finančne konstrukcije, obsega in zahtevnosti projekta, 
pri čemer med izbranimi projekti prijaviteljev ni primer-
ljivosti glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z 
višino prejetih točk.

Višina sredstev
Okvirna vednost vseh razpoložljivih sredstev, name-

njenih za predmet razpisnega sklopa je: 90.460,00 EUR. 
MOK si pridružuje pravico do spremembe zneska skla-
dno s sprejetim proračunom za leto 2023.

3.2 Razpisni sklop III – izbor kulturnih projektov na 
javnih površinah

Predmet razpisnega sklopa je sofinanciranje pro-
jektov na javnih površinah v Mestni občini Kranj, ki so 
usmerjene v oživljanje posameznih mestnih predelov, 
namenjenih predvsem pešcem, prvenstveno: Maistrov 
trg, Glavni trg, Trubarjev trg, prizorišče med Prešerno-
vim gledališčem in cerkvijo Sv. Kancijana, ploščad pred 
Poštno ulico in Vodopivčeva ulica s Plečnikovim stopni-
ščem, Tomšičeva ulica, Tavčarjeva ulica, Prešernova 
ulica, trg pred vhodom v Mestno knjižnico Kranj.

MOK sofinancira tiste projekte, ki bodo izvedeni od 
1. 5. 2023 do vključno 30. 9. 2023.

MOK bo projekte na javnih površinah podpirala v 
skladu z naslednjimi cilji:

– oživljanje kulturne podobe mestnega jedra Kranja, 
podpiranje konkurenčnih, kakovostnih, izvirnih, prepo-
znavnih in prodornih prireditev, povečanje dostopnosti 
kulturnih dobrin in ustvarjalnosti, javna dostopnost do pro-
računskih sredstev, javna dostopnost do dejavnosti, ki se 
financirajo iz proračunskih sredstev, kakovost dejavnosti, 
spodbujanje izvedbe na odprtih javnih površinah.

Pogoji za sodelovanje na razpisnem sklopu III – iz-
bor kulturnih projektov na javnih površinah

Na razpisni sklop se lahko prijavijo le prijavitelji 
projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

– da so nevladne kulturne organizacije s statusom 
društva, zasebnega zavoda, ustanove ali druge nevla-
dne organizacije in gospodarske organizacije in so re-
gistrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti,

– da imajo sedež v Mestni občini Kranj (obvezno 
dokazilo: izjava) ali so

– da so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi 
(obvezno dokazilo: odločba Ministrstva za kulturo, izjava 
o izbranem načinu obdavčenja, potrjena od pristojnega 
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davčnega urada) in imajo stalno prebivališče v Mestni 
občini Kranj; (obvezno dokazilo: izjava),

– zvezo društev sestavlja več kot polovica društev, 
ki imajo sedež in delujejo v Mestni občini Kranj (obvezna 
priloga: izjava),

– da zagotavljajo dostopnost projekta javnosti in 
medijem: to dokažejo s podpisano izjavo prijavitelja, da 
bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost,

– da prijavljajo prireditev oziroma sklop prireditev, 
ki bodo v celoti realizirani v letu 2023 v obdobju od 1. 5. 
2023 do 30. 9. 2023 (obvezno dokazilo: izjava) na s tem 
razpisom določenem prizorišču,

– da so v primeru, da so bili pogodbena stranka 
Mestne občine Kranj v letu 2022 oziroma v preteklih 
letih, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti (obvezno 
dokazilo: izjava),

– da ne prijavljajo projektov z enako vsebino na 
drug javni razpis Mestne občine Kranj v letu 2023 (ob-
vezno dokazilo: izjava),

– da zagotavljajo, da bodo poskrbeli vse potrebno 
za prijavo prireditev in prireditev izvedli v skladu z ve-
ljavnimi predpisi (obvezno dokazilo: izjava),

– da bodo v primeru dogovora z MOK brezplačno 
izvedli ponovitev izbranega programa za MOK; pri če-
mer bo MOK krila morebitne dodatne materialne stro-
ške, ki bi pri tem nastali (obvezna priloga: izjava),

– bodo pri komuniciranju z javnostmi uporabljali 
simbol MOK in simbol Visit Kranj, ki sta dostopna na 
https://www.kranj.si/medijsko-sredisce/celostna-podoba 
(priloga: izjava),

– bodo informacije o javnih prireditvah do 15. v me-
secu za naslednji mesec vpisovali v e-obrazec na spletni 
strani www.visitkranj.com/sl/dogodki/koledar-dogodkov.

Mestna občina Kranj si pridružuje pravico, da pre-
dlagane termine ali lokacije po potrebi uskladi v sodelo-
vanju s prijavitelji.

V primeru slabega vremena mora organizator prire-
ditev izvesti v nadomestnem terminu v obdobju od 1. 5. 
2023 do vključno 30. 9. 2023.

Prijavitelj je dolžan poskrbeti vse potrebno za pri-
javo prireditev in prireditev izvesti v skladu z veljavnimi 
predpisi.

Kriteriji:
Kriteriji: Št. točk
vsebinska tehtnost projekta do 10
reference izvajalcev (avtorji, nastopajoče 
skupine oziroma posamezniki) glede  
na ugled na nacionalni ravni in/ali 
mednarodnem merilu 

do 10

reference prijavitelja projekta in reference 
partnerjev 

do 10 

realna in uravnotežena finančna 
konstrukcija 

do 10 

dostopnost projekta (pričakovani učinki 
projekta, načrtovano število ponovitev …), 
projekt je brezplačen  
za obiskovalce

do 10 

tehnična in vsebinska zahtevnost projekta 
(tehnična zahtevnost, povezovanje 
različnih umetniških zvrsti, večji obseg 
sodelujočih ipd.)

do 20

izvirnost projekta (projekt je avtorsko delo) do 10
inovativnost projekta v pristopu in izvedbi 
(družbena angažiranost, raziskovalnost, 
nagovarjanje novih ciljnih skupin, 
produkcijska inovativnost, vsebinska 
nekomercialnost) 

do 20

NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK do 100 

Na tem razpisnem sklopu bo izbranih predvido-
ma 8 najvišje ocenjenih projektov, kar bo določeno s 
predlogom Strokovne komisije za vrednotenje javnih 
kulturnih programov in projektov v letu 2023. Končno 
število sofinanciranih projektov je odvisno od predloga 
strokovne komisije.

Povzetek načina ocenjevanja: razpisni kriteriji za so 
ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kri-
teriju in prednostnem kriteriju navedena najvišja možna 
višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih 
točk za projekt je 100 točk.

Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna 
od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt, 
finančne konstrukcije, obsega in zahtevnosti projekta, 
pri čemer med izbranimi projekti prijaviteljev ni primer-
ljivosti glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z 
višino prejetih točk.

Višina sredstev
Okvirna vednost vseh razpoložljivih sredstev, name-

njenih za predmet razpisnega sklopa je: 13.424,00 EUR. 
MOK si pridružuje pravico do spremembe zneska skladno 
s sprejetim proračunom za leto 2023.

4. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-
ljena proračunska sredstva za sklop I, II, III morajo biti 
porabljena v proračunskem letu 2023.

5. Objava razpisa in rok za vložitev vloge: razpis se 
objavi na spletni strani MOK na naslovu: www.kranj.si 
dne 2. 12. 2022 in zaključi 6. 1. 2023.

6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni 

strani Mestne občine Kranj www.kranj.si in obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec razpisa MOK Kultura – 2023 – 

obvezni obrazec za vse prijavitelje,
– izjave o sprejemanju pogojev razpisa MOK – Kul-

tura 2023 – obvezni obrazec za vse prijavitelje,
– izjava in program dela za leto 2023 – za obrazce 

A-I – Ljubiteljska kultura – obvezen obrazec za prijavi-
telje na sklop I,

– prijavni obrazci A, – I – obvezni obrazci za prija-
vitelje na sklop I – sofinanciranje programov kulturnih 
društev s področja ljubiteljske kulture (A glasbena de-
javnost, B folklorna dejavnost z glasbenimi zasedbami, 
C plesna dejavnost, D gledališka dejavnost, E lutkovna 
dejavnost, F likovna dejavnost, G fotografska, filmska 
in video dejavnost, H literarna dejavnost I – delovanje 
zvez društev),

– izjava za obrazec PR – Kulturni projekti – obvezen 
obrazec za prijavitelje na sklop II,

– obrazec PR – Kulturni projekti – obvezen obrazec 
za prijavitelje na sklop II,

– izjava za obrazec PJ – Projekti na javnih površi-
nah – obvezen obrazec za prijavitelje na sklop III,

– obrazec PJ – Kulturni projekti na javnih površinah 
– obvezen obrazec za prijavitelje na sklop III,

– pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in 
programov v Mestni občini Kranj v letu 2023.

7. Oddaja in dostava vlog
Prijavitelji morajo izpis vloge oddati izključno po 

pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina 
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, in sicer najkasneje do 
vključno 6. 1. 2023 (velja datum poštnega žiga).

Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana 
v elektronski sistem (www.kranj.si, e-Razpis). Nato mora 
biti natisnjen izpis s podatki o vlogi (kontrolni obrazec 
vloge) in samo ta izpis, podpisan in žigosan, mora biti 
poslan po pošti skladno z besedilom te točke razpisa. 
Vsa dokazila in priloge (v kolikor so potrebna) morajo biti 
priložena v e-razpis v skenirani obliki.

http://www.kranj.si
http://www.kranj.si
http://www.kranj.si


Stran 2532 / Št. 151 / 2. 12. 2022 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektron-
skem sistemu e-Razpis, izpis s podatki o vlogi pa ne bo 
poslan po pošti, ne bo upoštevana. Pri izpolnjevanju bo-
dite natančni in kolikor je mogoče jasni. Vloga na razpis 
mora biti napisana v slovenskem jeziku.

Natisnjeni izpisi vlog morajo biti poslani v zaprti 
ovojnici – velikosti A4, z obvezno uporabo »Obrazca 
ovojnica«.

Z vložitvijo vloge se šteje, da se prijavitelj strinja z 
vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se 
šteje kot formalno popolna:

– izjave, oddane preko e-razpisa;
– izpolnjeni obrazci v e-razpisu;
– obvezna dokazila in druge priloge skenirane in 

oddane preko e-razpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po 

obrazcu in v slovenskem jeziku.
Prijavitelj mora svojo vlogo izdelati in oddati skladno 

s pogoji iz razpisne dokumentacije, da se bo njihova 
vloga štela za popolno.

8. Odpiranje, ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih 
pogojev za sodelovanje v razpisu in ocenjevanje vlog

Odpiranje vlog bo potekalo 13. 1. 2023 ob 11. uri, 
v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, v sejni 
sobi 9. Odpiranju vlog sme prisostvovati zakoniti zasto-
pnik pravne osebe, ki kandidira na razpisu. Odpiranje 
vlog in ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za sodelova-
nje na razpisu bo izvedla komisija za odpiranje vlog, ki 
jo je izmed javnih uslužbencev MOK imenoval v sklepu 
o začetku postopka št. 610-69/2022-1-403007 imenoval 
župan MOK.

Komisija za odpiranje vlog bo predlagala dopolnitev 
nepopolnih vlog, zavrženje vlog neupravičenih prijavi-
teljev, zavrženje prepoznih vlog ter zavrženje vlog, ki 
niso bile dopolnjene v predpisanem roku. Komisija bo o 
odpiranju vlog sestavila zapisnik.

Pristojni javni uslužbenec prijavitelje, katerih vloge 
so formalno nepopolne, pozove k dopolnitvi. Rok za 
dopolnitev vlog je 5 dni od prejema poziva. Če prijavitelj 
vloge v roku ne dopolni, se njegova vloga zavrže.

Na podlagi ugotovitev zapisnika komisije za odpi-
ranje vlog izda župan sklep o zavrženju vlog, ki niso 
pravočasne ali popolne ali vložene s strani neupraviče-
nih vlagateljev.

Ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog, 
ki so jih vložili upravičeni prijavitelji, izvede Strokovna 
komisija za vrednotenje javnih kulturnih programov in 
projektov v letu 2023, ki jo je imenoval župan MOK. 
Strokovna komisija ovrednoti programe na podlagi krite-
rijev iz tega javnega razpisa. V primeru, da prijavitelj ne 
priloži dokazil, ki se nanašajo na kriterije, po katerih se 
posamezna vloga točkuje, se šteje, da prijavitelj takega 
dokazila nima in bo vloga v tem delu prejela 0 točk.

9. Izbor programov in sklenitev pogodbe o sofinan-
ciranju

Strokovna komisija za vrednotenje javnih kulturnih 
programov in projektov v letu 2023 po izvedenem oce-
njevanju vlog pripravi poročilo in predlog sofinanciranja 
glede na z razpisom določen namen in cilje ter kriterije, 
vendar šele po uveljavitvi proračuna za leto 2023.

Na podlagi predloga strokovne komisije župan izda 
o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na javni razpis, posa-
mično odločbo, s katero odloči o odobritvi ter deležu 
sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posamezne-
ga kulturnega projekta oziroma kulturnega programa. 
Dokončna odločba je podlaga za sklenitev pogodbe o 
financiranju javnega kulturnega programa oziroma kul-
turnega projekta.

MOK pošlje izbranemu vlagatelju pogodbo in ga 
pozove k podpisu, vendar šele po uveljavitvi proračuna 
za leto 2023. Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo 
najkasneje v petnajstih dneh po prejemu, sicer se šteje, 
da je odstopil od vloge za sofinanciranje.

MOK lahko v primeru naknadne ugotovitve o neiz-
polnjevanju pogojev za sodelovanje v razpisu in po že 
izdani dokončni odločbi o izboru programa z vlagateljem 
ne sklene pogodbe o sofinanciranju. Prav tako v primeru 
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obve-
znosti v letu 2022 ali preteklih letih (nerealizacija programa, 
dela programa, vlagatelj ni oddal končnega poročila ali ni 
izpolnjeval drugih obveznosti do MOK) izda novo odločbo 
o zavrnitvi, odstopi od že sklenjene pogodbe, v primeru že 
izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa predvido-
ma obveščeni najpozneje v 30 dneh po sprejeti končni 
odločitvi oziroma v 30 dneh po uveljavitvi proračuna za 
leto 2023.

10. Razpisna dokumentacija in informacije – indivi-
dualna inštruktaža

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni 
strani Mestne občine Kranj www.kranj.si.

Informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani 
prijavitelji dobijo na Mestni občini Kranj, Uradu za druž-
bene dejavnosti, od 2. 12. 2022 do 5. 1. 2023, in sicer po 
tel. 04/23-73-162 ali elektronski pošti petra.polak@kranj.
si ali po predhodni najavi na individualnih inštrukcijah v 
sobi 92, upravne stavbe Mestne občine Kranj.

Mestna občina Kranj

Št. 122-85/2022-7-403004 Ob-3612/22
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, ki jo 

zastopa župan Matjaž Rakovec, na podlagi 17. člena 
Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v 
Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 89/22 – UPB2) in 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 81/16 
in 11/22) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje nevladnih organizacij  

na področju socialnega varstva za leto 2023
1. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje pro-

gramov nevladnih organizacij na področju socialnega 
varstva v Mestni občini Kranj (v nadaljevanju MOK) za 
leto 2023:

– program A: sofinanciranje programov manjšega 
obsega v višini do 1.100,00 €,

– program B: sofinanciranje programov večjega 
obsega v višini nad 1.100,00 €,

– program Č: individualno družabništvo.
Na javni razpis se lahko prijavijo nevladne organi-

zacije po Zakonu o nevladnih organizacijah (Uradni list 
RS, št. 21/18), ki izvajajo socialno varstvene programe.

Do sofinanciranja so pod pogoji, določenimi s tem 
javnim razpisom, upravičeni:

a) programi, ki omogočajo vključitev v skupnost 
osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in 
drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;

b) programi, ki omogočajo neodvisno življenje in-
validov in drugi programi pomoči invalidom;

c) programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo 
ter programi zagovorništva za osebe z dolgotrajnimi 
težavami v duševnem zdravju in za njihove svojce;

d) programi za delo z zasvojenimi;
e) programi medgeneracijskih in drugih skupin za sa-

mopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za 
zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov;

http://www.kranj.si
mailto:petra.polak@kranj.si
mailto:petra.polak@kranj.si
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f) programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije raz-
ličnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih 
zdravstvenih storitev;

g) preventivni programi za ogrožene skupine otrok 
in mladostnikov ter programi pomoči žrtvam nasilja;

h) programi pomoči različnim starostnim skupinam 
in posameznikom kot osebam s posebnimi potrebami, 
namenjeni odpravljanju socialnih stisk, ki niso del drugih 
razpisnih programov;

i) individualno družabništvo;
j) programi pro bono za pomoč posameznikom na-

menjenimi odpravljanju socialnih in zdravstvenih stisk.
Do sofinanciranja niso upravičeni programi, za ka-

tere MOK namenja sredstva v okviru drugih proračun-
skih postavk (npr. izvajanje šole za starše, izvajanje 
preventivnih programov po šolah in vrtcih, stanovanjske 
skupine, bivalne skupnosti), ter ostalih socialno var-
stveni programi, ki so financirani direktno iz proračuna 
MOK. Do sofinanciranja niso upravičeni tudi sofinancira-
ni triletni programi za leta 2022, 2023 in 2024. Predmet 
javnega razpisa prav tako ni sofinanciranje enega ali 
več enkratnih projektov (kot npr. organizacija in izvedba 
dobrodelne prireditve inp.)

2. Okvirna višina razpoložljivih sredstev in način so-
financiranja programov: okvirna višina razpisanih sred-
stev, namenjenih za sofinanciranje nevladnih organiza-
cij na področju socialnega varstva za leto 2023 znaša 
89.926 €. MOK si pridržuje pravico znesek spremeniti, 
to je zvišati oziroma znižati, skladno z veljavnim prora-
čunom za leto 2023. Strokovna komisija (v nadaljevanju 
Komisija) bo določila vrednost točke in skupni obseg 
sredstev za program A, skupni obseg sredstev za pro-
gram B, in skupni obseg sredstev za program Č.

3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
3.1. Splošni pogoji za vse programe
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) registriran mora biti kot nevladna organizacija 

po Zakonu o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, 
št. 21/18),

b) delovati mora najmanj šest mesecev, pri tem 
mora biti iz odločbe o ustanovitvi organizacije razvidno, 
da je bil ustanovljen najmanj šest mesecev pred podano 
prijavo na ta razpis,

c) sedež ali poslovne prostore mora imeti na obmo-
čju Mestne občine Kranj,

d) zagotavljati mora prostorske, kadrovske in orga-
nizacijske pogoje za uresničitev programa v MOK,

e) izvajati mora dejavnost, za katero je registriran 
oziroma ima določeno v ustanovitvenem aktu ali drugem 
temeljnem aktu organizacije na področju socialnega 
varstva,

f) poravnane mora imeti vse zapadle obveznosti 
do MOK,

g) v kolikor so v program vključene mladoletne 
osebe, mora izvajalec zagotoviti, da vse osebe, ki sode-
lujejo pri izvajanju programa in neposredno delajo z mla-
doletnimi osebami, izpolnjujejo pogoj nekaznovanosti za 
kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost.

Prijavljeni program mora izpolnjevati naslednje po-
goje:

a) izvajati se mora na območju MOK in za njene 
občane,

b) pripravljen mora biti v skladu z kodeksom etičnih 
načel v socialnem varstvu,

c) imeti mora jasno postavljene jasne cilje, ki so v 
skladu s predmetom javnega razpisa in izhajajo iz po-
treb uporabnikov ali članstva,

d) izvajati se mora preko celega leta, in sicer mi-
nimalno deset mesecev v letu (v kolikor ga iz razloga 

višje sile ni mogoče izvajati, se obdobje višje sile šteje 
kot obdobje izvajanja programa).

3.2. Posebni pogoji za program A, za izvajanje kate-
rega lahko vlagatelj največ prejme znesek sofinanciranja 
v višini do 1.100 €:

– Vlagatelj mora za izvajanje programa zagotoviti 
najmanj 50 % delež sofinanciranja iz drugih virov, kar 
mora biti razvidno iz finančne konstrukcije, finančna 
konstrukcija mora biti natančno izpolnjena.

– Vrednost celotnega programa, ki ga vlagatelj iz-
vaja v letu 2022, je do 20.000,00 €.

– V kolikor ima vlagatelj v MOK enoto se morajo vsi 
podatki nanašati na enoto.

3.3. Posebni pogoji za program B:
– Vlagatelj mora za izvajanje programa zagotoviti 

najmanj 70 % delež sofinanciranja iz drugih virov, kar 
mora biti razvidno iz finančne konstrukcije, finančna 
konstrukcija mora biti natančno izpolnjena.

– Vrednost celotnega programa, ki ga vlagatelj iz-
vaja v letu 2023 mora biti nad 20.000,00 € (v ta sredstva 
ni vključeno predvideno sofinanciranje s strani MOK).

– V kolikor ima vlagatelj v MOK enoto se morajo vsi 
podatki nanašati na enoto.

3.5. Posebni pogoji za program Č:
– Princip individualnega družabništva za starejše 

mora temeljiti na prostovoljcih,
– Najmanj 50 % vseh ur mora biti opravljenih pri 

uporabnikih izven domov upokojencev,
– Vlagatelj mora predložiti najmanj 1 priporočilo zu-

nanje organizacije in 3 priporočila uporabnikov.
3.5. Vlagatelj lahko na javni razpis prijavi največ po 

eno vlogo za program A ali program B skupaj ter največ 
eno vlogo za program Č. V primeru, da predlagatelj pri-
javi več vlog za isti program, komisija predlaga, da se 
obravnava vlogo, ki je prispela prva na ta javni razpis, 
ostale vloge vlagatelja pa se po tej točki zavrže. V prime-
ru, da vlagatelj prijavi na javni razpis eno vlogo za enega 
izmed programov A ali B in eno vlogo za program Č, 
mora oddati vsako posebej.

4. Kriteriji, po katerih se bo posamezni prijavljeni 
program točkoval

4.1. Kriteriji, po katerih se točkuje program A, mo-
žnih največ 120 točk

Vrednost posameznih kategorij:
1. število prostovoljcev možnih največ 20 točk
2. članstvo iz MOK možnih največ 20 točk
3. priporočilo možnih največ 20 točk
4. odprti prostori možnih največ 20 točk
5. število pomoči možnih največ 20 točk
6. vrednost programa možnih največ 20 točk

4.2. Kriteriji, po katerih se točkuje program B, mo-
žnih največ 210 točk

Vrednost posameznih kategorij:
1. vrednost programa možnih največ 30 točk
2. odprti prostori možnih največ 30 točk
3. število prostovoljcev možnih največ 30 točk
4. zaposleni možnih največ 30 točk
5. članstvo iz MOK možnih največ 30 točk
6. priporočilo možnih največ 30 točk
7. število pomoči možnih največ 30 točk
4.4. Vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje iz 

točke 3 tega razpisa za programa A in B, bodo ovredno-
tene na podlagi kriterijev, po katerih se točkuje posa-
mezni program. Vrednost točke se izračuna tako, da se 
razpoložljivi znesek letnih proračunskih sredstev za ta 
namen deli z vsoto doseženih točk vseh obravnavanih 
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vlog. Z vrednostjo točke se pomnoži število doseženih 
točk pri posamezni vlogi in izračuna višina dodelje-
nih sredstev. Komisija določi tudi končni skupni obseg 
sredstev za program A in skupni obseg sredstev za 
program B. Komisija lahko, glede na razpoložljiva pro-
računska sredstva, vrednost točke tudi zniža. Podrobni 
kriteriji, po katerih se bo posamezni prijavljeni program 
točkoval, so določeni v razpisni dokumentaciji.

Vrednost točke se bo oblikovala posebej za pro-
gram A in posebej za program B.

4.5. Kriteriji, po katerih se točkuje program Č
Komisija bo izbrala izmed vseh vlog le enega ce-

novno najugodnejšega vlagatelja glede na število predvi-
denih prostovoljcev in število predvidenih opravljenih ur 
pri uporabnikih. Komisija si pri programu individualnega 
družabništva pridružuje pravico, da izmed poslanih vlog 
ne izbere nobene, v kolikor oceni, da le te niso primerne 
ali ne bi bile uspešne ali zahtevajo preveč sredstev.

4.6. V kolikor bi bil vlagatelj glede na število dose-
ženih točk upravičen do več sredstev, kot jih je predla-
gal v vlogi za sofinanciranje s strani MOK, se vlagatelju 
odobrijo predlagana sredstva iz vloge.

4.7. V primeru, da vlagatelj ne bo priložil obrazcev z 
dokazili, ki se nanašajo na Kriterije, po katerih se bo po-
samezni program točkoval, to je neobveznih obrazcev, 
se šteje, da vlagatelj takega dokazila nima. Vlagatelja 
se za dokazila, ki se nanašajo na Kriterije, po katerih 
se bo posamezni program točkoval (to so neobvezni 
obrazci), ne bo pozivalo na dopolnitev in bo v tem delu 
prejel 0 točk.

4.8. V kolikor ima vlagatelj za opravljanje svoje 
dejavnosti prostore MOK v brezplačni uporabi, ne sme 
uveljavljati najemnine za prostor.

5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sred-
stva: za programe A, B in Č, ki se izvajajo v letu 2023, 
morajo biti sredstva porabljena v letu 2023.

6. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Razpis se prične 2. 12. 2022 in zaključi 6. 1. 2023.
Vlagatelji morajo izpis vloge oddati po pošti kot pri-

poročeno pošiljko na naslov: Mestna občina Kranj, Slo-
venski trg 1, 4000 Kranj, in sicer najkasneje do vključno 
6. 1. 2023 (velja datum poštnega žiga) ali oddati v spre-
jemni pisarni Mestne občine Kranj, in sicer najkasneje 
do vključno 6. 1. 2023 (velja datum sprejemne pisarne).

Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana 
v elektronski sistem (e-Razpis). Nato mora biti natisnjen 
izpis vloge s podatki o vlogi in samo ta izpis (to je zgolj 
kontrolni obrazec vloge), podpisan in žigosan, mora biti 
poslan po pošti ali biti oddan v sprejemni pisarni MOK 
skladno z besedilom te točke razpisa. Natisnjeni izpis 
vloge mora biti poslan v zaprti ovojnici – z obvezno 
uporabo »Obrazca ovojnica«. Vsa dokazila in priloge 
(v kolikor so potrebna) morajo biti priložena v e-razpis 
v skenirani obliki.

Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi 
pogoji in kriteriji razpisa.

Prijave, ki bodo nepravilno označene ali vložene 
na drug način, kot določa ta točka javnega razpisa, ne 
bodo obravnavane.

7. Odpiranje vlog: v kolikor bo na javni razpis pri-
spelo več kot 10 vlog, odpiranje vlog ne bo javno. Način 
odpiranja vlog bo dne 9. 1. 2023 objavljen na spletni 
strani MOK www.kranj.si.

8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega raz-
pisa predvidoma obveščeni do 14. 4. 2023.

9. Kraj in čas, kjer lahko vlagatelji dvignejo razpisno 
dokumentacijo in informacije

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani 
MOK www.kranj.si. V besedilu javnega razpisa in besedilu 

kriterijev, po katerih se bo posamezni program točkoval, so 
uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, 
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani 
vlagatelji dobijo na MOK, Uradu za družbene dejavno-
sti, in sicer v času uradnih ur po tel. 04/23-73-166 ali po 
elektronski pošti manja.vovk@kranj.si od 2. 12. 2022 
do 5. 1. 2023, ter po predhodni najavi na individualnih 
inštrukcijah v sobi 93, upravne stavbe MOK od 4. 12. 
2022 do 22. 12. 2022.

Mestna občina Kranj

Št. 671-73/2022-3-403005 Ob-3613/22

Na podlagi Odloka o izbiri in sofinanciranju dejav-
nosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini 
Kranj (Uradni list RS, št. 68/19), Zakona o športu (Uradni 
list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg), Letnega programa 
športa za leto 2023 (sprejetega 28. 9. 2022), objavlja 
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj

javni razpis
za sofinanciranje izvajalcev letnega programa 

športa v Mestni občini Kranj v letu 2023
1. Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov 

za sofinanciranje programov, podprogramov oziroma 
dejavnosti LPŠ, dodelitev pravice domicila in dodelitev 
uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam 
v javnih športnih objektih.

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

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

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

Izvajalec je upravičen do sofinanciranja dejavnosti 
v skupni višini, ki ne presega 70 % prihodkov društva iz 
izkaza poslovnega izida iz leta 2022.

V primeru, da se v vlogi na javni razpis ugotovi na-
vajanje neresničnih podatkov, bo vloga zavrnjena. Poleg 
tega izvajalec ne bo mogel pridobiti statusa izvajalca 
letnega programa športa v MOK za leto 2024.

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev letnega 
programa športa pri naslednjih vsebinah:

– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno 

vodenih prostočasnih športnih dejavnosti, ki jih izvajajo 
športni pedagogi osnovnih šol ali strokovno usposobljen 
kader športnih društev.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-
ciranje stroška dela strokovnega kadra, ki neposredno 
vodi vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane 
dejavnosti. Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se 
sofinancira strošek plače strokovnega kadra. Pri samo-
stojnih podjetnikih, zasebnih športnih delavcih in štu-
dentskem servisu se sofinancira strošek storitve. Pri 
volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter 
prehrane strokovnega kadra.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za dodelitev 
uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za 
izvedbo dejavnosti v obsegu do 160 enot.

Vlagatelj mora zagotoviti izvajanje dejavnosti v sku-
pinah, v katerih je najmanj 8 in največ 20 udeležencev 
na strokovnega delavca.

http://www.kranj.si/
http://www.kranj.si/
mailto:manja.vovk@kranj.si
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– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi po-
trebami,

Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno 
vodenih prostočasnih športnih dejavnosti otrok in mla-
dine, ki jih izvajajo strokovno usposobljeni delavci z 
ustreznimi licencami oziroma kompetencami glede na 
vrsto motnje v razvoju.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-
ciranje stroška dela strokovnega kadra, ki neposredno 
vodi vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane 
dejavnosti. Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se 
sofinancira strošek plače strokovnega kadra. Pri samo-
stojnih podjetnikih, zasebnih športnih delavcih in štu-
dentskem servisu se sofinancira strošek storitve. Pri 
volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter 
prehrane strokovnega kadra.

Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi do 
80 enot brezplačne uporabe javnih športnih objektov, ki 
so v lasti MOK.

Vlagatelj mora zagotoviti izvajanje dejavnosti v sku-
pinah, v katerih so najmanj 4 udeleženci na strokovnega 
delavca (izjema so dejavnosti plavanja in smučanja, kjer 
se zagotovi varno izvajanje dejavnosti).

– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v ka-
kovostni in vrhunski šport.

Razpisuje se sofinanciranje materialnih stroškov za 
izvedbo športnega programa in za namen udeležbe na 
športnih tekmovanjih te starostne skupine športnikov, 
stroški strokovnega kadra v športu in najem oziroma 
uporabo športnega objekta in površine.

Pri športnih programih športne vzgoje mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, mora špor-
tnik oziroma ekipa nastopati v sistemu tekmovanj do 
naslova državnega prvaka.

Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba 
javnih športnih objektov.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za dodelitev 
uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za 
izvedbo programa v obsegu:
Starostna kategorija Letni obseg vadbe
mladinci 400
kadeti 320
starejši dečki 240
mlajši dečki 160

V primeru, da razpisna komisija presodi neracio-
nalnost zaprošene uporabe prostora z več dejavnostmi 
(vadbenimi skupinami) znotraj iste starostne kategorije, 
lahko določi obseg le posameznim dejavnostim ali so-
razmerno zmanjša obseg.

Za športne panoge, ki izvajajo trenažni proces izven 
MOK oziroma izven mreže javnih športnih objektov se 
lahko sofinancira najem objektov, strošek prevoza na 
treninge in strošek amortizacije športne opreme.

Upravičen strošek za sofinanciranje dejavnosti so 
tudi stroški tekmovanj.

Izvajalci lahko prijavijo v posamezni športni panogi 
največ dva športna programa v vsaki selekcijski vadbeni 
skupini. Ti športni programi oziroma vadbene skupine so 
lahko po spolu mešane.

Spodbuja se formiranje regijskih in državnih cen-
trov s celotno starostno piramido v posamezni športni 
panogi. Cilj je nastopanje v najvišjem državnem nivoju 
tekmovanja.

– kakovostni šport
Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmo-

valnih sistemov kakovostnega športa članov se sofinan-
cira izpeljava kakovostno vodenih in dostopnih dejav-
nosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov 
kakovostnega športa članov.

V kakovostni šport se uvrščajo vadbene skupine 
članov in članic, ki imajo status športnika, ki nastopajo 
v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih 
športnih zvez.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci kakovo-
stnega športa:

– izvajalci, ki kandidirajo za sredstva, namenjena 
kakovostnemu športu, morajo izvajati najmanj dva na 
javnem razpisu sofinancirana športna programa iz špor-
tne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport, s tem, da vsaj enega iz selekcijske sku-
pine športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in 
vrhunski šport.

Posamezen športnik je lahko prijavljen le v svoji sta-
rostni kategoriji, tisti, kamor ga glede na starost uvrščajo 
pravila pristojne nacionalne panožne športne zveze.

Izvajalci lahko prijavijo v posamezni športni panogi 
največ štiri športne programe vadbenih skupin, in sicer 
ločeno za vsak spol dva športna programa vadbenih 
skupin.

Izjema so tudi športni programi vadbenih skupin 
športnih panog, kjer se lahko nastopa na različnih nivo-
jih državnega prvenstva. Izvajalec lahko v tem primeru 
prijavi toliko športnih programov v posamezni vadbeni 
skupini, kot ima ekip, ki nastopajo na različnih nivojih 
oziroma ligah državnega prvenstva.

Športnika, ki je športno aktiven v več športnih pa-
nogah in pri več izvajalcih, se mora pri prijavi na javni 
razpis opredeliti za največ eno športno panogo, kjer ga 
posamezen izvajalec lahko prijavi na javni razpis in je 
sofinanciran le v tem športnem programu.

Spodbuja se formiranje regijskih in državnih cen-
trov s celotno starostno piramido v posamezni športni 
panogi. Cilj je nastopanje v najvišjem državnem nivoju 
tekmovanja.

Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba 
javnih športnih objektov.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za dodelitev 
uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za 
izvedbo programa v obsegu:

– člani in članice v obsegu do 400 enot.
Navedena vrednost velja za delo v vadbeni skupi-

ni, ki nastopa na najvišji ravni uradnega tekmovalnega 
sistema. Na ostalih ravneh se lahko dodelijo naslednje 
vrednosti:
Raven tekmovanja Obseg
2. raven 320
3. raven 240
4. raven 160

V primeru, da razpisna komisija presodi neracio-
nalnost zaprošene uporabe prostora z več dejavnostmi 
(vadbenimi skupinami) znotraj iste starostne kategorije, 
lahko določi obseg le posameznim dejavnostim ali so-
razmerno zmanjša obseg.

Za športne panoge, ki izvajajo trenažni proces izven 
MOK oziroma izven mreže javnih športnih objektov se 
lahko sofinancira najem objektov, strošek prevoza na 
treninge in strošek amortizacije športne opreme.

Upravičen strošek za sofinanciranje dejavnosti so 
tudi stroški tekmovanj.

– vrhunski šport
Športniki, s katerimi izvajalec kandidira za športne 

programe vrhunskega športa, morajo imeti na dan obja-
ve javnega razpisa veljavno kategorizacijo mednarodne-
ga, svetovnega ali olimpijskega razreda in morajo biti 
navedeni v aktualnem seznamu kategoriziranih športni-
kov, ki ga vodi Olimpijski komite Slovenije – Združenje 
športnih zvez.
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Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti vadbene skupi-
ne, v katerih so vključeni športniki, ki dejansko skupaj 
vadijo in nastopajo na tekmovanjih uradnega tekmoval-
nega sistema.

Predmet sofinanciranja je strošek dela strokovno 
izobraženih delavcev v športnih panogah, ki so v 1. sku-
pini panog.

Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se so-
financira strošek plače strokovnega kadra. Pri samo-
stojnih podjetnikih in zasebnih športnih delavcih se 
sofinancira strošek storitve, ki se nanaša na delo stro-
kovnega kadra, ki neposredno vodi trenažni proces 
vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmova-
njih. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek pre-
voza ter prehrane strokovnega kadra, ki neposredno 
vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi športni-
ke/ekipe na tekmovanjih.

Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba 
javnih športnih objektov.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za dodelitev 
uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za 
izvedbo programa v obsegu do 560 enot.

V primeru, da razpisna komisija presodi neracio-
nalnost zaprošene uporabe prostora z več dejavnostmi 
(vadbenimi skupinami) znotraj iste starostne kategorije, 
lahko določi obseg le posameznim dejavnostim ali so-
razmerno zmanjša obseg.

Za športne panoge, ki izvajajo trenažni proces izven 
MOK oziroma izven mreže javnih športnih objektov se 
lahko sofinancira najem objektov, strošek prevoza na 
treninge in strošek amortizacije športne opreme.

Upravičen strošek za sofinanciranje dejavnosti so 
tudi stroški tekmovanj.

Izvajalci lahko prijavijo v posamezni športni panogi 
največ en športni program v vsaki vadbeni skupini, iz-
jemoma največ dve vadbeni skupini, in sicer ločeno za 
vsak spol eno.

Hkratna kandidatura z isto ekipo ali z istim tekmo-
valcem na programih kakovostnega športa in programih 
vrhunskega športa ni možna. Vlagatelj lahko kandidira le 
na enega od navedenih programov s posamezno ekipo 
oziroma tekmovalcem.

– športna rekreacija
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za so-

financiranje organizacije, koordinacije, obveščanja, 
sprotnega spremljanja izvedbe in analize kakovostno 
vodenih in cenovno dostopnih oziroma brezplačnih 
celoletnih ciljnih športno-rekreativnih dejavnosti z na-
menom povečevanje števila športno dejavnih prebi-
valcev MOK.

Sofinancira se stroške dela, materiala, blaga in sto-
ritev, ki so neposredno potrebni za izvedbo dejavnosti:

brezplačne akcije, brezplačna vadba, promocijski 
program – animacijski dnevi.

Za posamezne dejavnosti se lahko zagotovi brez-
plačna uporaba javnih športnih objektov, ki so v lasti MOK.

– šport starejših
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za dodelitev 

uporabe objekta za dejavnosti strokovno vodene vadbe 
za upokojence ali starejše od 65 let. Sofinancira se tudi 
strokovno izobražen oziroma usposobljen strokovni ka-
der za gibalne programe starejših.

Izvajalcem se lahko dodeli do 80 ur uporaba prosto-
ra v mreži javnih športnih objektov.

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo vlaga-
telji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: skupina šteje vsaj 
6 udeležencev na strokovnega delavca, vsi udeleženci 

izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe – upo-
kojenci ali starejše od 65 let.

– šport invalidov
Razpisuje se sofinanciranje dejavnosti vadbe za 

ciljne skupine množičnega športa invalidov.
Sofinancirajo se stroški strokovnega kadra v športu 

za skupino z največ 10 in z najmanj 5 vadečimi v posa-
meznem športnem programu.

Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi do 80 ur 
uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov.

– športne prireditve
Predmet sofinanciranja so mednarodne, državne, 

medobčinske, občinske in ostale prireditve, ki imajo 
namen pospeševanja motivacije za šport, športno ak-
tivnost in imajo promocijski učinek za šport, turizem in 
ostalo gospodarstvo. Sofinancirajo se športne prireditve, 
katerih namen je tekmovanje športnikov, registriranih pri 
pristojni nacionalni oziroma mednarodni panožni športni 
zvezi, razen šolskih športnih tekmovanj, tekmovanj re-
gijskega in državnega prvenstva ter državnih pokalnih 
tekmovanj.

Izvajalcu se sofinancira največ ena prireditev na 
leto, ki je bila v preteklosti organizirana vsaj trikrat. 
Letno proračun sofinancira do štirinajst prireditev po 
številu največ doseženih točk. V primeru enakega šte-
vila točk na štirinajstem mestu se lahko sofinancira 
več prireditev.

Če izvajalec v preteklem letu ni organiziral izbrane 
in sofinancirane prireditve, se prijavljena prireditev v 
letu razpisa ne sofinancira. Izjema so prireditve, ki se 
zaradi vremenskih razmer niso mogle organizirati ozi-
roma izvesti.

Sofinancira se stroške dela, materiala blaga in sto-
ritev, ki so neposredno vezani na izvedbo prireditve. Za 
izvedbo prireditve se lahko dodeli tudi uporaba javnih 
športnih objektov.

Izvajalec mora pri prijavi navesti in obrazložiti fi-
nančni načrt prihodkov in odhodkov prireditve z zaprto 
finančno konstrukcijo. Prireditev se lahko sofinancira iz 
javnega razpisa samo do 70 % načrtovanih stroškov pri-
reditve. Če dodeljena sredstva presegajo 70 % stroškov 
prireditve, se presežek sredstev enakomerno razdeli 
med ostale izbrane prireditve.

– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 
strokovnih kadrov in

Razpisuje se sofinanciranje usposabljanja strokov-
nih delavcev v športu za delo na področju športa oziro-
ma različnih športnih panog, kar posamezniku omogoča 
samostojno delo v športu; izpopolnjevanja strokovnih 
delavcev v športu, ki so že izobraženi ali usposobljeni 
za delo v športu in si želijo oziroma morajo izpopolniti 
svoje znanje.

Strokovni delavec v športu in izvajalec, ki se na 
javnem razpisu prijavi za sofinanciranje usposabljanja 
ali izpopolnjevanja, morata imeti sklenjeno pogodbo 
o delu vsaj še za eno leto po zaključku usposabljanja 
ali izpopolnjevanja. Prijavijo in sofinancirajo se lahko 
samo programi, ki so se zaključili v letu 2022 ali se 
bodo v letu 2023. Izvajalec mora ob črpanju dodeljenih 
sredstev posredovati dokazilo o uspešno opravljenem 
usposabljanju ali izpopolnjevanju strokovnega delavca 
v športu.

Ne sofinancira se univerzitetni študij na področju 
športa in licenčnih seminarjev različnih športnih progra-
mov oziroma športnih panog.

Razpisna komisija lahko omeji sofinanciranje stro-
kovnih delavcev tako, da vsakemu izvajalcu sofinancira 
samo en program.
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– delovanje društev in zvez športnih društev v Me-
stni občini Kranj.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofi-
nanciranje izpeljave ciljnih dejavnosti, z namenom za-
gotavljanja osnovnega delovanja nepridobitnih športnih 
organizacij (zagotavljanje podpore pri izvajanja poslov-
nih funkcij: podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje 
s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri, za 
društva, ki so včlanjena v zvezo).

– Dodelitev domicila
Dodelitev domicila za vzpostavitev sedeža za dobo 

enega leta (od 1. septembra 2023 do 31. avgusta 2024) 
se športnim društvom in športnim zvezam v javnih špor-
tnih objektih kot izvajalcem dejavnosti LPŠ izvede z 
namenom vzpostavitve sedeža izvajalca in zagotovitve 
prednostne uporabe prostorov, kolikor v javnem špor-
tnem objektu obstaja ustrezen poslovni prostor in z 
namenom prednostne uporabe prostora v mreži javnih 
športnih objektov za izvajanje programov društva oziro-
ma zveze, ki sodijo v sklop LPŠ.

– Dodelitev brezplačne uporabe prostora
Dodelitev brezplačne uporabe prostora v mreži jav-

nih športnih objektov za izvedbo programov se lahko 
izvede, ko je izvajalcem že dodeljen domicil na posa-
meznih javnih športnih objektih. Odobrena brezplačna 
uporaba prostora iz tega razpisa lahko izbrani vlagatelji 
namenijo in uporabijo zgolj za namene, ki so za vsa-
ko področje, program, podprogram oziroma dejavnost 
predvideni s tem razpisom in Odlokom o izbiri in sofinan-
ciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v 
Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 68/19).

Prednost pri uporabi prostora v mreži javnih špor-
tnih objektov imajo dejavnosti prostočasne športne 
vzgoje otrok ter športna vzgoja za otroke in mladino, 
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.

Vlagatelj lahko zaprosi za dodelitev uporabe pro-
stora v mreži javnih športnih objektov MOK. V vlogi 
lahko navede želeno in nadomestno lokacijo. Kolikor na 

objektu, na katerem ima izvajalec dodeljeno uporabo 
prostora, ni mogoče izvajati tekmovanj, se izvajalca lah-
ko prerazporedi na drug javni športni objekt. Pri tem se 
upošteva nezasedenost objektov in deficitarnost oziro-
ma primernost objektov za posamezne športne panoge.

Komisija lahko na podlagi prejetih vlog in razpolo-
žljivih kapacitet na javnih športnih objektih, pri dodelje-
vanju brezplačne uporabe prostora, upošteva specifike 
posamezne športne panoge.

Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev v športnih pro-
gramih:

– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi po-

trebami;
– športna rekreacija;
– šport starejših;

se dodeli na podlagi naslednjih meril:

Merilo Število točk

a) cena športnega programa 0–40

b) kompetentnost strokovnih delavcev 0–30

c) število vadečih 0–30

Pogoj za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev v 
športnih programih:

– športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport;

– kakovostni šport;
– vrhunski šport;
– šport invalidov;

je ustrezna izobrazba ali usposobljenost strokovnega 
kadra, skladna z določili zakona, ki ureja šport in NPŠZ 
za sodelovanje v uradnem tekmovalnem sistemu v pred-
metni športni panogi in starostni kategoriji.

Vrednotenje športnih panog se opravi na podlagi 
naslednjih meril:

Merila za vrednotenje športnih panog Število točk

Športna vzgoja otrok  
in mladine, usmerjenih 

v kakovostni  
in vrhunski šport

Šport invalidov

Kakovostni šport Vrhunski šport

a) konkurenčnost športne panoge
– mednarodna razširjenost
– strategija razvoja panoge

0–50 0–50 0–50

b) lokalni pomen športne panoge

– faktor športnih panog 1. skupine 3 3 3

– faktor športnih panog 2. skupine 1,5 1,5 1,5

– faktor športnih panog 3. skupine 0,7 0,7 0,7

– faktor športnih panog 4. skupine 0,3 0,3 0,3

c) število športnikov oziroma razširjenost  
športne panoge
– absolutno število športnikov  
v programu

en športnik = 1 točka en športnik = 1 točka en športnik = 1 točka

d) uspešnost športne panoge

0 kategoriziran športnik 
= 3 točke

kategoriziran športnik:
mednarodni razred  

= 3 točke
svetovni razred = 5 točk

olimpijski razred = 10 točk
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Izbira in sofinanciranje dejavnosti izvajalcev pro-
gramov znotraj posamezne športne panoge se opravi 
na podlagi spodnjih meril:

Merila za izbiro in sofinanciranje 
dejavnosti izvajalcev programov znotraj 
posamezne športne panoge

Število točk

Športna vzgoja otrok  
in mladine, usmerjenih 

v kakovostni  
in vrhunski šport

Kakovostni šport Vrhunski šport

a) kompetentnost strokovnih delavcev 0–40 0–30 0–10
b) število športnikov oziroma razširjenost 
športne panoge
– absolutno število športnikov  
v programu

en športnik = 1 točka en športnik = 1 točka en športnik = 1 točka

c) uspešnost vlagatelja znotraj 
posamezne športne panoge

0 kategoriziran športnik 
= 3 točke

kategoriziran športnik:
mednarodni razred  

= 3 točke
svetovni razred = 5 točk

olimpijski razred = 10 točk

Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev v podprogramu 
občinskih panožnih športnih šol se dodeli na podlagi 
naslednjih meril:

Merila za izbiro in sofinanciranje dejavnosti izvajalcev v podprogramu občinskih panožnih športnih šol 
znotraj posamezne športne panoge Število točk

a) kompetentnost strokovnih delavcev
– individualni načrt strokovnega delavca
– število let delovanja na programu pri vlagatelju
– ustrezna usposobljenost
– strokovno izpopolnjevanje oziroma usposabljanje
– status kategorizacije strokovnega delavca v preteklosti

0–50

b) število športnikov v mladinski starostni kategoriji 0–30
c) uspešnost vlagatelja znotraj posamezne športne panoge
– število prehodov iz mladinskih starostnih kategorij v kategorije mlajših članov oziroma članov 0–20

Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev na področju iz-
obraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih 
delavcev v športu se dodeli na podlagi naslednjega merila:
Merilo Število točk
a) deficitarnost 0–100

Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev na področju 
delovanja športnih organizacij se dodeli na podlagi na-
slednjih meril:
Merilo Število točk
a) delovanje na lokalni ravni 0–40
b) organiziranost na lokalni ravni 0–30
c) število članov 0–30

Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov 
športnih prireditev se dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merilo Število točk
a) mednarodna oziroma lokalna  
odmevnost 0–20

b) množičnost 0–20
c) raven prireditve 0–20
d) ustreznost vsebine  
(pretežno športna) 0–40

Domicil se izvajalcem dodeli na podlagi naslednjih 
meril:
Merilo Število točk
Tradicija športnega društva 0–30
Množičnost 0–20
Kakovost programa izvajalca 0–50

– upravljanje s planinskimi potmi
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-

ciranje vzdrževanja in upravljanja planinskih ter temat-
skih poti v Mestni občini Kranj.

Sofinancira se stroške dela, materiala, blaga in sto-
ritev, ki so neposredno potrebni za izvedbo dejavnosti.

Cilji javnega razpisa pri naslednjih programih so:
– Celoletni športni programi prostočasne športne 

vzgoje otrok in mladine – povečati delež dnevno športno 
dejavnih otrok in mladine za 2 %;

– Celoletni športni programi športne vzgoje otrok 
in mladine s posebnimi potrebami – povečati delež 
dnevno športno dejavnih otrok in mladine s posebnimi 
potrebami za 2 %;

– Programi športnih društev na področju športne 
vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhun-
ski šport – povečati število otrok in mladine v tekmoval-
nih sistemih za 2 %;

– Kakovostni šport – ohranjanje števila športnikov z 
državnim in perspektivnim razredom; povečanje konku-
renčnosti programov (učinkovita raba objektov, zagota-
vljanje strokovnega kadra); povezati klube v strokovno 
piramido (nogomet, košarka, odbojka, plavanje, atletika) 
zaradi enotnega dela s športniki;

– Vrhunski šport – ohranjanje števila vrhunskih 
športnikov;

– Šport invalidov – povečati število športno dejavnih 
invalidov, vključenih v športne programe na področju 
športne rekreacije in tekmovalnega športa za 2 %;

– Športna rekreacija – povečati delež športno de-
javnih v strokovno vodenih športnih programih za 3 %;
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– Šport starejših – povečati delež športno dejavnih 
v strokovno vodenih športnih programih za 2 %;

– Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih ka-
drov v športu – strokovno izobraževanje, usposabljanje 
in izpopolnjevanje trenerjev s poudarkom na pridobiva-
nju znanj o športni pripravi otrok in mladine; doseči sta-
bilno sofinanciranje strokovnega, svetovalnega, razvoj-
nega in raziskovalnega dela v športu ter stalen prenos 
spoznanj v prakso;

– Športne prireditve in promocija športa – ohranja-
nje največjih športnih prireditev ter kvalitetno promocijo 
prireditve in mesta.

2. Višina razpisanih sredstev za leto 2023 predvido-
ma znaša 853.642 evrov, in sicer za:

– dotacije športnim klubom in društvom 538.093 ev-
rov,

– občinske panožne športne šole – delo športno 
izobraženega kadra 254.339 evrov,

– športne prireditve 50.000 evrov,
– usposabljanje strokovnih kadrov 3.210 evrov,
– upravljanje s planinskimi potmi 8.000 evrov.
Mestna občina Kranj si pridružuje pravico znesek 

spremeniti skladno z rebalansom oziroma z veljavnim 
proračunom za leto 2023. Razdelijo se sredstva do 
višine zagotovljenih sredstev v rebalansu oziroma v 
veljavnem proračunu Mestne občine Kranj za leto 2023.

Predvidena vrednost razpoložljivih sredstev, name-
njenih za predmet večletnega sofinanciranja občinskih 
panožnih športnih šol – delo športno izobraženega ka-
dra v športnih društvih je: 254.339 evrov na leto v letih 
2023 do 2024.

3. Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izvajajo 
programe v skladu z Letnim programom športa za leto 
2023 in zadostijo pogojem 3. člena Odloka o izbiri in 
sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa 
športa v Mestni občini Kranj.

4. Vloge vlagateljev bodo ocenjene na podlagi me-
ril Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev 
letnega programa športa v Mestni občini Kranj.

5. Programi, sofinancirani na podlagi tega raz-
pisa, morajo biti izvedeni in finančno realizirani do 
31. 12. 2023.

6. Vsebina vloge: predlogi za sofinanciranje posa-
meznih vsebin morajo biti podani na ustreznem prijav-
nem obrazcu iz razpisne dokumentacije, ki jo je mogoče 
dobiti na spletni strani Mestne občine Kranj http://www.
kranj.si/. Vloga mora vsebovati vse podatke določene v 
razpisni dokumentaciji.

7. Razpisna dokumentacija: obsega besedilo jav-
nega razpisa, Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavno-
sti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini 
Kranj, razpisne obrazce MOK ter Letni program športa 
v MOK za leto 2023.

8. Rok in način prijave
Vlagatelji morajo izpis vloge oddati izključno po 

pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina 
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, in sicer najkasneje 
do vključno 6. 1. 2023 (velja datum poštnega žiga). 
Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana v 
elektronski sistem (e-Razpis). Nato mora biti natisnjen 
izpis s podatki o vlogi (kontrolni obrazec vloge) in samo 
ta izpis, podpisan in žigosan, poslan po pošti skladno z 
besedilom te točke razpisa. Vsa dokazila in priloge (v 
kolikor so potrebna) morajo biti priložena v e-Razpis v 
skenirani obliki. Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo 
v elektronskem sistemu e-Razpis, izpis s podatki o vlogi 
pa ne bo poslan po pošti, bo zavržena.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se 
šteje kot formalno popolna:

– pravilno izpolnjen »Prijavni obrazec MOK« v 
e-Razpisu;

– pravilno izpolnjen »Obrazec vloga« v e-Razpisu;
– izjave oddane preko e-Razpisa;
– obvezna dokazila in druge priloge skenirane in 

oddane preko e-Razpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po 

obrazcu in v slovenskem jeziku;
– vloga poslana v roku in na način, ki je določen v 

tej točki besedila razpisa.
Natisnjeni izpisi vlog morajo biti poslani v zaprti 

ovojnici – velikosti A4, z obvezno uporabo »Obrazca 
ovojnica«.

9. Obravnava vlog
Odpiranje vlog bo 9. 1. 2023 in ne bo javno. Pra-

vilnost vloge se bo preverjala na podlagi časa prispetja, 
pravilne opremljenosti ovojnice in popolnosti vloge.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način (razen gle-

de formata ovojnice), ki je določen v 8. točki besedila 
tega razpisa,

– ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu 
ali elektronski pošti) ali bodo naslovljene ali dostavljene 
na drug naslov,

– ki ne bodo vsebovale vseh izjav in drugih sesta-
vin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije za posamezno razpisno področje oziro-
ma te ne bodo oddane v e-Razpis,

– ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge 
(nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih 

in posebnih pogojev, določenih v besedilu javnega raz-
pisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno 
področje,

– tistih vlagateljev, pri katerih bo pri pregledu vlog 
ugotovljeno navajanje neresničnih podatkov,

– ki jih bo razpisna komisija na podlagi meril za 
ocenjevanje ocenila kot neustrezne.

Pristojni organ bo ločeno objavil rezultate razpisa 
in ločeno izdal odločbe o sofinanciranju programov in 
uporabi prostora v mreži javnih športnih objektov.

MOK bo vse vlagatelje o izidu razpisa obvestil o 
sofinanciranih programih Letnega programa športa 2023 
v roku 120 dni po zaključku odpiranja vlog, o dodelitvi 
uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov pa v 
roku 150 dni po zaključku odpiranja vlog.

Z izvajalci se na podlagi odločbe sklene pogodba. 
Seznam izvajalcev z lokacijami izvajanja dejavnosti se 
objavi na spletni strani MOK. Izvajalci morajo v svojih 
komunikacijskih sredstvih s člani in drugimi javnostmi, 
v pisnih in elektronskih oblikah navajati, da program 
sofinancira MOK.

10. Dodatne informacije so možne v času od 5. 12. 
2025 do 5. 1. 2023 do 11. ure ali na tel. 04/237-31-81 ali 
elektronski pošti: jurij.cuderman@kranj.si, ali po pred-
hodni najavi na individualnih inštrukcijah na Uradu za 
družbene dejavnosti Mestne občine Kranj, soba 94, 
Slovenski trg 1, Kranj.

Mestna občina Kranj

Št. 600-193/2022-5-403010 Ob-3621/22
Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem 

sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg) in 
Odloka o sofinanciranju programov in projektov s podro-

http://www.kranj.si/
http://www.kranj.si/
mailto:jurij.cuderman@kranj.si
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2102
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
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čja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni 
list RS, št. 71/19), Mestna občina Kranj, Slovenski trg 
1, Kranj, ki jo zastopa župan Matjaž Rakovec, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov 

mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj  
v letu 2023

1. Naziv in sedež naročnik: Mestna občina Kranj, 
Slovenski trg 1, 4000 Kranj.

2. Predpisi, na podlagi katerih se izvaja javni razpis: 
javni razpis za zbiranje vlog za sofinanciranje programov 
in projektov mladinske dejavnosti s področja mladinske 
dejavnosti v Mestni občini Kranj se izvaja na podla-
gi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju 
(Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg), Odloka o 
sofinanciranju programov in projektov s področja mla-
dinske dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, 
št. 71/19) in sklepa župana številka 600-193/2022-5-
403010 z dne 25. 11. 2022 o začetku postopka oddaje 
javnega razpisa.

3. Izdelava vloge: prijavitelj mora izdelati vlogo v 
slovenskem jeziku, in sicer izključno v elektronski obliki 
in v skladu z določili iz razpisne dokumentacije.

4. Predmet javnega razpisa, razpisna področja in 
cilji razpisa

Namen javnega razpisa je izbira programov in pro-
jektov mladinske dejavnosti, ki bodo v letu 2023 sofi-
nancirani iz sredstev proračuna Mestne občine Kranj 
(v nadaljevanju mestna občina). Cilj javnega razpisa je 
otrokom in mladostnikom na območju Mestne občine 
Kranj omogočiti kakovostno, ustvarjalno in aktivno pre-
življanje prostega časa po načelu enakih možnosti, jih 
spodbujati k raziskovalnemu delu in ustvarjalnosti ter za-
gotoviti počitniško varstvo otrok v času šolskih počitnic.

Vsebinska področja:
Mestna občina sofinancira sledeča področja mla-

dinskega sektorja:
– avtonomijo mladih,
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje 

kompetenc mladih,
– dostop mladih do trga delovne sile in razvoj pod-

jetnosti mladih,
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko 

sodelovanje mladih,
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
– zdrav način življenja in preprečevanje različnih 

oblik odvisnosti mladih,
– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje 

ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
– sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev 

v družbi.
Mestna občina Kranj bo pozornost namenila tudi 

sofinanciranju programov oziroma projektov informira-
nja, svetovanja, usposabljanja in mentorstva za samo-
zaposlovanje in podjetništvo mladih, dejavnosti počitni-
škega varstva, v času šolskih počitnic ter spodbujanju, 
promociji in podpiranju prostovoljstva med mladimi ter 
duševnemu zdravju mladih.

Predmet sofinanciranja na javnem razpisu ne bodo:
– vsebina programov oziroma projektov s področja 

kulture, športa, turizma, socialnega varstva, zdravstva in 
preventivni programi oziroma projekti, razen programov 
oziroma projektov za počitniško dejavnost, ki se bodo 
odvijali v času zimskih, jesenskih ali poletnih počitnic, ki 
bodo trajali vsaj pet dni, osem ur dnevno;

– tudi ne vsebina tistih programov oziroma projek-
tov s področja kulture, športa, turizma, socialnega var-

stva, zdravstva in preventivni programi oziroma projekti, 
ki so že predmet sofinanciranja drugih proračunskih po-
stavk MOK in, ki so sofinancirani v okviru drugih javnih 
razpisov MOK ali tisti, ki jih je možno sofinancirati na 
drugih javnih razpisih MOK.

5. Osnovni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– mladinske organizacije; so tiste, ki delujejo v 

mladinskem sektorju in ki so ustanovljene po enem 
od naslednjih zakonov: Zakonu o društvih, Zakonu o 
zavodih, Zakonu o ustanovah in Zakonu o skupnosti 
študentov in drugo;

– organizacije za mlade; so pravne osebe, ki iz-
vajajo programe oziroma projekte za mlade, vendar ni 
mladinska organizacija, in je organizirana kot zavod, 
ustanova ali zadruga;

– mladinski sveti.
Upravičenci morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje:
– imajo sedež v mestni občini oziroma izpostavo ali 

enoto v kateri je najmanj 90 % otrok in mladostnikov iz 
Mestne občine Kranj oziroma imajo v aktu o ustanovitvi 
(statut …) določeno (dislocirano, območno …) enoto na 
območju mestne občine,

– so registrirani za izvajanje programov in projektov 
na področju mladinskih dejavnosti oziroma imajo izva-
janje mladinskih dejavnosti kot eno izmed dejavnosti 
opredeljeno v ustanovitvenem aktu oziroma statutu, ter 
jo med letom tudi dejansko izvajajo,

– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo 
najmanj eno leto,

– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,

– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostor-
ske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo 
programa oziroma projekta,

– niso na drugih javnih razpisih mestne občine ozi-
roma iz drugih proračunskih postavk mestne občine pri-
dobili sredstva za isti program oziroma projekt. Vlagatelji 
ne smejo pridobiti sredstev MOK za pokrivanje stroškov 
oziroma izdatkov, ki so ali bodo financirani s strani dru-
gih sofinancerjev programov in projektov (drugi javni viri 
ali finančni instrumenti Evropske skupnosti),

– program ali projekt je neprofitne narave (višina 
prihodkov ne sme biti višja od višine odhodkov; priznani 
odhodki so lahko sestavljeni le iz upravičenih stroškov),

– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soude-
ležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 odstotkov 
vrednosti prijavljenega programa ali projekta (med la-
stna sredstva se šteje tudi prostovoljno delo),

– vlagatelji morajo za vsak posamezen program ali 
projekt zagotoviti, da nihče od sodelujočih pri izvedbi 
posameznega programa ali projekta ni evidentiran v 
kazenski evidenci, kot pravnomočno obsojena oseba 
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,

– pri opredelitvi prostovoljskega dela in njegovem 
vrednotenju se upoštevata veljavna Zakon o prosto-
voljstvu in Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in 
vpisniku prostovoljskih organizacij in organizacij s pro-
stovoljskim programom. Skladno s 14. členom Zakona 
o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. 
in 82/15) prostovoljskega dela ni mogoče opravljati na 
delih in nalogah, za katere ima posameznik pri isti or-
ganizaciji sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. MOK bo pri 
ocenjeni vrednosti in obsegu prostovoljskega dela v 
programu (prostovoljsko delo v programu je delo posa-
meznikov v programu brez plačila) upoštevala Pravilnik 
o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list 
RS, št. 48/11, 60/11 in 29/16), ki v 21. členu določa, da je 
ocenjena vrednost ene ure opravljenega prostovoljske-

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2102
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
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ga dela za organizacijsko delo 13,00 EUR, za vsebinsko 
delo 10,00 EUR in za opravljeno drugo prostovoljsko 
delo 6,00 EUR. Za prostovoljce bo po podpisu pogodbe 
o sofinanciranju programa oziroma projekta organizi-
rano srečanje. Udeležba je za navedene prostovoljce 
obvezna,

– program ali projekt mora biti pretežno izveden na 
območju mestne občine,

– vsebina programa ali projekta mora ustrezati 
predmetu javnega razpisa,

– niso imeli blokiranega transakcijskega računa 
dlje kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred 
dnevom odpiranja prijav,

– so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do 
mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju 
mladinskih programov in projektov iz preteklih let, če so 
na njih sodelovali ali imajo sklenjene dogovore o vračilu 
sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom tudi redno 
vračajo. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih dogovo-
rov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje splošnega 
pogoja za prijavo,

– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju 
in o prijavljenem programu oziroma projektom z name-
nom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne 
občine, skladno s predpisi o dostopu do informacij jav-
nega značaja in o varstvu osebnih podatkov,

– da morajo biti prijavljeni programi in projekti izve-
deni v proračunskem letu tekočega leta.

6. Posebni pogoji
Zainteresirani prijavitelji lahko oddajo vlogo za iz-

vedbo največ dveh programov ali projektov iz tega jav-
nega razpisa.

Če bo vlagatelj oddal večje število vlog, se bo upo-
števala vloga, ki vsebuje program, če pa bo vlagatelj 
oddal več projektov, se bosta upoštevali prvi dve prispeli 
vlogi za projekt, ostale bodo zavržene s sklepom.

Predmet sofinanciranja na javnem razpisu ne bo:
– vsebina programov oziroma projektov s področja 

kulture, športa, turizma, socialnega varstva, zdravstva in 
preventivni programi oziroma projekti, razen programov 
oziroma projektov za počitniško dejavnost, ki se bodo 
odvijali v času zimskih, jesenskih ali poletnih počitnic, ki 
bodo trajali vsaj pet dni, osem ur dnevno;

– tudi ne vsebina tistih programov oziroma projek-
tov s področja kulture, športa, turizma, socialnega var-
stva, zdravstva in preventivni programi oziroma projekti, 
ki so že predmet sofinanciranja iz drugih proračunskih 
postavk MOK in, ki so sofinancirani v okviru drugih jav-
nih razpisov MOK ali tisti, ki jih je možno sofinancirati na 
drugih javnih razpisih MOK.

Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani mestne 
občine so stroški:

– ki so potrebni za izvedbo programa ali projekta in 
so vezani izključno na izvedbo prijavljenega programa 
ali projekta na področju mladinske dejavnosti na obmo-
čju mestne občine,

– so opredeljeni v prijavi prijavitelja,

– niso in ne bodo istočasno financirani z drugih 
proračunskih postavk mestne občine,

– ki so dejansko nastali,
– ki so prepoznavni in preverljivi ter podprti z izvirni-

mi dokazili (računi, pogodbe, potrdila o izvedenih plačilih 
in druga obračunska dokumentacija),

– ki niso financirani iz drugih sredstev,
– ki niso profitnega značaja.
Objava razpisa
Razpis se objavi v Uradnem listu in na spletni stra-

ni Mestne občine Kranj, na naslovu www.kranj.si, dne 
2. 12. 2022. Rok za vložitev vlog je 6. 1. 2023.

7. Odpiranje vlog
Po preteku prijavnega roka, Komisija za vredno-

tenje programov in projektov na področju mladinske 
dejavnosti, ki jo je s sklepom, dne 2. 11. 2021 potrdil 
župan MOK, pregleda prispele prijave ter ugotovi njiho-
vo pravočasnost, popolnost in upravičenost prijavitelja.

Prijavitelj nepopolne prijave, ki je bila vložena v pri-
javnem roku, se povabi da svojo prijavo dopolni v osmih 
dneh po prejemu tega povabila. Če prijava ni dopolnjena 
v predpisanem roku, se zavrže kot nepopolna.

Pravočasne in popolne prijave se razvrstijo glede 
na vsebine ter se ovrednotijo v skladu s pogoji in merili, 
določenimi v javnemu razpisu oziroma pozivu. Na pod-
lagi ovrednotenja se sestavi zbirni seznam prijaviteljev, 
uvrščenih glede na doseženo število točk. Izid vredno-
tenja se evidentira na ocenjevalnem listu, ki je sestavni 
del zapisnika, v katerem se pojasnijo ugotovitve glede 
doseganja meril za vsako posamezno prijavo.

Odpiranje vlog, bo najkasneje v osmih dneh od iz-
teka roka za dostavo vlog in ne bo javno.

8. Razpisni kriteriji
Vloge prijaviteljev bodo ocenjene v skladu z nasle-

dnjimi merili:
– dostopnost projekta;
– vsebina projekta;
– izdelana organizacijska shema izvedbe projekta;
– izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija 

izvedbe projekta.
Projekti bodo ocenjeni po zgoraj navedenih krite-

rijih in na način, ki je natančneje opredeljen v razpisni 
dokumentaciji.

Mestna občina bo za sofinanciranje izbrala predla-
gane projekte na podlagi naslednjih meril:

Merilo število točk
1. Dostopnost projekta do 20 točk
2. Vsebina projekta do 49 točk
3. Izdelana kadrovska  

in organizacijska shema izvedbe 
projekta

do 14 točk

4. Izdelana zaprta in realna finančna 
konstrukcija izvedbe projekta

do 17 točk

Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni 
prijavitelj, je 100.

1. Dostopnost projekta: Najvišje možno število točk
1.1 za uporabnike brezplačno
– za uporabnike ni brezplačno 0
– za uporabnike je delno brezplačno 3–5

Dodatna razdelitev kriterija:
3 – brezplačno do 50 odstotkov
5 – brezplačno do 75 odstotkov

– za uporabnike je brezplačno 10

http://www.kranj.si
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1.2 število uporabnikov, ki jim je projekt namenjen 1–5
Dodatna razdelitev kriterija:
1 – projekt do 50 udeležencev
3 – projekt od 51 do 150 udeležencev
5 – projekt nad 150 udeležencev

1.3 število sodelujočih pri projektu 1–5
Dodatna razdelitev kriterija:
1 – sodeluje manjše število ljudi, glede na projekt
3 – sodeluje zadovoljivo število ljudi, glede na 
projekt
5 – sodeluje zadostno število ljudi, glede na projekt

Največje možno število točk po kriteriju 20
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen 
prijavitelj po tem kriteriju je 20.
2. Vsebina projekta bo ocenjena na naslednji način: Najvišje možno število točk
2.1 kakovost predloženega projekta
– ni razvidna 0
– je slabo do pomanjkljivo razvidna 5–10
– je zadovoljivo do dobro razvidna 15–25
– je odlično razvidna 30–46

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

2.2 način izvedbe, metode projekta
– način izvedbe projekta ni opredeljen 0
– način izvedbe projekta je slabo opredeljen 1
– način izvedbe projekta je dobro opredeljen 2
– način izvedbe projekta je kakovostno in odlično opredeljen 3
Največje možno število točk po kriteriju 49
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen 
prijavitelj po tem kriteriju, je 49.
3. Izdelana kadrovska in organizacijska shema izvedbe 
projekta bo ocenjena na naslednji način:

Najvišje možno število točk

3.1 projekt ima natančno določene cilje
– cilji predloga projekta niso opredeljeni oziroma so 
nedosegljivi

0

– cilji predloga projekta so slabo opredeljeni 1
– cilji predloga projekta so delno opredeljeni in dosegljivi 2
– cilji predloga projekta so jasno opredeljeni in dosegljivi 3
3.2 za izvedbo projekta je izdelan časovni načrt
– realizacija v letu 2023
– časovnega načrta predloga ni oziroma je pomanjkljiv in 
nerazumljiv

0

– slabo opredeljen oziroma pomanjkljiv oziroma slabo 
razumljiv

1

– časovni načrt predloga projekta je pomanjkljivo opredeljen, 
a razumljiv

2
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– časovni načrt predloga projekta je jasno opredeljen in 
razumljiv

3

3.3 projekt bodo izvajali strokovno usposobljeni izvajalci/
posamezniki (navedba stroke)
– ni strokovno usposobljenih 0
– najmanj en strokovno usposobljen 1
– najmanj trije strokovno usposobljeni 3
– štirje ali več strokovno usposobljenih 5
3.4 prijavitelj ima izdelane in merljive kriterije, po katerih bo 
po končani izvedbi projekta ocenil njegovo uspešnost
– ni kriterijev 0
– od enega do tri kriterije 1
– več kot trije 3
Največje možno število točk po kriteriju 14
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen 
prijavitelj po tem kriteriju, je 14.
4. Izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe 
projekta bo ocenjena na naslednji način:

Najvišje možno število točk

4.1 projekt bo financiran iz več kot dveh virov (mišljena so 
sredstva pridobljena na podlagi predmetnega razpisa in 
sredstva pridobljena iz ostalih virov)
– projekt bo financiran samo iz razpisa 0
– projekt bo financiran iz razpisa plus en vir 1
– projekt bo financiran iz razpisa plus dva vira 3
– projekt bo financiran iz razpisa plus več kot dva vira 5
4.2 projekt ima jasno opredeljene stroške in njihovo 
namembnost
– stroški in njihova namembnost predloga projekta niso 
predstavljeni oziroma so nepravilni

0

– stroški in njihova namembnost predloga projekta so delno 
predstavljeni oziroma pomanjkljivi

1

– stroški in njihova namembnost predloga projekta so jasno 
predstavljeni

2

4.3 pričakovana višina sofinanciranja projekta s strani Mestne 
občine Kranj; delež pričakovanega sofinanciranja, v odstotkih
– od 15 odstotkov do 25 odstotkov 10
– od 26 odstotkov do 50 odstotkov 4
– od 50 odstotkov do 60 odstotkov 2
Največje možno število točk po kriteriju 17

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posa-
mezen prijavitelj po tem kriteriju, je 17.

Predmet sofinanciranja ne bodo vloge, ki ne bodo 
ovrednotene z vsaj 55 točkami. Takšna vloga bo zavr-
njena.

Zavrnjene bodo tudi vloge prijaviteljev za programe 
in projekte, ki so predmet sofinanciranja na podlagi dru-
gih javnih razpisov, ki jih objavlja MOK.

V kolikor prijavitelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, 
ki so pomembni pri ocenjevanju in komisija zgoraj na-
vedenih kriterijev ne bo mogla uporabiti (določenega 
podatka ali navedbe ne bo), bo po odgovarjajočemu 
kriteriju prijavitelj dobil 0 točk.

9. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti programi oziroma projekti, ki bodo 

v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni z zado-
stnim številom točk, največje možno število točk je 100.

Vloge bodo ocenjene v skladu z merili in na način, 
ki je natančno opredeljen.

Mestna občina bo posamezne programe oziroma 
projekte sofinancirala do višine razpoložljivih sredstev, 
in sicer 57.970,00 EUR.

Višina sredstev, ki jih bo prejel posamezni program 
oziroma projekt bo izračunana na podlagi točk, ki jih bo 
v postopku ocenjevanja in na podlagi zgoraj navedenih 
meril dobila posamezna vloga. Pričakovana višina sofi-
nanciranja programov in projektov je s strani Mestne ob-
čine Kranj omejena z 10 % vrednosti razpisanih sredstev.

Povzetek načina ocenjevanja:
Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami. Višina 

odobrenih sredstev za program oziroma projekt bo do-
deljena na podlagi višine zaprošenih sredstev in rezulta-
tov ocenjevanja vlog (dobljeno števila točk pri ocenjeva-
nju), v sorazmernem deležu višine zaprošenih sredstev 
vseh prijaviteljev in razpoložljivih sredstev za leto javne-
ga razpisa za sofinanciranje programov in projektov za 
mladinske dejavnosti.

10. Višina razpoložljivih sredstev in način sofinan-
ciranja

Okvirna višina razpisanih sredstev, namenjenih za 
sofinanciranje programov in projektov s področja mla-
dinskih dejavnosti znaša 57.970,00 EUR. Mestna občina 
si pridružuje pravico znesek spremeniti skladno s spre-
jetim proračunom za leto 2023.
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Izbranim vlagateljem bodo odobrena sredstva na-
kazana sledeče:

– prvi del sredstev v višini 70 % bo izbranemu vla-
gatelju nakazanih 30 dan po veljavnosti te pogodbe,

– preostali del sredstev bo izbranemu vlagatelju na-
kazanih na podlagi zahtevka. Izvajalec lahko posreduje 
izključno en zahtevek. Ob predložitvi zahtevka mora iz-
vajalec z dokazili izkazati namenskost porabe sredstev. 
Pri tem je zahtevek lahko v višini preostalih 30 % sred-
stev. Zahtevek mora MOK prejeti najkasneje do 30. 11. 
2023, v nasprotnem primeru izvajalcu sredstva ne bodo 
nakazana in do njih izvajalec ne bo več upravičen.

V primeru spremembe višine sredstev v veljavnem 
proračunu bosta pogodbeni stranki glede na spremenjen 
zneske sklenili dodatek k tej pogodbi.

11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-
ljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem 
letu 2023 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal 
Zakon o izvrševanju proračuna RS.

12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni 

strani MOK in obsega:
– prijavni obrazec MOK;
– izjave o dokazilih o usposobljenosti prijavitelja;
– obrazec – vloga za sofinanciranje projekta;
– merila.
13. Oddaja vlog
Vloga mora biti v oddana v elektronski obliki na: 

www.kranj.si, in sicer najkasneje do vključno 7. 1. 2023, 
do polnoči. Izpis s podatki o vlogi (kontrolni obrazec vlo-
ge) mora biti poslan v tiskani obliki, po pošti kot priporo-
čeno pošiljko na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski 
trg 1, 4000 Kranj, ali osebno oddana v Sprejemno pisar-
no Mestne občine Kranj, in sicer najkasneje do vključno 
6. 1. 2023 (velja datum poštnega žiga).

Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana 
v elektronski sistem (www.kranj.si, e–Razpis), nato mora 
biti natisnjen izpis s podatki o vlogi (kontrolni obrazec 
vloge) in samo ta izpis, podpisan in žigosan, poslan po 
pošti skladno z besedilom te točke razpisa. Vsa dokazila 
in priloge (v kolikor so potrebna) morajo biti priložena v 
e–Razpis v skenirani obliki.

V kolikor posamezen prijavitelj oddaja vlogo za dva 
projekta, se v spletni prijavi odda samo ena vloga (en 
prijavni obrazec, enkrat izjave); v okviru te vloge pa se 
izpolni dva obrazca – vloga za sofinanciranje projekta, 
za vsak projekt posebej. Izpis s podatki o vlogi (kontrolni 
obrazec vloge), ki ga pošljete priporočeno po pošti av-
tomatsko navede eno vlogo z dvema različnima obraz-
cema oziroma dvema različnima programoma oziroma 
projektoma.

Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v ele-
ktronskem sistemu e–Razpis, izpis s podatki o vlogi 
(kontrolni obrazec vloge) in ne bo poslan po pošti, ne 
bo upoštevana.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se 
šteje kot formalno popolna:

– izpolnjen »Prijavni obrazec MOK« v e–Razpisu;
– izpolnjen »Obrazec vloga« v e–Razpisu;
– izjave, oddane preko e–Razpisa;
– obvezna dokazila in druge priloge, skenirane in 

oddane preko e–Razpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno 

po obrazcu;
– vloga, poslana v roku in na način, ki je določen v 

tej točki besedila razpisa (elektronska prijava, kontrolni 
obrazec).

Natisnjeni izpisi vlog morajo biti poslani v zaprti 
ovojnici – velikosti A4, z obvezno uporabo »Obrazca 
ovojnica«, ki se ga natisne v aplikaciji.

Prijavitelj mora svojo vlogo izdelati in oddati skladno 
s pogoji iz razpisne dokumentacije, da se bo njihova 
vloga štela za popolno.

V kolikor bo v postopku pregleda in ocenjevanja 
vlog ugotovljeno, da je prijavitelj navedel netočne po-
datke, bo vloga s sklepom zavrnjena.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vse-
mi pogoji in kriteriji razpisa.

14. Prepozne, nepopolne vloge, neupravičene ose-
be

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana v 
elektronski obliki, do 6. 1. 2023 do polnoči, kontrolni 
obrazec oddan priporočeno na pošto do vključno 6. 1. 
2023 oziroma do tega dne ni bil predložen na vložišču 
mestne občine.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisne dokumentacije.

Za neupravičeno osebo se šteje tista oseba, ka-
tere vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu 
razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi 
obveznih dokazil in vloge predlagatelja.

Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali bodo vlo-
žene s strani neupravičenih oseb, bodo s sklepom za-
vržene. Upravičeni prijavitelji, katerih pravočasne vloge 
bodo nepopolne, bodo s sklepom pozvani na dopolnitev 
v roku 8 dni od prejema poziva.

Vloge, pri katerih se bo v postopku pregledovanja 
in vrednotenja ugotovilo, da je prijavitelj navajal netoč-
ne podatke, bo s sklepom zavržena. Vloga bo zavržena 
takoj, ko bo to ugotovljeno.

15. Zahteve, ki jih mora prijavitelj upoštevati pri pri-
pravi vloge: prijavitelj mora pri pripravi vloge upoštevati 
zahteve iz te razpisne dokumentacije.

16. Predviden rok za odločitev o izboru vlog projek-
tov, ki bodo sofinancirani: prijavitelji bodo o izidu javnega 
razpisa predvidoma obveščeni z odločbo najpozneje 
v 30 dneh po sprejeti končni odločitvi, vendar šele po 
sprejemu proračuna za leto 2023.

17. Navedba in opis postopkov po izboru vlog pro-
jektov

S prijavitelji, katerim bo sofinancirala predlagani 
program oziroma projekt, bo mestna občina sklenila po-
godbo o sofinanciranju projekta v letu 2023.

Mestna občina v primeru naknadne ugotovitve o 
neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi 
o izboru programa oziroma projekta s prijaviteljem pro-
grama oziroma projekta ne sklene pogodbe o sofinanci-
ranju. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o 
neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2020 ali 
v preteklih letih (nerealizacija programa oziroma projek-
ta, dela programa oziroma projekta, prijavitelj ni oddal 
končnega poročila ali ni izpolnjeval drugih obveznosti 
do MOK) odstopi od že sklenjene pogodbe, v primeru 
že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.

18. Pravica do vložitve pritožbe
Zoper to odločbo ni pritožbe po redni upravni poti, 

je pa dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno 
sodišču Republike Slovenije v Ljubljani, Fajfarjeva 33, 
1000 Ljubljana, v roku 30 dni od vročitve te odločbe. 
Tožba se lahko vloži pisno ali se pošlje po pošti ali ustno 
na zapisnik, pri navedenem sodišču. Če je tožba posla-
na po pošti, se šteje, da je pravočasna v primeru, ko je 
s priporočeno pošiljko oddana po pošti zadnji dan roka. 
Tožbi v dveh izvodih je potrebno priložiti to odločbo v 
izvirniku ali kopiji.

http://www.kranj.si
http://www.kranj.si
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Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbra-
nimi prijavitelji.

19. Razpisna dokumentacija in informacije: infor-
macije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani vlagatelji 
dobijo na MOK, Uradu za družbene dejavnosti, od 5. 12. 
2022, in sicer po tel. 04/23-73-371 ali elektronski pošti 
maja.pritekelj@kranj.si, do vključno 5. 1. 2023.

Mestna občina Kranj

Št. 122-91/2022-4-403010 Ob-3622/22
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševa-

nje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – 
ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 
11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP) in Odloka o sofinanci-
ranju programov s področja veteranskih in upokojenskih 
društev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 71/19) 
in sklepa župana številka 122-91/2022-3-403010, z dne 
25. 11. 2022 o začetku postopka javnega razpisa, obja-
vlja Mestna občina Kranj

javni razpis
za sofinanciranje programov upokojenskih društev 

v Mestni občini Kranj v letu 2023
Namen razpisa je izbira programov s področja upo-

kojenskih društev, ki bodo v letu 2023 sofinancirani iz 
sredstev proračuna Mestne občine Kranj.

1. Mestna občina Kranj bo iz sredstev proračuna za 
leto 2023 sofinancirala programe upokojenskih društev, 
katerih vsebina bo predvsem vključevala in spodbujala:

– informiranje ter svetovanje svojim članom;
– prostovoljno delo;
– aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa;
– obujanje tradicije;
– trajnostni razvoj;
– strokovno vzgojo članov;
– skrb za lastno zdravje;
– programe druženj;
– strpnost, nenasilje;
– kulturno izražanje in kreativnost.
Predmet sofinanciranja ne bodo programi izvajalcev 

s področja kulture, športa, socialnega varstva, zdravstva 
in preventivnih programov, ki so predmet drugih razpisov 
v Mestni občini Kranj.

2. Okvirna višina razpisanih sredstev, namenjenih 
za sofinanciranje programov upokojenskih društev zna-
ša 19.320,00 EUR oziroma v višini sredstev zagotovlje-
nih v veljavnem proračunu za leto 2023. Višina zaproše-
nih sredstev za posamezen program ne sme presegati 
25 odstotkov celotne vrednosti posameznega programa.

3. Programi, sofinancirani na podlagi tega razpisa, 
morajo biti izvedeni in finančno realizirani do 31. 12. 2023.

4. Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izvajajo 
programe upokojenskih društev ter izpolnjujejo nasle-
dnje pogoje in merila:

– imajo sedež v mestni občini oziroma imajo v aktu o 
ustanovitvi (statut …) določeno (dislocirano, območno …) 
enoto na območju mestne občine;

– so registrirani za izvajanje programov na področju 
upokojenskih društev oziroma imajo izvajanje upokojen-
skih dejavnosti kot eno izmed dejavnosti opredeljeno v 
ustanovitvenem aktu oziroma statutu, ter jo med letom 
tudi dejansko izvajajo;

– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje;

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa;

– program je neprofitne narave (višina prihodkov ne 
sme biti višja od višine odhodkov; priznani odhodki so 
lahko sestavljeni le iz upravičenih stroškov);

– program mora biti pretežno izveden na območju 
mestne občine;

– vsebina programa mora ustrezati predmetu jav-
nega razpisa;

– niso imeli blokiranega transakcijskega računa 
dlje kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred 
dnevom odpiranja prijav;

– so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do 
mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju 
programov upokojenskih društev iz preteklih let, če so 
na njih sodelovali ali imajo sklenjene dogovore o vračilu 
sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom tudi redno 
vračajo. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih dogovo-
rov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje splošnega 
pogoja za prijavo;

– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju 
in o prijavljenem programu z namenom objave rezulta-
tov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s 
predpisi o dostopu do informacij javnega značaja in o 
varstvu osebnih podatkov;

– prijavljeni programi morajo biti izvedeni v prora-
čunskem letu za katerega je objavljen javni razpis.

Mestna občina Kranj bo za sofinanciranje izbrala 
predlagane programe na podlagi naslednjih meril:

merilo število točk
1. Dostopnost programa do 30 točk
2. Vsebina in kakovost programa do 30 točk
3. Izdelana organizacijska shema 

izvedbe programa
do 20 točk

4. Izdelana zaprta in realna finančna 
konstrukcija izvedbe programa

do 20 točk

Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni 
prijavitelj, je 100.

1. Dostopnost programa:
1.1 za uporabnike brezplačno, število uporabnikov, ki jim je program namenjen
do 501 član v upokojenskem društvu 8 točk
do 1001 član v upokojenskem društvu 13 točk
od 1001 član v upokojenskem društvu 30 točk

Točke se ne seštevajo.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 30.

2. Vsebina programa bo ocenjena na naslednji način:
2.1 štiri do pet interesnih področij ali 15 točk
2.2 dva do tri interesna področja ali 10 točk
2.3 eno interesno področje 5 točk

mailto:maja.pritekelj@kranj.si
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Interesno področje se točkuje pod pogojem, da združuje minimalno tri ponavljajoče se aktivnosti ali enkratne  
dogodke.
Kakovost in način izvedbe programa:
2.4 vsebine za življenje v dolgoživi družbi 5 točk
– zdravje 1 točka
– športne aktivnosti 1 točka
– kultura 1 točka
– računalništvo 1 točka
– druženje 1 točka
2.5 novosti v programski ponudbi 5 točk
– 1–2 novosti 1 točka
– 3–5 novosti 4 točke
2.6 način izvedbe, metode 5 točk
– način izvedbe programa je pripravljen za izvajanje v živo 3 točke
– način izvedbe programa je pripravljen za izvajanje na daljavo 2 točki

Točke se seštevajo.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 30.

3. Izdelana organizacijska shema izvedbe programa bo ocenjena na naslednji način:
3.1 program ima določene cilje 4 točke
– jasno določeni cilji 4 točke
– delno določeni cilji 2 točki
– ni določenih ciljev 0 točk
3.2 za izvedbo programa je izdelan časovni načrt 4 točke
– jasno izdelan načrt 4 točke
– slabo izdelan načrt 2 točki
– ni izdelan načrt 0 točk
3.3 program bodo izvajali strokovno usposobljeni izvajalci/posamezniki ali organizacije 4 točke
– jasno opisani z navedbo 4 točke
– splošen opis brez navedb 2 točki
– polje ni izpolnjeno 0 točk
3.4 pri organizaciji izvedbe programa bodo sodelovali prostovoljci 4 točke
– 11 in več prostovoljcev 4 točke
– od 1 do 10 prostovoljcev 2 točki
– nič prostovoljcev 0 točk
3.5 prijavitelj ima izdelane kriterije, po katerih bo po končani izvedbi programa ocenil njegovo 
uspešnost

4 točke

– jasno izdelani 4 točke
– delno izdelani 2 točki
– neizdelani 0 točk

Točke se seštevajo.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 20.

4. Izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe programa bo ocenjena na naslednji način:
4.1 program ima opredeljene vire financiranja 4 točke
– jasno opredeljeni viri 4 točke
– viri se ne ujemajo 2 točki
– ni virov 0 točk
4.2 program bo financiran iz več kot dveh virov (mišljena so sredstva, pridobljena  
na podlagi predmetnega razpisa in sredstva, pridobljena iz ostalih virov)

3 točke

– program financiran iz več kot dveh virov 3 točke
– program ni financiran iz več kot dveh virov 0 točk
4.3 program ima opredeljene stroške in njihovo namembnost 4 točke
– jasno opredeljeni stroški 4 točke
– nejasno opredeljeni stroški 2 točki
– niso opredeljeni stroški 0 točk
4.4 pričakovana višina sofinanciranja programa s strani Mestne občine Kranj 9 točk
– od 0 do 20 odstotkov 9 točk
– od 21 do 25 odstotkov 1 točka
Višina zaprošenih sredstev za posamezen program ne sme presegati 25 odstotkov celotne vrednosti posameznega 
programa.

Točke se seštevajo.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 20.
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Vloge, ki bodo dosegle od možnih 100 točk 40 točk 
in manj bodo zavrnjene. Višina zaprošenih sredstev za 
posamezen program ne sme presegati 25 odstotkov 
celotne vrednosti posameznega programa.

Mestna občina Kranj bo posamezne programe so-
financirala do višine razpoložljivih sredstev. Višina sred-
stev, ki jih bo prejela posamezna vloga bo izračunana 
na podlagi točk, ki jih bo v postopku ocenjevanja in na 
podlagi zgoraj navedenih meril dobila posamezna vloga.

Povzetek načina ocenjevanja:
Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami. Višina 

odobrenih sredstev za program bo dodeljena na podla-
gi višine zaprošenih sredstev in rezultatov ocenjevanja 
vlog (dobljeno števila točk pri ocenjevanju), v sorazmer-
nem deležu višine zaprošenih sredstev vseh prijaviteljev 
in razpoložljivih sredstev za leto javnega razpisa za sofi-
nanciranje programov upokojenskih društev.

Višina zaprošenih sredstev za posamezen program 
ne sme presegati 25 odstotkov celotne vrednosti posa-
meznega programa.

V kolikor prijavitelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, 
ki so pomembni pri ocenjevanju in komisija zgoraj na-
vedenih kriterijev ne bo mogla uporabiti (določenega 
podatka ali navedbe ne bo), bo po odgovarjajočemu 
kriteriju prijavitelj dobil 0 točk.

5. Zainteresirani prijavitelji lahko oddajo največ eno 
vlogo, za izvedbo enega letnega programa iz tega jav-
nega razpisa. Letni program mora biti razdeljen na več 
posameznih interesnih področij (npr. rekreacija, izobra-
ževanje, družabnost, preventivne aktivnosti ...), vsako 
področje vsebuje najmanj 3 aktivnosti ali enkratne do-
godke.

6. Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na 
voljo na spletni strani Mestne občine Kranj: www.kranj.
si ter v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj. Dodatne 
informacije lahko dobijo interesenti osebno pri višji sve-
tovalki, Maji Pritekelj Brus, na tel. 04/23-73-371 ali preko 
e-pošte maja.pritekelj@kranj.si.

7. Rok za oddajo vlog programov je petek, 6. 1. 
2023. Vloge morajo v celoti izpolnjevati zahteve tega 
javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

8. Informacije v zvezi z javnim razpisom zaintere-
sirani vlagatelji dobijo na Mestni občini Kranj, Uradu 
za družbene dejavnosti, od 5. 12. 2022 do 5. 1. 2023, 
in sicer po tel. 04/23-73-371 ali elektronski pošti maja.
pritekelj@kranj.si.

9. Prijavitelji morajo oddati vloge v sprejemno pi-
sarno Mestne občine Kranj, ali priporočeno po pošti 
v zaprti ovojnici, na kateri je naveden naslov: Mestna 
občina Kranj, Urad za družbene dejavnosti, Slovenski 
trg 1, 4000 Kranj, s pripisom: »Ne odpiraj – progra-
mi upokojenskih društev v letu 2023«; na hrbtni strani 
ovojnice mora biti obvezno naveden polni naziv in na-
slov prijavitelja ali osebno v sprejemno pisarno Mestne 
občine Kranj.

10. Vloge, prispele na javni razpis, odpre Komisija 
za odpiranje vlog programov na področju veteranskih or-
ganizacij in upokojenskih društev, imenovana s sklepom 
župana Mestne občine Kranj in o tem sestavi zapisnik. 
Odpiranje vlog, bo najkasneje v osmih dneh od izteka 
roka za dostavo vlog in ne bo javno. Na podlagi ugotovi-
tev zapisnika izda direktor občinske uprave oziroma od 
njega pooblaščena oseba sklep o zavrženju vlog, ki so 
bile prepozne ali so jih vložile neupravičene osebe. Ko-
misija za odpiranje vlog programov na področju veteran-
skih organizacij in upokojenskih društev pa vlagatelje, 
katerih vloge so nepopolne glede izpolnjevanja pogojev 
tega javnega razpisa pozove k dopolnitvi vlog. Rok za 
dopolnitev vlog je 5 dni od prejema poziva. Če vlagatelj 

vloge v roku ne dopolni, se njegova vloga zavrže. Zo-
per sklep o zavrženju vloge lahko vlagatelj v roku 8 dni 
po prejemu sklepa vloži pritožbo, o kateri odloča župan 
Mestne občine Kranj.

11. Ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog 
izvede Komisija za vrednotenje programov na področju 
veteranskih organizacij in upokojenskih društev, imeno-
vana s sklepom župana Mestne občine Kranj. Komisija 
za vrednotenje programov na področju veteranskih or-
ganizacij in upokojenskih društev ovrednoti programe 
na podlagi kriterijev iz tega razpisa. Komisija za vre-
dnotenje programov na področju veteranskih organiza-
cij in upokojenskih društev po izvedenem ocenjevanju 
vlog pripravi predlog sofinanciranja in poročilo. Direktor 
oziroma od njega pooblaščena oseba Mestne občine 
Kranj izda sklepe o sofinanciranju programov izbra-
nim izvajalcem. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa 
predvidoma obveščeni z odločbo najpozneje v 30 dneh 
po sprejeti končni odločitvi, vendar šele po sprejemu 
proračuna za leto 2023. Zoper sklep je možna pritožba 
v roku 8 dni na župana Mestne občine Kranj.

Mestna občina Kranj pošlje izbranemu vlagatelju 
sklep o izboru in ga hkrati pozove za podpis pogodbe.

Če izbrani vlagatelj v roku 8 dni od prejema poziva 
nanj ne odzove se šteje, da je umaknil vlogo za sofinan-
ciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini 
Kranj za leto 2023.

Mestna občina Kranj

Št. 130-5/2022-4 (403010) Ob-3623/22
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševa-

nje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – 
ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 
11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP) in Odloka o sofinanci-
ranju programov s področja veteranskih in upokojenskih 
društev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 71/19) 
in sklepa župana številka 122-91/2023-3-403010, z dne 
25. 11. 2023 o začetku postopka javnega razpisa, obja-
vlja Mestna občina Kranj

javni razpis
za sofinanciranje programov veteranskih 

organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2023
Namen razpisa je izbira programov s področja ve-

teranskih organizacij, ki bodo v letu 2023 sofinancirani 
iz sredstev proračuna Mestne občine Kranj.

1. Mestna občina Kranj bo iz sredstev proračuna 
za leto 2023 sofinancirala programe veteranskih or-
ganizacij, katerih vsebina bo predvsem vključevala in 
spodbujala:

– informiranje ter svetovanje svojim članom;
– prostovoljno delo;
– aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa;
– obujanje tradicije;
– skrb za spomenike in spominska obeležja;
– strokovno vzgojo članov;
– skrb za lastno zdravje;
– programe druženj;
– strpnost, nenasilje;
– kulturno izražanje in kreativnost.
Predmet sofinanciranja ne bodo programi izvajalcev 

s področja kulture, športa, socialnega varstva, zdravstva 
in preventivnih programov, ki so predmet drugih razpisov 
v Mestni občini Kranj, kot tudi ne aktivnosti komercial-
nega značaja.

2. Okvirna višina razpisanih sredstev, namenjenih 
za sofinanciranje programov veteranskih organizacij 
znaša 5.085,00 EUR. Višina sredstev je odvisna od 
zneska v sprejetem proračunu za leto 2023.

http://www.kranj.si
http://www.kranj.si
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3. Programi, sofinancirani na podlagi tega razpisa, 
morajo biti izvedeni in finančno realizirani do 31. 12. 2023.

4. Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizaci-
je s statusom društva, ki izvajajo programe veteranskih 
organizacij ter izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež v mestni občini oziroma imajo v aktu o 
ustanovitvi (statut …) določeno (dislocirano, območno …) 
enoto na območju mestne občine;

– so registrirani za izvajanje programov na področju 
veteranskih organizacij oziroma imajo izvajanje veteran-
skih dejavnosti kot eno izmed dejavnosti opredeljeno v 
ustanovitvenem aktu oziroma statutu, ter jo med letom 
tudi dejansko izvajajo;

– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje;

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa;

– program je neprofitne narave (višina prihodkov ne 
sme biti višja od višine odhodkov; priznani odhodki so 
lahko sestavljeni le iz upravičenih stroškov);

– program mora biti pretežno izveden na območju 
mestne občine;

– vsebina programa mora ustrezati predmetu jav-
nega razpisa;

– niso imeli blokiranega transakcijskega računa 
dlje kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred 
dnevom odpiranja prijav;

– so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do 
mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju 
programov veteranskih organizacij iz preteklih let, če so 
na njih sodelovali ali imajo sklenjene dogovore o vračilu 
sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom tudi redno 
vračajo. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih dogovo-
rov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje splošnega 
pogoja za prijavo;

– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju 
in o prijavljenem programu z namenom objave rezulta-
tov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s 
predpisi o dostopu do informacij javnega značaja in o 
varstvu osebnih podatkov;

– prijavljeni programi morajo biti izvedeni v prora-
čunskem letu za katerega je objavljen javni razpis.

Mestna občina Kranj bo za sofinanciranje izbrala 
predlagane programe na podlagi naslednjih meril:

merilo število točk
1. Dostopnost programa do 30 točk
2. Vsebina programa do 30 točk
3. Izdelana organizacijska shema 

izvedbe programa
do 20 točk

4. Izdelana zaprta in realna finančna 
konstrukcija izvedbe programa

do 20 točk

Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni 
prijavitelj, je 100.

1. Dostopnost programa:
1.1 za uporabnike brezplačno, število uporabnikov, ki jim je program namenjen 30 točk
– do 51 članov v veteranski organizaciji 10 točk
– do 501 član v veteranski organizaciji 20 točk
– od 1001 član v veteranski organizaciji 30 točk

Točke se ne seštevajo.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 30.

2. Vsebina programa bo ocenjena na naslednji način:
2.1 tri do štiri aktivnosti ali enkratni dogodek ali 15 točk
2.2 dva do tri aktivnosti ali enkratni dogodek ali 10 točk
2.3 eno aktivnost ali enkratni dogodek 5 točk

Točke se ne seštevajo.
Kakovost in način izvedbe programa:
2.4 kakovost predloženega programa ali 5 točk
– jasna obrazložitev 5 točk
– manj jasna obrazložitev 3 točke
– slaba obrazložitev 0 točk
2.5 novosti v programski ponudbi 5 točk
– dobra novost 5 točk
– povprečna novost 3 točke
– ni novosti 0 točk
2.6 način izvedbe, metode 5 točk
– jasna obrazložitev 5 točk
– ni določen 0 točk

Točke se seštevajo.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 30.

3. Izdelana organizacijska shema izvedbe programa bo ocenjena na naslednji način:
3.1 program ima določene cilje 5 točk
– jasno določeni cilji 5 točk
– delno določeni cilji 3 točke
– ni določenih ciljev 0 točk
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3.2 za izvedbo programa je izdelan časovni načrt 5 točk
– jasno izdelan načrt 5 točk
– slabo izdelan načrt 3 točke
– ni izdelan načrt 0 točk
3.3 program bodo izvajali strokovno usposobljeni izvajalci/posamezniki (navedba stroke) 5 točk
– jasno opisani z navedbo 5 točk
– splošen opis brez navedb 3 točke
– polje ni izpolnjeno 0 točk
3.4 prijavitelj ima izdelane kriterije, po katerih bo po končani izvedbi programa ocenil  
njegovo uspešnost 5 točk

– jasno izdelani 5 točk
– delno izdelani 3 točke
– neizdelani 0 točk

Točke se seštevajo.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 20.

4. Izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe programa bo ocenjena na naslednji način:
4.1 program ima opredeljene vire financiranja 4 točke
– jasno opredeljeni viri 4 točke
– viri se ne ujemajo 2 točki
– ni virov 0 točk
4.2 program bo financiran iz več kot dveh virov (mišljena so sredstva, pridobljena  
na podlagi predmetnega razpisa in sredstva, pridobljena iz ostalih virov) 3 točke
– program financiran iz več kot dveh virov 3 točke
– program ni financiran iz več kot dveh virov 0 točk
4.3 program ima opredeljene stroške in njihovo namembnost 4 točke
– jasno opredeljeni stroški 4 točke
– nejasno opredeljeni stroški 2 točki
– niso opredeljeni stroški 0 točk
4.4 pričakovana višina sofinanciranja programa s strani Mestne občine Kranj 9 točk
– od 0 do 20 odstotkov 9 točk
– od 21 do 50 odstotkov 1 točka
Višina zaprošenih sredstev za posamezen program ne sme presegati 25 odstotkov celotne vrednosti posameznega 
programa.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 20.

Vloge, ki bodo dosegle od možnih 100 točk 40 točk 
in manj bodo zavrnjene.

Povzetek načina ocenjevanja
Mestna občina Kranj bo posamezne programe so-

financirala do višine razpoložljivih sredstev. Višina sred-
stev, ki jih bo prejela posamezna vloga bo izračunana 
na podlagi točk, ki jih bo v postopku ocenjevanja in na 
podlagi zgoraj navedenih meril dobila posamezna vloga.

Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami. Višina 
odobrenih sredstev za program bo dodeljena na podla-
gi višine zaprošenih sredstev in rezultatov ocenjevanja 
vlog (dobljeno števila točk pri ocenjevanju), v sorazmer-
nem deležu višine zaprošenih sredstev vseh prijaviteljev 
in razpoložljivih sredstev za leto javnega razpisa za sofi-
nanciranje programov veteranskih organizacij.

V kolikor prijavitelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, 
ki so pomembni pri ocenjevanju in komisija zgoraj na-
vedenih kriterijev ne bo mogla uporabiti (določenega 
podatka ali navedbe ne bo), bo po odgovarjajočemu 
kriteriju prijavitelj dobil 0 točk.

5. Zainteresirani prijavitelji lahko oddajo največ eno 
vlogo, za izvedbo enega letnega programa iz tega jav-
nega razpisa. Letni program je lahko razdeljen na več 
posameznih aktivnosti ali enkratne dogodke.

6. Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na 
voljo na spletni strani Mestne občine Kranj: www.kranj.si 
ter v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj. Dodatne 

informacije lahko dobijo interesenti osebno pri Maji Pri-
tekelj Brus na tel. 04/23-73-371 ali preko e-pošte maja.
pritekelj@kranj.si.

7. Rok za oddajo vlog programov je 6. 1. 2023. 
Vloge morajo v celoti izpolnjevati zahteve tega razpisa 
in razpisne dokumentacije.

8. Informacije v zvezi z javnim razpisom zaintere-
sirani vlagatelji dobijo na MOK, Uradu za družbene de-
javnosti, od 5. 12. 2022 do 5. 1. 2023, in sicer po tel. 
04/23-73-371 ali elektronski pošti maja.pritekelj@kranj.si.

9. Prijavitelji morajo oddati vloge v sprejemno pi-
sarno Mestne občine Kranj ali posredovati priporočeno 
po pošti v zaprti ovojnici, na kateri je naveden naslov: 
Mestna občina Kranj, Urad za družbene dejavnosti, 
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, s pripisom: »Ne odpiraj – 
programi veteranskih organizacij v letu 2023«; na hrbtni 
strani ovojnice mora biti obvezno naveden polni naziv 
in naslov prijavitelja ali osebno v sprejemno pisarno 
Mestne občine Kranj.

V zgornjem levem kotu mora biti oznaka: »Ne odpi-
raj – programi veteranskih organizacij v letu 2023, naziv 
programa«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in 
naslov prijavitelja.

10. Po preteku prijavnega roka, Komisija za vredno-
tenje programov na področju veteranskih organizacij in 
upokojenskih društev, ki jo je s sklepom, dne 1. 10. 2020 
imenoval župan Mestne občine Kranj, opravi strokovni 

http://www.kranj.si
mailto:maja.pritekelj@kranj.si
mailto:maja.pritekelj@kranj.si
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pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev 
in meril, ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji. 
Odpiranje vlog, bo najkasneje v osmih dneh od izteka 
roka za dostavo vlog in ne bo javno. Komisija mora o 
opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o 
njihovem ocenjevanju voditi zapisnik. Na podlagi ocene 
vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki 
ga podpišejo predsednik in člani komisije.

11. Na podlagi ugotovitev zapisnika izda direktor 
občinske uprave oziroma od njega pooblaščena ose-
ba sklep o zavrženju vlog, ki so bile prepozne ali so jih 
vložile neupravičene osebe. Komisija za odpiranje vlog 
programov na področju veteranskih organizacij in upo-
kojenskih društev pa vlagatelje, katerih vloge so nepo-
polne glede izpolnjevanja pogojev tega javnega razpisa, 
v roku 8 dni, pozove k dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev 
vlog je 5 dni od prejema poziva. Če vlagatelj vloge v roku 
ne dopolni, se njegova vloga zavrže kot nepopolna. Zo-
per sklep o zavrženju vloge lahko vlagatelj v roku 8 dni 
po prejemu sklepa vloži pritožbo, o kateri odloča župan 
Mestne občine Kranj.

12. Ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog 
izvede Komisija za vrednotenje programov na področju 
veteranskih organizacij in upokojenskih društev, imeno-
vana s sklepom župana Mestne občine Kranj. Komisija 
za vrednotenje programov na področju veteranskih or-
ganizacij in upokojenskih društev ovrednoti programe 
na podlagi kriterijev iz tega razpisa. Komisija za vre-
dnotenje programov na področju veteranskih organiza-
cij in upokojenskih društev po izvedenem ocenjevanju 
vlog pripravi predlog sofinanciranja in poročilo. Direktor 
oziroma od njega pooblaščena oseba Mestne občine 
Kranj izda sklepe o sofinanciranju programov izbra-
nim izvajalcem. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa 
predvidoma obveščeni z odločbo najpozneje v 30 dneh 
po sprejeti končni odločitvi, vendar šele po sprejemu 
proračuna za leto 2023. Zoper sklep je možna pritožba 
v roku 8 dni na župana Mestne občine Kranj.

Mestna občina Kranj pošlje izbranemu vlagatelju 
sklep o izboru in ga hkrati pozove za podpis pogodbe. 
Če izbrani vlagatelj v roku 8 dni od prejema poziva nanj 
ne odzove se šteje, da je umaknil vlogo za sofinancira-
nje programov veteranskih organizacij v Mestni občini 
Kranj za leto 2023.

Mestna občina Kranj

Št. 039-1/2022-O305 Ob-3616/22
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi 

(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba 
US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 
41. člena Statuta Mestne občine Krško (Uradni list RS, 
št. 132/22) župan Mestne občine Krško, dne 28. 11. 
2022, posreduje v objavo najavo javnega razpisa in 
sporoča, da:

Mestna občina Krško 2. 12. 2022 objavlja Javni 
razpis za izbiro izvajalca dopolnilnega socialnovar-
stvenega programa – Sofinanciranje projekta dol-
gotrajne oskrbe v skupnosti »MOST« za dobo 2 let. 
Vse podrobnosti o razpisu skupaj z razpisno dokumen-
tacijo so dostopne na spletni strani Mestne občine Krško 
www.krsko.si. Rok za vložitev vlog: 15. 12. 2022.

Mestna občina Krško

http://www.krsko.si
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Su KS 226/2022-2 Ob-3608/22
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 

prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

1 sodniško mesto okrožnega sodnika 
na Okrožnem sodišču v Kranju

Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški 
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško me-
sto na okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene v 
10. členu navedenega zakona.

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 prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, 

mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 

dan objave razpisa ni starejše od šest 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, tj. da 
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in

– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem po-
stopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna 
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana 
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti.

Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV: http://

www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hor-
nav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne de-
javnosti po pridobitvi strokovnega naslova iz 4. točke 
prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi z 
dokazili, in

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za 
izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat 
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vr-
hovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za 
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, 
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne 
evidence o državljanstvu.

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prve-
ga odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodni-
ško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11. 
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu 
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Razpisni rok: pisne prijave sprejema Vrhovno sodi-
šče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni 
po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Su KS 230/2022-1 Ob-3624/22
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 

22. člena Zakona o sodniški službi razpisuje

1 sodniško mesto okrožnega sodnika 
na Okrožnem sodišču v Celju

Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški 
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško me-
sto na okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene v 
10. členu navedenega zakona.

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 prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, 

mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 

dan objave razpisa ni starejše od šest 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, tj. da 
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in

– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem po-
stopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna 
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana 
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti.

Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV: http://

www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hor-
nav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne de-
javnosti po pridobitvi strokovnega naslova iz 4. točke 
prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi z 
dokazili, in

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za 
izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat 
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vr-
hovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za 
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, 
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne 
evidence o državljanstvu.

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prve-
ga odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodni-

Razpisi delovnih mest

http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI
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ško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11. 
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu 
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Razpisni rok: pisne prijave sprejema Vrhovno sodi-
šče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni 
po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

 Ob-3609/22
Svet zavoda Osnovne šole Prežihovega Voranca 

Maribor, Gosposvetska cesta 10, 2000 Maribor na pod-
lagi sklepa 1. korespondenčne seje z dne 22. 11. 2022 
razpisuje delovno mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – 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, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP)

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo 3. 5. 2023.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazilo o ustrezni izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kan-

didat lahko ravnateljski izpit opravi tudi naknadno, ven-
dar najkasneje v enem letu po začetku mandata),

– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pra-

vosodje, da ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti 
starejše od 30 dni,

– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministr-
stvo za pravosodje in ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– podpisano izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in 
uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi 
s postopkom imenovanja ravnatelja,

– dokazilo o opravljenem vozniškem izpitu B-ka-
tegorije

pošljite s priporočeno pošiljko v 15 dneh po objavi raz-
pisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Prežihovega 
Voranca Maribor, Gosposvetska cesta 10, 2000 Maribor, 
z oznako: »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.

Zaželeno je znanje angleškega jezika in poznava-
nje računalniških programov in orodij.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, 
so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Svet zavoda Osnovne šole  
Prežihovega Voranca Maribor

 Ob-3617/22
Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetja Rav-

ne na Koroškem, d.o.o., Gačnikova pot 5, 2390 Ravne 
na Koroškem, na podlagi 19. člena Odloka o ustanovi-
tvi javnega podjetja Javno komunalno podjetje Ravne 
na Koroškem, d.o.o. (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 51/16, 57/16, 59/17) in 17. člena Akta o ustanovitvi 
Javnega komunalnega podjetja Ravne na Koroškem, 
d.o.o. z dne 23. 12. 2017 objavlja javni razpis za ime-
novanje

direktorja 
Javnega komunalnega podjetja  

Ravne na Koroškem, d.o.o. (m/ž)
Kraj opravljanja delovnega mesta je na Ravnah na 

Koroškem, na naslovu Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na 
Koroškem, kjer so uradni prostori Javnega komunalne-
ga podjetja Ravne na Koroškem, d.o.o. (v nadaljevanju: 
JKP Ravne na Koroškem, d.o.o.) oziroma v drugih ura-
dnih prostorih, kjer opravlja svoje naloge JKP Ravne na 
Koroškem, d.o.o. ter po potrebi na terenu.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v 
moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženske in moške.

Naloge delovnega mesta:
– vodi posle javnega podjetja in ga zastopa,
– je odredbodajalec javnega podjetja,
– podpisuje poslovne akte, listine in druge doku-

mente iz poslovanja javnega podjetja,
– določa naloge zaposlenim v javnem podjetju in 

nadzoruje njihovo izvajanje,
– izvaja sklepe ustanovitelja in nadzornega sveta,
– pripravlja poslovne načrte, poročila, razvojne na-

črte, programe izvajanja javnih služb,
– sprejema akt o organizaciji dela,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po 

predhodnem soglasju nadzornega sveta,
– sprejema kadrovski načrt po predhodnem soglas-

ju nadzornega sveta,
– sklepa pogodbe o zaposlitvi z delavci,
– izvaja kadrovsko politiko ter prerazporejanje in 

sprejemanje delavcev na delo v skladu s sprejetimi akti,
– poroča ustanovitelju in nadzornemu svetu javne-

ga podjetja o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na 
delovanje javnega podjetja,

– izvajanje nalog, ki jih določa zakon.
Za direktorja je lahko imenovana vsaka poslovno 

sposobna fizična oseba, ki poleg zakonskih pogojev 
izpolnjuje še naslednje pogoje:

– da ima najmanj izobrazbo, pridobljeno na specia-
lizaciji po visokošolskih strokovnih programih, ali na uni-
verzitetnem programu ali magisterij stroke (2. bolonjska 
stopnja), ekonomske, tehnične ali pravne smeri;

– da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj po pri-
dobitvi izobrazbe, ki je navedena kot pogoj, in od tega 
najmanj dve leti delovnih izkušenj na vodilnih ali vod-
stvenih delih in nalogah;

– da ima sposobnosti za organiziranje in vodenje 
dela v kolektivu.

Za direktorja ne more biti imenovana oseba, ki
– je že član drugega organa vodenja ali nadzora 

tega podjetja;
– je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega 

dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in 
socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premože-
nje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba 
ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od 
pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni za-
pora;
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– ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravlja-
nja poklica, in sicer dokler traja prepoved, ali

– je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, 
nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno 
obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z do-
ločbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o 
odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po prav-
nomočnosti sodbe.

Kandidati morajo k prijavi na razpis priložiti nasle-
dnja dokazila:

1. življenjepis ter da se navede poleg formalne 
izobrazbe tudi druga znanja in veščine, iz katerih je raz-
vidno, da ima kandidat sposobnosti za organiziranje in 
vodenje dela v kolektivu;

2. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede strokovne 
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer 
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila prido-
bljena;

3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izku-
šenj na vodilnih ali vodstvenih delih in nalogah (obve-
zno navesti: obdobje, v katerem je kandidat opravljal 
posamezna dela in naloge, kje jih je opravljal, kandidat 
naj natančno opiše kakšno vrsto dela in nalog je opra-
vljal, stopnjo zahtevnosti del in nalog ter kakšen naziv 
je imel);

4. izjavo o znanju uradnega jezika;
5. program poslovanja in razvoja javnega podjetja 

v mandatnem obdobju;
6. izjave kandidata da:
– ni član drugega organa vodenja ali nadzora tega 

podjetja;
– ni bil pravnomočno obsojen, zaradi kaznivega 

dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in 
socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premože-
nje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma, da 
je v primeru obsodbe minilo pet let od pravnomočnosti 
sodbe in dve leti od prestane kazni zapora;

– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opra-
vljanja poklica, dokler traja prepoved;

– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, 
nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno 
obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z do-
ločbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o 
odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po prav-
nomočnosti sodbe;

7. izjavo, da dovoljuje JKP Ravne na Koroškem, 
d.o.o. pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za namen 
tega razpisa. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša, 
bo moral sam predložiti ustrezna zahtevana dokazila.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno raz-
merje za določen čas 4-letni mandat, za polni delovni čas.

Kandidati morajo svojo vlogo skupaj z dokazili o 
izpolnjevanju pogojev posredovati v zaprti kuverti na 
naslov: Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, 
d.o.o., Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s 
pripisom: Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja 
JKP Ravne na Koroškem, d.o.o.«, in sicer v roku 15 dni. 
Rok za oddajo prijave prične teči naslednji dan po zadnji 
objavi. Razpis se objavi na Zavodu Republike Slovenije 
za zaposlovanje, na spletni stran JKP Ravne na Koro-
škem, d.o.o., www.jkpravne.si, na spletni strani Občine 
Ravne na Koroškem, www.ravne.si in v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Upoštevane bodo pravočasne in popolne prijave z 
zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in progra-
mom oziroma vizijo razvoja javnega podjetja. Izbirni po-
stopek, ki vključuje tudi razgovor, se opravi s kandidati, 
ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne 

pogoje. Razgovor opravi Nadzorni svet Javnega komu-
nalnega podjetja Ravne na Koroškem, d.o.o.

Kandidati bodo na podlagi 19. člena Statuta Javne-
ga komunalnega podjetja Ravne na Koroškem, d.o.o. 
o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po zaključenem po-
stopku izbire.

Vse informacije o izvedbi javnega razpisa se lahko 
pridobijo na Javnem komunalnem podjetju Ravne na 
Koroškem, d.o.o., Gačnikova pot 5, Ravne na Koro-
škem, odgovorna oseba: Maja Blatnik Gorenšek, tel. 
02/821-54-90, vsak dan med 8. in 10. uro oziroma po 
e-pošti: maja.blatnik.gorensek@jkpravne.si.

Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetja
Ravne na Koroškem, d.o.o.

Št. 701-65/2022-2030/2 Ob-3619/22
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)

4 prosta mesta okrajnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
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 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 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.

http://www.jkpravne.si
http://www.ravne.si
mailto:maja.blatnik.gorensek@jkpravne.si
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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Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, 
Župančičeva ulica 3, Ljubljana, 15 dni po objavi razpisa.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 701-66/20222030/2 Ob-3620/22
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi pr-

vega odstavka 29. člena v zvezi z drugim odstavkom 
195. 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 Specializiranem državnem tožilstvu  

Republike Slovenije
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 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 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 pravosodje, 
Župančičeva ulica 3, Ljubljana, 15 dni po objavi razpisa.

Ministrstvo za pravosodje

 Ob-3643/22

Svet zavoda Prometne šole Maribor, Preradoviče-
va ul. 33, 2000 Maribor, na podlagi sklepa, sprejetega 
na 10. korespondenčni seji dne 29. 11. 2022, razpisuje 
prosto delovno mesto

ravnatelj OE/direktor
Prometne šole Maribor

Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo rav-
natelja OE/direktorja – m/ž izpolnjevati pogoje v skladu 
z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami, v 
nadaljevanju: ZOFVI). Poleg dokazil o izpolnjevanju po-
gojev, morajo kandidati/ke obvezno priložiti še program 
vodenja javnega zavoda.

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

Izbrani kandidat/ka bo imenovan za dobo 5 let. Za 
čas mandata bo z izbranim kandidatom sklenjena po-
godba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja OE/di-
rektorja. Delo na delovnem mestu ravnatelja OE/direk-
torja se opravlja polni delovni čas.

Predviden začetek dela bo dne 1. 5. 2023.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev:
– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– veljavni naziv predavatelja višje šole,
– dokazilo o pridobljenem nazivu (naziv svetnik ali 

svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (ki 

ga kandidat lahko pridobi najkasneje v enem letu po 
začetku mandata),

– dokazilo o doseženem 5-letnem obdobju dela v 
vzgoji in izobraževanju z opisom delovnih izkušenj,

– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem 
postopku (izda vsako sodišče prve stopnje s splošno 
pristojnostjo v RS), ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo 
za pravosodje (ne sme biti starejše od 30 dni),

– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost (ne sme biti starejše 
od 30 dni) – izdajatelj Ministrstvo za pravosodje,

– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo 
njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s po-
stopkom imenovanja,

– program vodenja zavoda in OE više šole,
– kratek življenjepis.

pošljite v zaprti ovojnici v roku 10 dni po objavi razpisa 
na naslov: Svet zavoda Prometne šole Maribor, Prera-
dovičeva ul. 33, 2000 Maribor, s pripisom »Prijava na 
razpis za ravnatelja OE/direktorja – Ne odpiraj«.

Vloga bo upoštevana kot pravočasna, če bo odda-
na na pošti v roku ali s priporočeno pošiljko zadnji dan 
razpisnega roka, tj. dne 12. 12. 2022.

Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o ime-
novanju v zakonitem roku, po zaključenem postopku.

Svet zavoda Prometne šole Maribor

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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 Ob-3605/22
Na podlagi prvega odstavka 217. člena Zakona o 

varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) in skladno s 
Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega 
okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 
2019 (https://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/
splosni-pogoji-poslovanja), Eko sklad, Slovenski okolj-
ski javni sklad, objavlja

spremembo
Javnega poziva 48SUB-SKOB17 Nepovratne 

finančne spodbude občanom za nove naložbe 
zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih 

kotlovnicah večstanovanjskih stavb
Javni poziv 48SUB-SKOB17 Nepovratne finančne 

spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih 
kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih 
stavb (Uradni list RS, št. 29/17 in 100/21) se v:

1. točki Predmet in namen javnega poziva spremeni 
tako, da se sedaj glasi:

»Predmet javnega poziva so nepovratne finančne 
spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih 
kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah v lasti lastnikov, 
solastnikov ali etažnih lastnikov večstanovanjskih stavb 
(tj. stavb s tremi ali več stanovanji) na območju Repu-
blike Slovenije.

Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovlji-
vih virov energije in večja energijska učinkovitost večsta-
novanjskih stavb ter zmanjšanje prekomerne onesnaže-
nosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti 
zunanjega zraka.

Nova naložba je naložba zamenjave stare oziroma 
starih kurilnih naprav v skupni kotlovnici v lasti eta-
žnih lastnikov ene ali več večstanovanjskih stavb (v na-
daljnjem besedilu: skupna kotlovnica večstanovanjske 
stavbe) z novo oziroma novimi ogrevalnimi napravami 
(v nadaljnjem besedilu: nova ogrevalna naprava), name-
njenimi skupnemu ogrevanju večstanovanjskih stavb, ki 
se bo začela izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepo-
vratne finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) 
po tem javnem pozivu.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena 
le za zamenjavo stare oziroma starih kurilnih naprav v 
skupni kotlovnici večstanovanjske stavbe z novo ogre-
valno napravo, in sicer:

– s kurilno napravo na lesno biomaso;
– z ogrevalno toplotno črpalko;
– s toplotno postajo za priklop na sistem daljinskega 

ogrevanja;
ob upoštevanju v nadaljevanju navedenih omejitev gle-
de dodeljevanja spodbud na določenih območjih.

Nepovratna finančna spodbuda za naložbo zame-
njave stare kurilne naprave oziroma starih kurilnih na-
prav s kurilno napravo na lesno biomaso ali z ogrevalno 
toplotno črpalko na območju Mestne občine Celje, Ob-
čine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Lju-
bljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska 
Sobota, Mestne občine Novo Mesto, Občine Trbovlje in 
Občine Zagorje ob Savi, ki so skladno z Uredbo o kako-
vosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15), 
Odredbo o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglo-
meracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanje-
ga zraka (Uradni list RS, št. 50/11) in Sklepom o določitvi 
podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega 

zraka (Uradni list RS, št. 58/11) zaradi prekomerne 
onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene 
v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok 
o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, če 
občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na 
tem območju drug prednostni način ogrevanja. Občina 
zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je 
določen drug prednostni način ogrevanja, na zemljiško 
parcelo natančno.

Predmet nepovratne finančne spodbude so ener-
gijsko učinkovite ogrevalne naprave, ki izpolnjujejo teh-
nične zahteve predpisov za okoljsko primerno zasnovo 
proizvodov, povezanih z energijo, in ustrezajo zadnjemu 
stanju tehnike. Kurilne naprave morajo izpolnjevati tudi 
emisijske zahteve, ki jih določa Uredba o emisiji snovi v 
zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, 
št. 24/13, 2/15 in 50/16; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
o emisiji snovi v zrak), prav tako mora biti izkoristek pri 
nazivni toplotni moči kurilne naprave na lesno biomaso 
večji ali enak 90 %.

Zamenjava stare kurilne naprave mora biti načrto-
vana na podlagi analize obstoječega stanja in dejanskih 
toplotnih potreb stavbe oziroma stavb, ki bodo prikloplje-
ne na novo ogrevalno napravo, ki je predmet naložbe po 
tem javnem pozivu. Nova ogrevalna naprava mora biti 
skrbno dimenzionirana. Pri vgradnji kurilne naprave na 
lesno biomaso in ogrevalne toplotne črpalke je dovolje-
na souporaba kotla na fosilno gorivo za pokrivanje ko-
ničnih obremenitev s tem, da le-ta ne sodi med priznane 
stroške naložbe.

Obvezna je vgradnja merilnih inštrumentov, in sicer 
števca za merjenje proizvedene toplote nove ogrevalne 
naprave in števca za merjenje proizvedene toplote za 
kotel na fosilno gorivo za pokrivanje koničnih obreme-
nitev, če je ta predviden. Pri vgradnji ogrevalne toplotne 
črpalke je obvezna vgradnja posebnega števca za mer-
jenje proizvedene toplote ogrevalne toplotne črpalke in 
posebnega števca rabe električne energije ogrevalne 
toplotne črpalke.

V okviru naložbe, ki je predmet nepovratne finančne 
spodbude, je potrebno načrtovati tudi prenovo kotlovni-
ce, ki mora zajemati izvedbo regulacije, ki bo omogočala 
samodejno in varčno obratovanje nove ogrevalne na-
prave. Vgrajeni morajo biti krmilniki z vodenjem tempe-
rature ogrevane vode glede na zunanjo temperaturo ter 
možnost nastavljanja ogrevalne krivulje in parametrov 
krmiljenja regulacijskega ventila. Potrebna je zamenjava 
oziroma vgradnja hidravlične opreme, ki bo omogočala 
varno in ustrezno obratovanje celotnega sistema ogre-
vanja (npr. ekspanzijska posoda, sistem za vzdrževa-
nje tlaka, mehčalna naprava ipd.), zamenjava oziroma 
vgradnja črpalk s frekvenčno regulacijo in zamenjava 
oziroma vgradnja regulacijskih ventilov.

Naložba, ki je predmet javnega poziva, mora biti 
načrtovana in izvedena na podlagi projektne dokumen-
tacije za izvedbo, in sicer na podlagi Načrta strojnih in-
štalacij in opreme ter Načrta električnih inštalacij in ele-
ktrične opreme (v nadaljnjem besedilu: projekt za izved-
bo), zagotovljen mora biti tudi projektantski in strokovni 
nadzor. Projekt za izvedbo mora zajemati načrtovanje 
celotne naložbe, ki bo predmet nepovratne finančne 
spodbude. Tehnično poročilo projekta za izvedbo mora 
med drugim zajemati izračune, natančen projektantski 
popis in oceno stroškov naložbe.

Druge objave
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Priznani stroški naložbe so:
– odstranitev stare kurilne naprave in ostale opreme 

v kotlovnici, ki je potrebna zamenjave;
– nakup in vgradnja nove ogrevalne naprave;
– izvedba adaptacijskih, obrtniških ter instalacijskih 

del v kotlovnici, potrebnih zaradi zamenjave kurilne na-
prave in ustreznega ter učinkovitega delovanja celotne-
ga sistema;

– nakup, dobava in montaža pripadajoče opreme, 
potrebne zaradi zamenjave kurilne naprave in ustrezne-
ga ter učinkovitega delovanja celotnega sistema;

– pregled in morebitna sanacija obstoječega di-
mnika oziroma po potrebi izgradnja novega dimnika 
za kurilno napravo, ki je predmet nepovratne finančne 
spodbude;

– izvedba skladišča goriva do 30 % kapacitete le-
tne potrebe goriva pri vgradnji kurilne naprave na lesno 
biomaso;

– izvedba priključnega voda nove toplotne postaje 
na obstoječe distribucijsko omrežje;

– izdelava projektne dokumentacije in strošek nad-
zora do vrednosti največ 10 % vseh priznanih stroškov 
naložbe, s tem, da je projekt za izvedbo lahko naročen, 
izdelan in plačan pred oddajo vloge na javni poziv, ven-
dar izdani račun za navedeni projekt ne sme biti starejši 
od 3 let.

V okviru naložbe zamenjave stare kurilne napra-
ve v skupni kotlovnici večstanovanjske stavbe z novo 
ogrevalno napravo, ki je predmet javnega poziva, so 
priznani stroški naložbe lahko tudi naslednji stroški, če 
so načrtovani v okviru projekta za izvedbo:

– stroški obnove skupnega distribucijskega omrež-
ja, ki zajemajo stroške zamenjave starih cevovodov z 
novimi ali stroški prenove izolacije na obstoječih cevo-
vodih;

– stroški celovite prenove skupne toplotne postaje, 
ki zajemajo stroške nakupa in vgradnje nove toplotne 
postaje za ogrevanje in/ali stroške nakupa in vgradnje 
nove toplotne postaje za pripravo sanitarne tople vode 
ali stroške izvedbe toplotne izolacije cevovodov in pre-
nosnika toplote v toplotni postaji;

– stroški izvedbe skupne priprave tople vode s 
solarnim sistemom oziroma s toplotno črpalko, ki vklju-
čujejo stroške nakupa in vgradnje sprejemnikov sončne 
energije ali toplotne črpalke, hranilnika toplote in ustre-
znih inštalacij, črpalke in krmilnih elementov sistema.

Med priznane stroške naložbe ne sodijo:
– stroški morebitnih gradbenih del, prenove vodo-

vodnih in ostalih strojnih inštalacij, ki se ne nanašajo na 
energetsko prenovo skupne kotlovnice večstanovanjske 
stavbe;

– stroški nakupa kurilne naprave za proizvodnjo 
toplote iz fosilnih goriv, če je naprava vgrajena za pokri-
vanje koničnih obremenitev;

– stroški postrojenja za soproizvodnjo električne 
energije in toplote;

– stroški sekundarnega razvoda in zamenjave grel-
nih teles;

– stroški, ki so nastali pred oddajo vloge na javni 
poziv, razen stroškov projekta za izvedbo.«

in v 4. točki Dodatne zahteve in pogoji za kandidira-
nje na javnem pozivu spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finanč-
ne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. 
Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega 
javnega poziva.

Vlogo na javni poziv lahko v imenu upravičenih 
oseb vloži upravnik, ki upravlja stavbo oziroma skupno 
kotlovnico večstanovanjske stavbe v skladu z določbami 

Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 
– ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – 
ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF in 14/17 
– odl. US), predsednik skupnosti lastnikov ali drugi poo-
blaščenec upravičenih oseb ali skupni predstavnik upra-
vičenih oseb (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec).

Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izved-
bo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.

Vloga je popolna, ko pooblaščenec predloži v celoti 
izpolnjen obrazec Vloga 48SUB-SKOB17 in obvezne 
priloge:

– seznam lastnikov/solastnikov večstanovanjske 
stavbe oziroma seznam etažnih lastnikov/solastnikov 
stanovanj v večstanovanjski stavbi, ki so v lasti fizičnih in 
pravnih oseb ali s.p. oziroma ostalih posameznih delov 
večstanovanjske stavbe in skupne kotlovnice, iz kate-
rega bodo razvidni solastniški deleži vseh delov stavbe 
in skupne kotlovnice ter njihova dejanska raba, in sicer 
v elektronski obliki na predpisanem obrazcu, ki je del 
razpisne dokumentacije;

– soglasje lastnikov/solastnikov ali etažnih lastni-
kov/solastnikov skupne kotlovnice v zakonsko predpi-
sanem obsegu glede na njihove solastniške deleže, in 
sicer zbirno na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne 
dokumentacije oziroma na ustreznih drugih dokumentih, 
iz katerih bo razvidno:

– soglasje za izvedbo naložbe;
– soglasje, da se sredstva nepovratne finančne 

spodbude nakažejo na bančni račun pooblaščenca, če 
bo račun izvajalca naložbe v celoti poravnan pred naka-
zilom nepovratne finančne spodbude;

– pooblastilo upravičenih oseb za zastopanje 
v upravnem postopku predmetnega javnega poziva in 
pooblastilo za podpis pogodbe o izplačilu nepovratne 
finančne spodbude, če upravičene osebe v predmetnem 
upravnem postopku zastopa pooblaščenec;

– originalni izvod ali overjen prepis odločbe Centra 
za socialno delo, ki ga morajo predložiti le tisti lastniki 
stanovanj v večstanovanjski stavbi s skupno kotlovnico, 
ki uveljavljajo ustrezno višjo nepovratno finančno spod-
budo kot socialno šibki občani;

– predračun za izvedbo naložbe, ki je predmet jav-
nega poziva, izdelan na osnovi projektantskega popisa 
projekta za izvedbo, v katerem je potrebno opredeliti 
priznane stroške naložbe;

– projekt za izvedbo za celoten obseg naložbe (pri 
naložbi vgradnje skupne toplotne postaje in izgradnji 
priključnega voda je potrebno predložiti potrjen projekt 
za izvedbo s strani dobavitelja daljinske toplote);

– predračun za projektno dokumentacijo in nadzor 
oziroma račun in dokazilo o plačilu računa za projekt za 
izvedbo, če je bil ta izdelan in plačan pred oddajo vloge 
na javni poziv;

– dokazila o novi ogrevalni napravi glede na pred-
pise, ki veljajo za posamezno ogrevalno napravo, ki je 
predmet nepovratne finančne spodbude, kot so: izjava o 
skladnosti; podatkovna kartica, skladna s predpisom, ki 
ureja navajanje porabe energije in drugih virov z energij-
skimi nalepkami in standardiziranimi podatki proizvodov, 
povezanih z energijo; podatkovni list z navedenimi po-
datki, določenimi s predpisi okoljsko primerne zasnove 
proizvodov, povezanih z energijo; listina z navedenimi 
vrednostmi emisij, priložena h kurilni napravi na lesno 
biomaso; za male kurilne naprave na lesno biomaso 
merilno poročilo o tipskem preskušanju kurilne naprave, 
izdelano s strani izbranega preizkuševalnega laboratori-
ja, priglašenega pri nacionalnem akreditacijskem organu 
po standardu EN ISO/IEC 17025, če se je domneva o 
skladnosti proizvoda ugotavljala po standardu SIST EN 
303-5:2012;
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– fotografije:
– kurilne naprave, ki bo zamenjana;
– kotlovnice pred izvedbo naložbe;
– stanja opreme, naprav ter sistemov, če bodo ti 

predmet naložbe (npr. fotografije obstoječega distribu-
cijskega omrežja, fotografije lokacije, kamor bodo name-
ščeni sprejemniki sončne energije ali toplotna črpalka 
za skupno pripravo tople vode in hranilniki tople vode).«

Sprememba javnega poziva velja od dneva objave 
te spremembe.

Sprememba javnega poziva se upošteva za vloge, 
vložene po dnevu veljave te spremembe.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-3606/22
Na podlagi prvega odstavka 217. člena Zakona o 

varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) in skladno s 
Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega 
okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 
2019 (https://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/
splosni-pogoji-poslovanja), Eko sklad, Slovenski okolj-
ski javni sklad, objavlja

spremembo 
Javnega poziva 92FS-PO21 Finančne spodbude  

za nove naložbe v učinkovito rabo energije  
in obnovljive vire energije za gospodarstvo
Javni poziv 92FS-PO21 Finančne spodbude za 

nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive 
vire energije za gospodarstvo (Uradni list RS, št. 196/21 
in 10/22) se v 1. točki Predmet in namen javnega poziva 
spremeni tako, da se sedaj glasi:

»1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so finančne spodbude (v 

nadaljnjem besedilu: spodbuda) za gospodarstvo v obliki:
– nepovratnih sredstev in/ali
– kredita,

dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za ukrepe 
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije 
na celotnem območju Republike Slovenije za določene 
nove naložbe.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukre-
pov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških 
procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, 
rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za pove-
čanje rabe obnovljivih virov energije.

Po tem javnem pozivu je za novo naložbo možna 
dodelitev nepovratnih sredstev in kredita hkrati ali pa 
samo nepovratnih sredstev ali kredita.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v 
nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena 
ob oddaji vloge za pridobitev spodbude (v nadaljnjem 
besedilu: vloga) na ta javni poziv:

A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali 
zidu proti terenu v stavbi,

B – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neo-
grevanim prostorom/kletjo v stavbi,

C – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe 
ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,

D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v 
stavbi,

E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogreva-
nje stavbe,

F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za 
centralno ogrevanje stavbe,

G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplo-
tne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja 
stavbe,

H – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v 
stavbi,

I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote od-
padnega zraka v stavbi,

J – zamenjava sistema razsvetljave v stavbi,
K – optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,
M – naložbe v naprave za soproizvodnjo električne 

energije in toplote,
N – izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali 

naprav,
O – vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev 

in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,
P – uvedba sistema upravljanja z energijo,
R – energetska učinkovitost v tehnološkem pro-

cesu.
Nepovratna sredstva za ukrepe od A do K so lahko 

dodeljena le za stavbe oziroma dele stavb, za katere je 
bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo izdano pred 1. 7. 
2010, morebitna odločba o legalizaciji stavbe zgrajene 
pred 1. 7. 2010 oziroma odločba o domnevi izdanega 
gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu 
Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 
– popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in nasl.; v nadaljnjem 
besedilu: GZ) za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967, pa 
pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu.

Kredit je lahko dodeljen za stavbe oziroma dele 
stavb ne glede na datum izdaje gradbenega dovoljenja, 
morebitne odločbe o legalizaciji oziroma odločbe o do-
mnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja.

Spodbude ni mogoče dodeliti za prenovo stavb 
oziroma delov stavb:

– namenjenih nadaljnji prodaji na trgu in/ali
– stavb, ki ne predstavljajo poslovnega premoženja, 

s katerim lastnik opravlja gospodarsko dejavnost.«
Sprememba javnega poziva velja od dneva objave 

te spremembe.
Sprememba javnega poziva se upošteva za vloge, 

vložene po dnevu veljave te spremembe.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-3607/22
Na podlagi prvega odstavka 217. člena Zakona o 

varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) in skladno s 
Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega 
okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 
2019 (https://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/
splosni-pogoji-poslovanja), Eko sklad, Slovenski okolj-
ski javni sklad, objavlja

spremembo 
Tehničnih pogojev – priloga Javnega poziva  

92FS-PO21 Finančne spodbude za nove naložbe  
v učinkovito rabo energije in obnovljive vire 

energije za gospodarstvo
Tehnični pogoji, ki so priloga Javnega poziva 

92FS-PO21 Finančne spodbude za nove naložbe v 
učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za 
gospodarstvo (Uradni list RS, št. 196/21 in 10/22) se 
spremenijo tako, da se:

– na strani 1 Tehničnih pogojev se v drugem odstav-
ku pod »Kazalo« črta besedilo:

»L – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za 
centralno ogrevanje stavbe«,

– na strani 1 Tehničnih pogojev se v tretjem odstav-
ku črka »L« briše in se nadomesti s črko »K«,

– na strani 5 Tehničnih pogojev se pod točko »E – 
vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stav-
be« v besedilu črta beseda »plinske«,
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– na strani 6 Tehničnih pogojev se v tabeli v celoti 
črta stolpec:

Plinska toplotna 
črpalka

100
–
–

– na strani 13 Tehničnih pogojev se črta besedilo:
»L – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za 

centralno ogrevanje stavbe
Pravica do spodbude se dodeli za nakup in vgra-

dnjo plinskega kondenzacijskega kotla, ki bo priklopljen 
na distribucijsko omrežje zemeljskega plina.

Plinski kondenzacijski kotel mora izpolnjevati teh-
nične zahteve predpisov za okoljsko primerno zasnovo 
proizvodov, povezanih z energijo in zahteve vseh ostalih 
predpisov, ki urejajo to področje. Če bo plinski konden-
zacijski kotel vgrajen v eno- ali dvostanovanjsko stavbo 
ali posamezno stanovanjsko enoto v drugih stavbah, 
mora imeti skupaj z napravo za uravnavanje tempe-
rature vrednost sezonske energijske učinkovitosti pri 
ogrevanju prostorov ηs (%) vsaj 98 % oziroma mora biti 
komplet plinskega kondenzacijskega kotla in naprave za 
uravnavanje temperature vsaj v »A+« razredu sezonske 
energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov.

Ustreznost plinskega kondenzacijskega kotla bo 
preverjena na podlagi podatkovnega lista plinskega kon-
denzacijskega kotla ali energijske nalepke skladna z 
Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, spreme-
njene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014. 
Če je plinski kondenzacijski kotel moči večje od področja 
uporabe Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 811/2013, 
spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 
št. 518/2014, bo ustreznost kotla preverjena s prilogami, 
ki izkazujejo ustreznost plinskega kondenzacijskega ko-
tla skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 813/2013 oziro-
ma s prilogami, ki izkazujejo ustreznost kotla s predpisi, 
ki urejajo to področje.

Če bo plinski kondenzaciji kotel vgrajen v eno- ali 
dvostanovanjsko stavbo ali posamezno stanovanjsko 
enoto v drugih stavbah, se ustreznost izvedene naložbe 
preveri na podlagi podatkovnega lista plinskega kon-
denzacijskega kotla in podatkovnega lista naprave za 
uravnavanje temperature oziroma na podlagi energijske 
nalepke kompleta plinskega kondenzacijskega kotla in 
naprave za uravnavanje temperature, skladno z Delegi-
rano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjeno 
z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 ali z 
drugim ustreznim dokazilom.

Spodbuda za naložbo vgradnje plinskega konden-
zacijskega kotla je lahko dodeljena le na območju občin 
s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, in sicer 
zgolj na tistih območjih teh občin, kjer je skladno z ob-
činskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom kot 
prednostni način ogrevanja določena uporaba zemelj-
skega plina, ob hkratni priključitvi na sistem distribucije 
zemeljskega plina. Občina zagotovi Eko skladu podatke 
o mejah območij, kjer je določen prednostni način ogre-
vanja, na zemljiško parcelo natančno.

Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo plinskega kondenzacijskega 
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– nakup in vgradnjo krmilne opreme, hranilnika to-
ple vode, sanitarne toplotne črpalke, senzorja CO,

– predelavo obstoječega ali izdelavo novega pri-
ključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov ter sana-
cijo ali izgradnjo dimnika,

– električne, strojne in plinske instalacije za potrebe 
delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema.

Obvezne priloge k vlogi:
– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo plinske-

ga kondenzacijskega kotla in pripadajoče inštalacije za 
priklop na centralno ogrevanje, ki mora vključevati popis 
del in opreme, vrsto in točen tip ter proizvajalca plinske-
ga kondenzacijskega kotla,

– podatkovni list plinskega kondenzacijskega ko-
tla in podatkovni list naprave za uravnavanje tempe-
rature ali energijska nalepka kompleta plinskega kon-
denzacijskega kotla in naprave za uravnavanje tem-
perature skladno z Delegirano uredbo Komisije (EU) 
811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije 
(EU) št. 518/2014, če bo plinski kondenzacijski kotel 
vgrajen v eno- ali dvostanovanjsko stavbo ali posame-
zno stanovanjsko enoto v drugih stavbah oziroma po-
datkovni list plinskega kondenzacijskega kotla ali ener-
gijsko nalepko skladno z Delegirano uredbo Komisije 
(EU) št. 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo 
Komisije (EU) št. 518/2014 oziroma priloge, ki izkazuje-
jo ustreznost plinskega kondenzacijskega kotla skladno 
z Uredbo Komisije (EU) št. 813/2013 oziroma priloge, 
ki izkazujejo ustreznost kotla s predpisi, ki utrujajo to 
področje,

– fotografija mesta, kamor bo vgrajen plinski kon-
denzacijski kotel.

Obvezna vsebina dokumentacije o zaključku na-
ložbe:

– račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del 
skladno s predračunom,

– dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje,
– fotografija vgrajenega plinskega kondenzacijske-

ga kotla.«
– na strani 14 Tehničnih pogojev pod točko »M – 

naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije 
in toplote« se črtata prva alineja: »– plinska turbina s 
kombiniranim ciklom z rekuperacijo toplote,« in četrta 
alineja »– plinska turbina z rekuperacijo toplote,«

Sprememba Tehničnih pogojev velja od dneva ob-
jave te spremembe.

Sprememba Tehničnih pogojev se upošteva za vlo-
ge, vložene po dnevu veljave te spremembe.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-3650/22

Sprememba
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo 

vsebine Javnega poziva REVAV-15-Vavčer za celostno 
vrednotenje okoljskih vplivov (LCA), objavljenega v Ura-
dnem listu RS, št. 150/21 z dne 17. 9. 2021, spremembe 
v Uradnem listu RS, št. 11/22 z dne 28. 1. 2022 in spre-
membe v Uradnem listu RS, št. 26/22 z dne 25. 2. 2022:

Sprememba se nanaša na naslednjo točko Javne-
ga poziva in začne veljati od dneva objave v Uradnem 
listu RS:

7. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo 
predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023 
znaša 250.000,00 EUR oziroma skladno s proračunski-
mi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v 
proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki 
ministrstva.

Briše se:
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo 

predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023 
znaša 201.301,09 EUR oziroma skladno s proračun-
skimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena 
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v proračunu Republike Slovenije, na proračunski po-
stavki ministrstva.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-3649/22
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 
s spremembami; ZSPDSLS-1) ter na podlagi Uredbe o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) objavlja

namero 
o sklenitvi neposredne pogodbe z osebo javnega 

prava za prodajo stanovanja v Radovljici
Predmet prodaje je nepremičninski sklop ZZZS na 

naslovu Cankarjeva ulica 22, Radovljica, ki zajema v 
najem oddano stanovanje št. 2 s št. dela 38 v stavbi 
št. 609 k.o. 2156 Radovljica (s pripadajočim deležem 
na skupnih delih stavbe).

Glede na pravni red Republike Slovenije (v nadalje-
vanju: RS) in 54. člen ZSPDSLS-1 lahko ZZZS v danem 
primeru nepremičninski sklop na podlagi nameravane 
neposredne pogodbe proda zgolj osebi javnega prava 
iz 11. točke 3. člena ZSPDSLS-1, ki v skladu s pravnim 
redom RS lahko na podlagi prodajne pogodbe postane 
lastnik (te) nepremičnine v RS.

Rok za izjave o interesu za nakup s strani subjek-
tov, ki so lahko kupec po nameravani pogodbi, je do 
vključno 14. 12. 2022.

Podrobnejše informacije o nepremičninskem sklo-
pu, postopku in pogojih prodaje ter preostalo obve-
zno vsebino namere najdete na spletni strani ZZZS v 
rubriki O ZZZS na dnu spletne strani oziroma na di-
rektni povezavi: https://www.zzzs.si/o-zzzs/javne-dra-
zbe-javno-zbiranje-ponudb-in-neposredne-pogodbe/
namere-za-neposredne-nepremicninske-pogodbe/

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

 Ob-3615/22
V skladu z 22. členom Zakona o spodbujanju ra-

zvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in 4. členom 
Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Kranjska 
Gora (Uradni list RS, št. 86/18), Občina Kranjska Gora 
objavlja

javni poziv
za posredovanje podatkov, ki bodo osnova  

za izračun pavšalnega zneska turistične takse  
v Občini Kranjska Gora

I. Poziv novim zavezancem
Občina Kranjska Gora poziva nove zavezance iz 

4. člena Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini 
Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 86/18) (lastnike po-
čitniških hiš in stanovanj na območju Občine Kranjska 
Gora) k oddaji podatkov. Novi zavezanci so dolžni po-
datke vpisati v priloženi obrazec in jih do vključno 15. 1. 
2023 poslati na naslov: Občina Kranjska Gora, Kolod-
vorska 1b, 4280 Kranjska Gora.

II. Poziv zavezancem – spremembe kvadrature, 
naslova in oprostitveni razlogi

Morebitne spremembe lastništva, kvadrature ali 
stalnega bivališča oziroma oprostitvene razloge iz 5. čle-
na Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Kranj-
ska Gora (Uradni list RS, št. 86/18) z obrazložitvijo, po-
šljite na naslov: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 
4280 Kranjska Gora do vključno 15. 1. 2023.

Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kranj-
ska Gora (Uradni list RS, št. 86/18) ter predpisani obra-
zec za posredovanje podatkov sta v elektronski obliki 
dostopna na spletni strani Občine Kranjska Gora http://
obcina.kranjska-gora.si. Za kakršna koli pojasnila smo 

vam na voljo na tel. 04/580-98-03, valerija.krznaric@
kranjska-gora.si (kontaktna oseba: Valerija Krznarič).

Občina Kranjska Gora

 Ob-3642/22
V skladu z določili 4. člena Zakona o prevzemih 

(ZPre-1) in 52. členom Zakona o trgu finančnih instru-
mentov (ZTFI) družba EXOTERM HOLDING, d.d., Stru-
ževo 66, 4000 Kranj objavlja obvestilo:

Družba EXOTERM HOLDING, d.d., Struževo 66, 
4000 Kranj je na osnovi sklepa upravnega odbora z 
dne 28. 11. 2022 in po pooblastilu 29. skupščine družbe 

https://www.zzzs.si/o-zzzs/javne-drazbe-javno-zbiranje-ponudb-in-neposredne-pogodbe/namere-za-neposredne-nepremicninske-pogodbe/
https://www.zzzs.si/o-zzzs/javne-drazbe-javno-zbiranje-ponudb-in-neposredne-pogodbe/namere-za-neposredne-nepremicninske-pogodbe/
https://www.zzzs.si/o-zzzs/javne-drazbe-javno-zbiranje-ponudb-in-neposredne-pogodbe/namere-za-neposredne-nepremicninske-pogodbe/
http://obcina.kranjska-gora.si
http://obcina.kranjska-gora.si
mailto:valerija.krznaric@kranjska-gora.si
mailto:valerija.krznaric@kranjska-gora.si
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z dne 28. 11. 2022 osnovni kapital zmanjšala iz 67.297 
kosovnih delnic v nominalni vrednosti 561.929,95 EUR 
z umikom 6.729 lastnih kosovnih delnic v nominalni 
vrednosti 56.187,15 EUR na 60.568 kosovnih delnic z 
nominalno vrednostjo 505.742,80 EUR.

V kapitalske rezerve se odvede z umikom 6.729 
lastnih kosovnih delnic znesek 56.187,15 EUR, ki je 
enak celotnemu nominalnemu znesku umaknjenih del-
nic. Celotna vrednost odkupljenih lastnih delnic v znesku 
773.835,00 EUR, ki se umaknejo v breme rezerv, so bile 
oblikovane v višini 773.835,00 EUR iz prenesenega či-
stega dobička preteklih let.

EXOTERM HOLDING, d.d.
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Št. 2153-14/2014/24 (134-03) Ob-3618/22
V register političnih strank se pri politični stranki Več 

za Kranj, s kratico imena VZK in s sedežem v Kranju, 
Maistrov trg 11 ter z matično številko 4067452000, 
vpiše sprememba statuta in sprememba zastopnika 
stranke.

Kot novi zastopnik stranke se vpiše Boris Vehovec, 
roj. 10. 12. 1969, državljan Republike Slovenije, s stal-
nim prebivališčem: Gorenjesavska cesta 13d, Kranj.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Št. 101-33/2022-6 Ob-3393/22
Statut sindikata Osnovne organizacije ZSSS 

Zavarovalnice Triglav, d.d. OE Ljubljana (kratica: 
Osnovna organizacija ZSSS Zavarovalnice Triglav, 
d.d. OE LJU), Verovškova ulica 60B, Ljubljana, ki je 
v hrambi pri Upravni enoti Ljubljana na podlagi odločbe 
številka 028-3/2002 z dne 25. 3. 2002, in je vpisan v 
evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 
3/2002, se z dnem 28. 9. 2022 izbriše iz evidence sta-
tutov sindikatov.

Št. 101-3/2022/3 Ob-3585/22
Pravila o organiziranju in delovanju sindikata druž-

be SODS (ZSSS), Sindikat družbe Aero-Polyplast 
Ljubljana, ki so v hrambi v Upravni enoti Domžale na 
podlagi odločbe številka 101-6/2011-2 z dne 22. 12. 
2011 in vpisana v evidenco statutov sindikatov pod za-
poredno številko 101-6/2011, se z dnem 15. 11. 2022 
izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.

Evidence sindikatov
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Amortizacije

N 78/2022 Os-3117/22
V nepravdni zadevi predlagatelja Romana Lončar, 

ki ga zastopa Odvetniška družba Ferfolja, Ljubič, Bauk, 
o.p., d.o.o., s sedežem v Ljubljani, zaradi amortizacije 
listin, je predlagatelj vložil predlog za amortizacijo na-
slednje listine:

Zemljiškoknjižno pismo, ki ga je dne 31. 8. 2012 
pod številko 10/2012 izdalo Okrajno sodišče na Ptuju. 
Zemljiškoknjižno pismo je bilo izstavljeno predlagatelju 
kot prvemu imetniku (ustanovitelju) zemljiškega dolga. 
Na podlagi tega zemljiškoknjižnega pisma je pri nepre-
mičnini ID znak: parcela 1727 175 pri solastnem deležu 
predlagatelja do 12/100 vknjižen zemljiški dolg za zne-
sek 25.000,00 EUR do odpoklica.

Sodišče poziva vse morebitne upravičence iz zgoraj 
navedene listine, da se sodišču priglasijo v roku 60 dni 
od objave tega oklica in v tem roku ugovarjajo zoper pre-
dlog za razveljavitev ter listino (zemljiškoknjižno pismo) 
predložijo sodišču.

Če listina v roku 60 dni od objave tega oklica ne 
bo predložena sodišču, bo sodišče listino razveljavilo.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 15. 9. 2022

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

3039 I 113/2022 Os-3292/22
Okrajno sodišče v Grosupljem je v izvršilni zadevi 

upnice Republike Slovenije, matična št. 5854814000, 
davčna št. 17659957, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, 
ki jo zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike 
Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, proti dolžniku 
Dragoslavu Jelić, EMŠO 2812976501251, Ljubljanska 
cesta 1, Ivančna Gorica, ki ga zastopa zak. zast. Saša 
Hočevar – odvetnica, Kolodvorska cesta 2, Grosuplje, 
zaradi izterjave 19.394,23 EUR s pp, sklenilo:

Dolžniku se postavi začasna zastopnica, odvetnica 
mag. Saša Hočevar, Kolodvorska cesta 2, Grosuplje, ki 
ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonite zasto-
pnice, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 10. 10. 2022

II N 130/2022 Os-3413/22
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom opr. 

št. II N 130/2022 z dne 21. 10. 2022 nasprotnemu ude-
ležencu Vladimirju Marinoviću, roj. 6. 8. 1976, Cerej 27, 
Ankaran, katerega prebivališče dejansko ni znano in tudi 
nima pooblaščenca, na podlagi 4. točke drugega odstav-
ka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi 
z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1) 
postavilo začasno zastopnico, in sicer odvetnico Nino 
Anin Naglav, Soška ulica 5, Koper.

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 21. 10. 2022

0284 Ig 1/2019 Os-3514/22

Okrajno sodišče v Kopru je s sklepom opr. št. Ig 1/2019 
z dne 8. 11. 2022 dolžniku GM trading&chartering s.r.l., ki 
je neznanega bivališča, postavilo začasnega zastopnika, 
odv. Nevia Kofola iz Kopra.

Začasni zastopnik je bil dolžniku postavljen na pod-
lagi prvega odstavka 82. člena v zvezi s 4. točko dru-
gega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
(v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju), 
ki določa, da sodišče postavi začasnega zastopnika, če 
je prebivališče tožene stranke, ki nima pooblaščenca, 
neznano.

Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal v postopku 
vse do takrat, dokler stranke ali njihovi pooblaščenci ne 
nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristo-
jen za socialne zadeve, ne sporoči, da je toženi stranki 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 9. 11. 2022

VL 4769/2021 Os-3387/22

Okrajno sodišče v Litiji je v izvršilni zadevi upnika 
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, ki 
ga zastopa odv. Manja Grosek – odvetnica, Partizanska 
cesta 36, Maribor, zoper dolžnico Zalo Mirtič, Sevno 62, 
Primskovo, zaradi izterjave 743,78 EUR sklenilo:

Za začasnega zastopnika dolžnice Zale Mirtič, Sev-
no 62, Primskovo, se imenuje odvetnik Iztok Šubara, 
Ulica 1. junija 36, Trbovlje.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 24. 10. 2022

VL 25255/2022 Os-2780/22
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 Simona Dolinar, Miklošičeva cesta 19, Lju-
bljana, proti dolžniku Tomažu Globovnik, Stari trg 29, 
Slovenske Konjice, ki ga zastopa Cugmas Velimir, od-
vetnik, Liptovska ulica 6A, Slovenske Konjice, zaradi 
izterjave 1.515,37 EUR, sklenilo:

Dolžniku Tomažu Globovnik, Stari trg 29, Sloven-
ske Konjice 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 po-
stavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Cu-
gmas Velimir, Liptovska ulica 6A, 3210 Slovenske Ko-
njice.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 

Objave sodišč
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za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2022

I D 1703/2019 Os-3093/22
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici 

dr. Andreji Fakin, v zapuščinski zadevi po pok. Bar-
bari Dečman, hčeri Petra, rojeni 23. 6. 1976, EMŠO 
2306976505289, umrli 20. 4. 2019, nazadnje stan. Tr-
žna ulica 3, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije, 
sklenilo, da se potencialnemu dediču, zap. možu Iva-
nu Milojkoviću, na podlagi 4. točke drugega odstavka 
82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi 
s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD), postavi zača-
snega zastopnika, odvetnika Mateja Pečanaca, Dalmati-
nova ulica 2, Ljubljana, ker je navedeni potencialni dedič 
neznanega prebivališča in nima pooblaščenca.

Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in 
dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovanega po-
tencialnega dediča zastopal od dneva postavitve vse do 
takrat, dokler potencialni dedič ali njegov pooblaščenec 
ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristo-
jen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbni-
ka (83. člen ZPP, v zvezi s 163. členom ZD).

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 8. 2022

1913 I 115/2022 Os-3536/22
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnice 

Zavarovalnice Triglav, d.d., matična št. 5063345000, davč-
na št. 80040306, Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, proti dol-
žniku Luki Lukšič, EMŠO 1908971500293, 32 Northgate, 
Beccles, zaradi izterjave 16.316,24 EUR, sklenilo:

Dolžniku Luki Lukšič se na podlagi 82. člena Zako-
na o pravdnem postopku postavi začasnega zastopnika.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Ma-
tjaž Markelj, Ljubljanska cesta 80, 1230 Domžale.

 Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do ta-
krat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 2022

XII Ps 336/2022 Os-3634/22
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Komen-

skega 7, Ljubljana, je po triažnem sodniku: mag. Anton 
Lisac, v socialnem sporu tožeče stranke: Zavod Republi-
ke Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX/6, 
Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenka Zdravka Lorko-
vić, zoper toženo stranko: Lyupcho Gochevski, EMŠO: 
0201963501604 (nima prebivališča v RS), zaradi vračila 
neupravičeno pridobljenih sredstev iz naslova brezpo-
selnosti v višini 996,55 EUR s pp, izven glavne obrav-
nave dne 21. 11. 2022 sklenilo:

V tem socialnem sporu se za začasnega zastopnika 
tožene stranke postavi odvetnik Krištof Domen, Mikloši-
čeva cesta 30, Ljubljana.

Začasni zastopnik ima v tem socialnem sporu vse 
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo toženo 
stranko zastopal od dneva postavitve dalje, vse dotlej, 
dokler ne bo tožena stranka ali njen pooblaščenec na-
stopil pred sodiščem.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 21. 11. 2022

D 457/2017 Os-3471/22
Okrajno sodišče v Velenju je v zapuščinski zadevi 

po pokojnem Leonu Vozliču, roj. 13. 3. 1938, državljanu 
Slovenije, nazadnje stanujočem v Šoštanju, Kajuhova 
cesta 5, umrlem dne 1. 10. 2017, sklenilo, da se dediču 
Leonardu Vozlicu ml. (Lenard, Lenny), roj. 14. 12. 1968, 
225 Bridge Rd Ingle Farm South Australia 5098 na pod-
lagi tretjega odstavka 206. člena ZD v zvezi z 82. čle-
nom ZPP v zvezi s 163. členom ZD postavi začasno 
zastopnico, odvetnico Majo Šerc iz Velenja (na naslovu 
Trg mladosti 6, 3320 Velenje), ker je dedič Leonard Vo-
zlic v tujini in se ni mogla opraviti vročitev. Zastopnica 
ga bo zastopala v zapuščinskem postopku vse do takrat, 
dokler ne nastopi pred sodiščem.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 3. 11. 2022

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 458/2020 Os-3280/22

Pred Okrajnim sodiščem v Domžalah je pod 
D 458/2020 v teku zapuščinski postopek po pokojni 
Cveti Praštalo, hči Boška Praštala, rojena 9. 3. 1968, 
samska, državljanka Republike Slovenije, nazadnje sta-
nujoča Mengeška cesta 82, Trzin, umrla 29. 9. 2020.

Morebitni upniki se pozivajo, da najpozneje v 6 me-
secih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbo 142.b člena Zakona o de-
dovanju.

Če v zgoraj določenem roku noben upnik predlo-
ga za prenos zapuščine brez dedičev v stečajno maso 
zapuščine ne bo podal, bo zapuščina prešla v last Re-
publike Slovenije skladno z določbo 219. člena Zakona 
o dedovanju, ki za dolgove zapustnice ne odgovarja.

Morebitni upniki lahko pridobijo podatke o premože-
nju, ki sestavlja zapuščino in o zapustničinih obvezno-
stih pri naslovnem sodišču.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 10. 2022

D 254/2021 Os-3321/22
Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva cesta 6, 

1290 Grosuplje, v zapuščinski zadevi po pokojnem Jer-
neju Garvas, rojen 2. 8. 1874, umrl 13. 8. 1917, na-
zadnje stanujoč Žalna 8, Grosuplje, gre za zapuščino 
brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 
142.a člena Zakona o dedovanju (v nadaljevanju: ZD) 
izdaja oklic neznanim upnikom.

Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo 
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premo-
ženju, ki sestavlja zapuščino, in o zapustnikovih obve-
znostih, ter da lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah 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 
dneva objave tega oklica, če gre za neznanega upnika: 
1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 2. vlo-
ži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
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maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina prešla v last Republike Slovenije, ki na 
podlagi prvega odstavka 142.a člena ZD ne odgovarja 
za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 17. 10. 2022

D 252/2021 Os-3322/22
Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva cesta 6, 

1290 Grosuplje, v zapuščinski zadevi po pokojni Mariji 
Dremelj, rojena 2. 9. 1858, umrla 16. 3. 1910, naza-
dnje stanujoča Žalna 18, Grosuplje, gre za zapuščino 
brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 
142.a člena Zakona o dedovanju (v nadaljevanju: ZD) 
izdaja oklic neznanim upnikom.

Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo 
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premo-
ženju, ki sestavlja zapuščino, in o zapustničinih obve-
znostih, ter da lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah 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 
dneva objave tega oklica, če gre za neznanega upnika: 
1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 2. vlo-
ži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina prešla v last Republike Slovenije, ki na 
podlagi prvega odstavka 142.a člena ZD ne odgovarja 
za zapustničine dolgove.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 17. 10 .2022

D 259/2021 Os-3323/22
Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva cesta 6, 

1290 Grosuplje, v zapuščinski zadevi po pokojnem Fran-
čišku Perko, roj. 12. 11. 1862, umrl 17. 10. 1937, drža-
vljan Republike Slovenije, nazadnje stanujoč Žalna 4, 
1290 Grosuplje, gre za zapuščino brez dedičev, zato 
sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Za-
kona o dedovanju (v nadaljevanju: ZD) izdaja oklic ne-
znanim upnikom.

Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo 
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premo-
ženju, ki sestavlja zapuščino, in o zapustničinih obve-
znostih, ter da lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah 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 
dneva objave tega oklica, če gre za neznanega upnika: 
1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 2. vlo-

ži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina prešla v last Republike Slovenije, ki na 
podlagi prvega odstavka 142.a člena ZD ne odgovarja 
za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 14. 10. 2022

D 256/2021 Os-3324/22
Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva cesta 6, 

1290 Grosuplje, v zapuščinski zadevi po pokojnem Mi-
haelu Košak, rojen 7. 9. 1854, umrl 29. 10. 1935, na-
zadnje stanujoč Žalna 43, Grosuplje, gre za zapuščino 
brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 
142.a člena Zakona o dedovanju (v nadaljevanju: ZD) 
izdaja oklic neznanim upnikom.

Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo 
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premo-
ženju, ki sestavlja zapuščino, in o zapustnikovih obve-
znostih, ter da lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah 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 
dneva objave tega oklica, če gre za neznanega upnika: 
1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 2. vlo-
ži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina prešla v last Republike Slovenije, ki na 
podlagi prvega odstavka 142.a člena ZD ne odgovarja 
za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 17. 10. 2022

D 251/2021 Os-3330/22
V zapuščinski zadevi po pokojnem Frančišku Ber-

lan, roj. 20. 11. 1863, umrl 10. 8. 1943, nazadnje stan. 
Žalna 8, Grosuplje, gre za zapuščino brez dedičev, 
zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena 
Zakona o dedovanju (v nadaljevanju: ZD) izdaja oklic 
neznanim upnikom.

Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo 
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premo-
ženju, ki sestavlja zapuščino, in o zapustnikovih obve-
znostih, ter da lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah 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 
dneva objave tega oklica, če gre za neznanega upnika: 
1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 2. vlo-
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ži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina prešla v last Republike Slovenije, ki na 
podlagi prvega odstavka 142.a člena ZD ne odgovarja 
za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 18. 10. 2022

D 253/2021 Os-3331/22
V zapuščinski zadevi po pokojnem Fink Josipu, roj. 

8. 2. 1845, umrl 19. 6. 1925, nazadnje stan. Žalna 13, 
Grosuplje, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče 
na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o 
dedovanju (v nadaljevanju: ZD) izdaja oklic neznanim 
upnikom.

Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo 
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premo-
ženju, ki sestavlja zapuščino, in o zapustnikovih obve-
znostih, ter da lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah 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 
dneva objave tega oklica, če gre za neznanega upnika: 
1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 2. vlo-
ži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina prešla v last Republike Slovenije, ki na 
podlagi prvega odstavka 142.a člena ZD ne odgovarja 
za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 18. 10. 2022

D 255/2021 Os-3332/22
V zapuščinski zadevi po pokojnem Josipu Javor-

nik, roj. 25. 10. 1847, umrl 22. 6. 1932, nazadnje stan. 
Žalna 6, Grosuplje, gre za zapuščino brez dedičev, 
zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena 
Zakona o dedovanju (v nadaljevanju: ZD) izdaja oklic 
neznanim upnikom.

Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo 
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premo-
ženju, ki sestavlja zapuščino, in o zapustnikovih obve-
znostih, ter da lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah 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 
dneva objave tega oklica, če gre za neznanega upnika: 
1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 2. vlo-
ži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine brez 

dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina prešla v last Republike Slovenije, ki na 
podlagi prvega odstavka 142.a člena ZD ne odgovarja 
za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 18. 10. 2022

D 258/2021 Os-3333/22
V zapuščinski zadevi po pokojni Ani Peček, roj. 

20. 7. 1887, umrla 28. 12. 1970, nazadnje stan. Stari 
trg 7, Ivančna Gorica, gre za zapuščino brez dedičev, 
zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena 
Zakona o dedovanju (v nadaljevanju: ZD) izdaja oklic 
neznanim upnikom.

Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo 
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premo-
ženju, ki sestavlja zapuščino, in o zapustničinih obve-
znostih, ter da lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah 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 
dneva objave tega oklica, če gre za neznanega upnika: 
1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 2. vlo-
ži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina prešla v last Republike Slovenije, ki na 
podlagi prvega odstavka 142.a člena ZD ne odgovarja 
za zapustničine dolgove.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 18. 10. 2022

D 260/2021 Os-3334/22
V zapuščinski zadevi po pokojnem Steklasa Lo-

vrencu, roj. 8. 8. 1858, umrl 3. 9. 1936, nazadnje stan. 
Žalna 33, Grosuplje, gre za zapuščino brez dedičev, 
zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena 
Zakona o dedovanju (v nadaljevanju: ZD) izdaja oklic 
neznanim upnikom.

Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo 
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premo-
ženju, ki sestavlja zapuščino, in o zapustnikovih obve-
znostih, ter da lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah 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 
dneva objave tega oklica, če gre za neznanega upnika: 
1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 2. vlo-
ži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
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maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina prešla v last Republike Slovenije, ki na 
podlagi prvega odstavka 142.a člena ZD ne odgovarja 
za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 18. 10. 2022

D 311/2020 Os-3325/22

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pokojnem Šabić Ljubanu, roj. 9. 8. 1950, upokojencu, 
drž. Republike Slovenije, nazadnje stanujočem v Ribni-
ci, Knafljev trg 6, umrlem 23. 10. 2020 v Ribnici.

Zapustnikovi dediči sodišču niso znani, oklic de-
dičem, s katerim je sodišče pozvalo sorodnike Šabić 
Ljubana, da naj se javijo sodišču, z dne 9. 2. 2021, pa 
je potekel brez rezultata.

Eventualni zapustnikovi upniki lahko pridobijo po-
datke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustni-
kovih obveznostih pri tukajšnjem sodišču.

Eventualni zapustnikovi upniki lahko zahtevajo, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih od dneva 
objave oklica prijavijo to zahtevo v zapuščinskem po-
stopku ter vložijo predlog za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti 
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapu-
ščine, bo zapuščina brez dedičev prešla v last Republike 
Slovenije, ki za zapustnikove dolgove ne odgovarja.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 4. 10. 2022

D 436/2021 Os-3293/22

Zapuščinska zadeva: po pok. Andreju Cergolu, pok. 
Mateja qm Urbana, neznanega datuma rojstva, nezna-
nega bivališča, razglašenega za mrtvega z določenim 
datumom 31. 12. 1928.

V predmetni zapuščinski zadevi se iščejo dediči po 
pok. Andreju Cergolu, pok. Mateja qm Urbana, neznane-
ga datuma rojstva, neznanega bivališča, razglašenega 
za mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča v Kopru opr. 
št. N 80/2020 z dne 9. 6. 2021, s katerim je bil kot datum 
smrti določen z določenim datumom 31. 12. 1928.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Med-
ved, Šared 28/h, Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 10. 2022

D 595/2019 Os-3504/22
Po pok. Antonu Markežič, sin Markežič Ivana-Ma-

rije, rojen dne 7. 1. 1866, neznanega prebivališča, ki je 
bil razglašen za mrtvega z določenim datumom smrti 
8. 1. 1936.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

V predmetni zapuščinski zadevi se iščejo dediči 
zapustnikovega sina Markežič Andreja (15. 11. 1897–?) 
ter dediči zapustnikove hčerke Markežič Antonie (21. 4. 
1901–?). Iščejo se tudi morebitni zapustnikovi sorojenci 
in njihovi potomci ter zapustnikovi bratranci in sestrične 
in njihovi potomci.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica zapu-
ščine neznanih dedičev odvetnica Lidija Debeljak, Fer-
rarska ulica 12, Koper.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 10. 2022

D 214/2018 Os-3523/22
Zapuščinska zadeva po pok. Vladimirju Stepanči-

ču, sinu Jožefa, roj. dne 12. 7. 1912, z zadnjim znanim 
bivališčem v Cordobi, Argentina, ki je bil razglašen za 
mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča v Kopru opr. št. 
N 83/2016 z dne 7. 4. 2017 in določenim datumom smrti 
13. 7. 1982.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o za-
pustnikovih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prene-
se v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z 
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 11. 2022

IV D 2050/2019 Os-2365/22
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščin-

ski postopek po pok. Škulj Borutu Francu, rojenem dne 
10. 4. 1946, umrlem dne 27. 5. 2019, nazadnje stanu-
jočem na naslovu Zofke Kvedrove ulica 22, Ljubljana, 
državljanu Republike Slovenije.

Ker so se zakoniti dediči I. in II. dednega reda odpo-
vedali dedovanju po zapustniku, sodišču pa niso znani 
podatki o zakonitih dedičih III. dednega reda (potomcih 
dedov in babic zapustnika), sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da imajo pravi-
co do dediščine po pok. Škulj Borutu Francu poziva, da 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. 
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek 
nadaljevalo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2022

IV D 1793/2020 Os-3187/22
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapu-

ščinski postopek po pok. Ljudmili Mariji Svetlin, v ze-
mljiški knjigi označena kot Milica Franke, Essen am 
Ellenbogen 24, Nemčija, rojena 23. 9. 1936 kot Ljudmila 
Marija Habjan, razglašena za mrtvo z dnem 1. 1. 2018, 
državljanka Republike Slovenije.

Zapustnica ni napravila oporoke, zato je nastopi-
lo zakonito dedovanje. Sodišče v zadevi išče dediče 
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I. dednega reda. Iz uradnih evidenc izhaja, da je bila 
zapustnica razvezana, sodišče je po poizvedovanjih 
ugotovilo, da je imela hči Evo Molheim, s katere podatki 
o datumu rojstva in naslovu, po katerih bi jo bilo mogoče 
iskati v tujini, sodišče ne razpolaga.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva zapustničino hči ter vse ostale, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine po zapustnici na podlagi 
zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave 
tega oklica na sodni deski, spletni strani sodišča in v 
Uradnem listu RS.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski po-
stopek nadaljevalo na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 2022

II D 3289/2008 Os-3404/22
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščin-

ski postopek po pok. Lei Ceciliji Hočevar, roj. 26. 10. 
1930, umrla 11. 11. 2008, nazadnje stanujoča na naslo-
vu Reber 15, Ljubljana, državljanka Republike Slovenije.

V zapuščinskem postopku je bil opravljen oklic dedi-
čem po 206. členu Zakona o dedovanju (ZD) in se do po-
teka 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 zapustničinih 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 24. 10. 2022

II D 1873/2021 Os-3034/22
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 

sodišču v Mariboru, po pokojnem Postrak Blažu, roj. 
20. 4. 1973, drž. RS, samski, nazaduje stan. Poljska 
cesta 16, Hoče, umrl 25. 6. 2021, ugotovilo, da gre za 
zapuščino brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena 
Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča, 
da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o 
premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v 
stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah 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 dneva objave oklica, če gre za neznanega upni-
ka: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine 
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti 
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel 
stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je 
predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, 
ki na podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustni-
kove dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 8. 2022

D 289/2021 Os-3335/22
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski 

postopek po pok. Medvešček Jožefi, roj. Gabrijelčič, 
neznanih rojstnih podatkov, iz Anhovega, ki je bila raz-
glašena za mrtvo s sklepom Okrajnega sodišča v Novi 
Gorici opr. št. IN 25/2020 z dne 16. 3. 2021, kot datum 
smrti pa se šteje 11. 4. 1888.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapu-
stničinih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prene-
se v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z 
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Re-
publiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustničine dolgove.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 10. 2022

D 165/2020 Os-3319/22
Pri Okrajnem sodišču v Ormožu je v teku zapuščin-

ski postopek po pokojni Elizabeti Perger, rojeni Ozmec, 
rojeni dne 18. 11. 1891, umrli dne 3. 10. 1960, nazadnje 
stanujoči Frankovci 14, Ormož.

V zapuščino po pokojni spadajo nepremičnine, ki so 
ji bile vrnjene kot članici AS Frankovci.

Tekom postopka je sodišče ugotovilo, da je pokojna 
imela tudi hčerko Ano Kosec, EMŠO: 2607927506202, 
z zadnjim znanim naslovom v Republiki Nemčiji, Rich. 
Wagnerstr. 57, Waldkraiburg, Nemčija, na katerega ji 
pisanja ni bilo mogoče vročiti. Po nepreverjenih informa-
cijah sodedičev, bi slednja naj bila pokojna. Imela naj bi 
štiri otroke, podatki o katerih sodišču niso znani.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na so-
dni deski sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče za-
puščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ormožu
dne 17. 8. 2022

D 160/2020 Os-3320/22
Pri Okrajnem sodišču v Ormožu je v teku zapu-

ščinski postopek po pokojni Tereziji Ozmec, rojeni dne 
28. 7. 1883, umrli dne 14. 11. 1962, nazadnje stanujoči 
Frankovci 14, Ormož.

V zapuščino po pokojni spadajo nepremičnine, ki so 
ji bile vrnjene kot članici AS Frankovci.

Tekom postopka je sodišče ugotovilo, da je pokojna 
umrla brez otrok, upravičeni dediči njenega premoženja 
so njeni nečaki, potomci edine sestre Elizabete Perger. 
Slednja je pokojna in je imela tudi hčerko Ano Kosec, 
EMŠO: 2607927506202, z zadnjim znanim naslovom 
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v Republiki Nemčiji, Rich. Wagnerstr. 57, Waldkraiburg, 
Nemčija, na katerega ji pisanja ni bilo mogoče vročiti. 
Po nepreverjenih informacijah sodedičev, bi slednja naj 
bila pokojna. Imela naj bi štiri otroke, podatki o katerih 
sodišču niso znani.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na so-
dni deski sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče za-
puščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ormožu
dne 17. 8. 2022

D 149/2021 Os-3454/22
Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek 

po pok. Jožefu Lavrenčiču, pok. Antona, roj. 17. 2. 1890 
v Skopem, z zadnjim stalnim bivališčem Skopo 41, 6221 
Dutovlje, ki je umrl dne 2. 3. 1971 v Kninu, Republika 
Hrvaška (v z.k. vpisan tudi kot Josip pok. Antona Lavren-
čič, Skopo 41, 6221 Dutovlje).

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 11. 10. 2022

D 149/2022 Os-3455/22
Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek 

po pok. Francu Lavrenčiču, pok. Antona, roj. 24. 2. 1897 
v Skopem, z zadnjim stalnim bivališčem Skopo 45, 6221 
Dutovlje, ki je umrl dne 14. 8. 1975.

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 11. 10. 2022

D 128/2021 Os-3315/22
Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku za-

puščinski postopek po pokojni Majdi Rezec, hči Feliksa, 
rojena dne 11. 7. 1962, državljanka Republike Slovenije, 
poročena, nazadnje stanujoča Straška Gorca 30, Pre-
vorje, umrla dne 12. 5. 2021.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. V tem primeru Republika Slovenija ne odgo-
varja za zapustničine dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in o za-
pustničinih obveznostih.

Upnike se poziva, da lahko v šestih mesecih od 
dneva objave tega oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o 
dedovanju, kar pomeni, da prijavi to zahtevo v zapuščin-
skem postopku in vloži predlog za začetek stečaja zapu-
ščine 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 Šentjurju
dne 13. 10. 2022

D 220/2021 Os-3318/22
Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku za-

puščinski postopek po pokojni Moniki Malgaj, rojena 
dne 1. 5. 1915, nazadnje stanujoča Gorica pri Slivnici 4, 
Gorica pri Slivnici, umrla dne 21. 8. 2021.

Dediči I. dednega reda so se odpovedali dediščini. 
Sodišču ni znano, ali je po zapustnici kaj dedičev II. ozi-
roma III. dednega reda, zato s tem oklicem poziva ose-
be, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se čim 
prej, najkasneje pa v roku 1 leta od objave tega oklica na 
sodni deski sodišča, spletni strani sodišča in v Uradnem 
listu RS, priglasijo sodišču.

Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 17. 10. 2022

D 281/2022 Os-3317/22
Na Okrajnem sodišču v Trbovljah teče zapuščin-

ski postopek opr. št. D 281/2022 po dne 2. 5. 2022 
umrli Mariji Dolar, roj. 24. 6. 1929, nazadnje stanujoči 
Ostenk 13, Trbovlje.

Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju zapu-
ščinsko sodišče poziva vse, ki menijo, da bi utegnili imeti 
pravico do dedovanja, da se priglasijo pri naslovnem 
sodišču v roku enega leta po objavi tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 17. 10. 2022

D 227/89 Os-3314/22
Pri Okrajnem sodišču na Vrhniki je v teku postopek 

za izdajo dodatnega sklepa o dedovanju po pokojni Ma-
riji Petkovšek, rojeni 6. 9. 1908, državljanki Republike 
Slovenije in SFRJ, nazadnje stalno stanujoči na naslovu 
Hotedršica 46, Hotedršica, umrli 15. 11. 1989.

Zapustnica je napravila oporoko, o kateri se imajo 
pravico izreci morebitni zakoniti dediči III. dednega reda. 
Sodišče nima podatkov o vseh osebah, ki bi prišle v po-
štev kot dediči III. dednega reda. Glede na to, sodišče 
na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse 
tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po zapu-
stnici, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave 
tega oklica v Uradnem listu RS in na sodni deski ter 
spletni strani sodišča.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 5. 10. 2022

Oklici pogrešanih

N 787/2021 Os-3586/22
Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani se vodi posto-

pek v nepravdni zadevi predlagateljice Milene Kodba, 
Brest 52B, Ig, zaradi razglasitve pogrešane osebe Ma-
tilde Pečar, rojena Švigelj, roj. 23. 2. 1893, prebivališče 
neznano, za mrtvo.
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V skladu s 126. členom Zakona o nepravdnem po-
stopku pozivamo pogrešano Matildo Pečar, roj. Švigelj, 
roj. 23. 2. 1893, prebivališče neznano, naj se oglasi, če 
je živa. Prav tako pozivamo vse druge, ki kaj vedo o njej 
in o njenem življenju, naj se javijo Okrajnemu sodišču v 
Ljubljani v roku treh mesecev po objavi tega oklica, ker 
bo sodišče po poteku tega roka pogrešano razglasilo 
za mrtvo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 6. 2022

N 45/2022 Os-3484/22
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku neprav-

dni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo 
zastopa Državno odvetništvo RS, zaradi razglasitve po-
grešanega Andreja (od Valentina) Krajnika z zadnjim 
znanim prebivališčem v Italiji, Kraj 116, Drenchia, za 
mrtvega.

Pogrešanega bo v postopku zastopal začasni skrb-
nik Mitja Podgornik, odvetnik v Odvetniški pisarni Pod-
gornik s sedežem v Tolminu.

O pogrešanem je znano le to, da je v zemljiški knji-
gi vpisan kot lastnik nepremičnine v k.o. 2249 Volče. 
Lastninska pravica je bila v njegovo korist vknjižena na 
podlagi listine z dne 17. 2. 1880, ki pa je ni mogoče pri-
dobiti. Po navedenem datumu o pogrešanem ni nobenih 
podatkov več.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma o nje-
govi smrti, naj to sporoči sodišču ali skrbniku za posebni 
primer, v treh mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče 
po poteku tega roka razglasilo pogrešanega za mrtve-
ga v skladu z določili Zakona o nepravdnem postopku 
– ZNP-1.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 8. 11. 2022

N 48/2022 Os-3485/22
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku neprav-

dni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo 
zastopa Državno odvetništvo RS, zaradi razglasitve po-

grešane Marijane Tomazetič z zadnjim znanim prebiva-
liščem v Italiji, Breg 136, za mrtvo.

Pogrešano bo v postopku zastopal začasni skrbnik 
Mitja Podgornik, odvetnik v Odvetniški pisarni Podgornik 
s sedežem v Tolminu.

O pogrešani je znano le to, da je v zemljiški knji-
gi vpisana kot lastnica nepremičnine v k.o. 2249 Vol-
če. Nepremičnine je pridobila na podlagi kupne po-
godbe, sklenjene s prodajalcem Josipom Trinkom iz 
Brega 134 (128), Italija, dne 12. 5. 1922. Rojstni podatki 
pogrešane iz pogodbe niso razvidni, očitno pa je bila ob 
sklepanju že polnoletna. Po letu 1922 o pogrešani ni 
nobenih podatkov več.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešani oziroma o njeni 
smrti, naj to sporoči sodišču ali skrbniku za posebni 
primer, v treh mesecih od objave oklica, sicer bo sodi-
šče po poteku tega roka razglasilo pogrešano za mrtvo 
v skladu z določili Zakona o nepravdnem postopku – 
ZNP-1.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 8. 11. 2022

N 42/2022 Os-3552/22
Okrajno sodišče v Žalcu je v nepravdni zadevi pre-

dlagateljice Jožefe Tominšek, EMŠO: 1603923505024, 
stanujoče Latkova vas 94, Prebold zaradi izdaje odločbe 
o razglasitvi za mrtvega pogrešanca Carla (v zemljiški 
knjigi Karol) Rojnik, rojen 28. 10. 1857, stanujoč Latko-
va vas 24, Prebold, za katerega je znano samo to, da 
je bil ob smrti svoje žene dne 29. 6. 1931 se živ in da 
sta njegova starša Agnes Rojnik in Jakob Rojnik, ni pa 
znano kdaj je umrl. Sodišče poziva vse, ki bi kaj vedeli 
o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču v treh me-
secih po objavi oklica v Uradnem listu RS, na oglasni 
deski tega sodišča in na oglasni deski Občine Prebold.

V kolikor se v odrejenem roku treh mesecev po-
grešanec ne bo oglasil in tudi ne bo drugih obvestil, ki 
bi izkazovala, da je pogrešanec se živ, bo sodišče po 
poteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 15. 11. 2022
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Spričevala preklicujejo

Ekonomska fakulteta UL, Kardeljeva ploščad 17, 
Ljubljana, diplomo št. 6165, izdano na ime Vita Gjikolli, 
izdajatelj Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, leto 
izdaje 2022. Ob-3631/22

Drugo preklicujejo

Anže Henigman s.p., Rakitnica 45, Dolenja vas, iz-
vod licence št. 015938/003, za vozilo, reg. št. LJ 91 PUS. 
gnl‑344660

Anže Henigman s.p., Rakitnica 45, Dolenja vas, iz-
vod licence št. 015938/006, za vozilo, reg. št. KP ZR-334. 
gnk‑344661

Anže Henigman s.p., Rakitnica 45, Dolenja vas, iz-
vod licence št. 015938/008, za vozilo, reg. št. KP AE-843. 
gnj‑344662

Avbar Anton, Rožna ulica 17, Mirna Peč, NPK se-
kač, št. 6230.002.4.021-109-2016-6182, izdajatelj Grm 
Novo mesto, leto izdaje 2016. gns‑344653

BATEA, BRANKO ĐURIĆ S.P., MLAKA PRI KO-
ČEVJU 3, Stara Cerkev, potrdilo o uspešno opravlje-
nem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev 
licence v cestnem prometu, št. 606995, izdano na ime 
Branko Đurič, izdajatelj Ministrstvo za promet in zveze, 
leto izdaje 1997. gni‑344663

DANY ŠPED, d.o.o., Rozmanova ulica 33, Krško, 
dovolilnico št. 0680, država BIH, oznaka države 070. 
gnn‑344658

EUROTOP TRANSPORT D.O.O., SELOVEC 89, 
Šentjanž pri Dravogradu, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500038670001, izdano na ime Boris Knez, iz-
dajatelj Cetis Celje, d.d. gnr‑344654

Finžgar Gašper, Ilirska ulica 16, Ljubljana, dovolje-
nje za letenje št. 239, veljavnost od 22. 5. 2015 do 21. 5. 
2016, izdajatelj Agencija za civilno letalstvo. gnf‑344666

MILAN OBREZ S.P., Žegar 2, Prevorje, izvod licen-
ce št. 018547/002, za vozilo MERCEDES BENZ, reg. 
št. CE VF-732, veljavnost do 19. 11. 2027. gng‑344665

PRO LOGO TEAM D.O.O., CELOVŠKA CE-
STA 69B, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500030241002, izdano na ime Petar Nedić, 
izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnq‑344655

RESAL d.o.o., Mala sela 3, Vače, digitalno tahograf-
sko kartico, št. 1070500004159002, izdano na ime Uroš 
Rebolj, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gno‑344657

Stuhne Rok, Grablovičeva 36, Ljubljana, certifikat 
NPK št. 2512642018, izdajatelj Varnostna zbornica, leto 
izdaje 2018. gnp‑344656

Tomažin Bolcar Blaž, Raičeva 50, Ljubljana, odve-
tniško izkaznico št. 3860-340072, izdajatelj Odvetniška 
zbornica Slovenije. gnm‑344659

Trunkelj Jure, Knežja vas 20, Dobrnič, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500040654001, izdajatelj 
Cetis Celje, d.d. gnh‑344664

Preklici
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