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 Ob-1541/23
Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, Kotni-

kova 5, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Urad za Interreg 
in finančne mehanizme, Sektor za upravljanje čezmej-
nih programov, na podlagi 106.i člena Zakona o javnih 
financah objavlja

javni razpis
za predložitev projektov (za standardne projekte)  
V okviru Interreg programa Slovenija-Madžarska 

2021-2027 (referenčna številka: 4300-1/2023)
1. Organ upravljanja
Organ upravljanja je Ministrstvo za kohezijo in regi-

onalni razvoj, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa 
Urad za Interreg in finančne mehanizme, Sektor za 
upravljanje čezmejnih programov.

Organ upravljanja je pogodbeni organ za sredstva 
evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

2. Pravna podlaga:
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 

– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – revidiran, 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – 
odl. US),

– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 
– ZZNŠPP),

– Uredba (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za 
pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribi-
štvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad 
za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo var-
nost in Instrument za finančno podporo za upravljanje 
meja in vizumsko politiko (uredba o skupnih določbah) 
z vsemi spremembami,

– Uredba (EU) 2021/1058 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 24. junija 2021 o Evropskem skladu za re-
gionalni razvoj in Kohezijskem skladu (uredba o ESRR) 
z vsemi spremembami,

– Uredba (EU) 2021/1059 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 24. junija 2021 o posebnih določbah za 
cilj »evropsko teritorialno sodelovanje« (Interreg), ki ga 
podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj in instru-
menti za zunanje financiranje (uredba Interreg), z vsemi 
spremembami,

– izvedbeni akti in delegirani akti, sprejeti v skladu 
z zgoraj navedenimi uredbami,

– drugi pravni akti, ki se uporabljajo za izvajanje 
projektov, ki jih sofinancira ESRR,

– Interreg Program Slovenija-Madžarska 
št. CCI2021TC16RFCB045, odobren s Sklepom Evrop-

ske komisije št. C(2022)8276 final, dne 14. november 
2022, z vsemi spremembami.

Zaimki, v tem dokumentu uporabljeni v moški slov-
nični obliki, vključujejo tudi žensko slovnično obliko v 
skladu z načeli spolno nevtralnega jezika.

3. Javni razpis za predložitev projektov
Ta javni razpis za predložitev projektov objavlja 

organ upravljanja.
Razpisna dokumentacija, ki vsebuje Priročnik za 

upravičence, predlogo izjave o projektu, predlogo izjave 
projektnega partnerja, vzorec pogodbe o sofinanciranju, 
vzorec sporazuma o partnerstvu ter Interreg program 
Slovenija-Madžarska (IP SI-HU), je na voljo na spletni 
strani www.si-hu.eu.

Interreg program Slovenija-Madžarska za program-
sko obdobje 2021–2027 vabi morebitne upravičence k 
predložitvi projektnih vlog v okviru tega javnega razpisa 
za predložitev projektov.

4. Predmet javnega razpisa za predložitev projektov
IP SI-HU se financira iz evropskega sklada za regi-

onalni razvoj (ESRR) v okviru cilja evropsko teritorialno 
sodelovanje. Predmet tega javnega razpisa za predlo-
žitev projektov je sofinanciranje projektov, ki učinkovito 
prispevajo k splošnemu cilju programa, ki je:

je prispevati k dejavni in sodelujoči programski re-
giji, ki se zaveda svojih okoljskih, naravnih in kulturnih 
vrednot, s spodbujanjem trajnostne rabe, varstva in iz-
koriščanja v turistične namene ter vzpostavitvijo prepo-
znavne in privlačne zelene turistične destinacije.

Predmet tega javnega razpisa za predložitev pro-
jektov je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo nasle-
dnjim prednostnim nalogam in pripadajočim specifičnim 
ciljem:

Prednostna naloga 1: zelena obmejna regija
– Specifični cilj 1: krepitev varstva in ohranjanja 

narave, biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, 
tudi na urbanih območjih, ter zmanjšanje vseh oblik 
onesnaževanja

Prednostna naloga 2: vključujoča obmejna regija, ki 
temelji na trajnostnem turizmu

– Specifični cilj 1: krepitev vloge kulture in traj-
nostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni 
vključenosti in socialnih inovacijah

Prednostna naloga 3: sodelujoča obmejna regija
– Specifični cilj 1: boljše upravljanje sodelovanja
Projekti morajo biti usmerjeni v doseganje rezul-

tatov. Jasno mora biti prikazana soodvisnost interven-
cijske logike projekta (tj. splošnih ciljev projekta, spe-
cifičnih ciljev projekta, dejavnosti, kazalnikov učinka 
(outputov) in pričakovanih rezultatov projekta) s ciljnim 
specifičnim ciljem in kazalniki programa.

Podrobni opis vsebine vsake prednostne naloge in 
specifičnih ciljev programa, vključno z ukrepi in ciljnimi 

Javni razpisi
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skupinami, je na voljo v 2. poglavju IP SI-HU dokumen-
ta. Da bi bil vaš projekt skladen s programom, je treba 
prebrati in upoštevati opis v okviru vsake prednostne 
naloge in pripadajočega specifičnega cilja.

V skladu s pogoji tega javnega razpisa se projektni 
predlog lahko nanaša le na eno od navedenih predno-
stnih nalog in en specifični cilj programa, tudi če neka-
tere dejavnosti projekta spadajo v drugo prednostno 
nalogo.

5. Razpoložljiva sredstva, stopnja sofinanciranja in 
velikost projekta

Za sofinanciranje projektov v okviru tega javne-
ga razpisa za predložitev projektov je na voljo skupno 
11.404.789 sredstev ESRR.

Sredstva se razdelijo po prednostnih nalogah, kot 
sledi:
Prednostna naloga Sredstva 

ESRR  
v EUR

1 zelena obmejna regija 3.527.250
2 vključujoča obmejna regija, ki temelji 
na trajnostnem turizmu 6.466.667
3 sodelujoča obmejna regija 1.410.872
skupaj 11.404.789

Program sofinancira samo upravičene izdatke (glej 
10. točko tega dokumenta). Sofinanciranje s sredstvi 
ESRR znaša do največ 80 % skupnih upravičenih stro-
škov, najmanj 20 % pa se zagotovi iz lastnega prispevka 
projektnih partnerjev in/ali drugih virov1.

nice, v katerih se nahajajo, prevzamejo vse izvedbene 
določbe v zvezi z upravljanjem, kontrolo in revizijo.

8. Upravičeno obdobje sofinanciranja
Najzgodnejši možni začetek obdobja upravičenosti 

izdatkov je 1. januar 2022.
Datum zaključka projekta je datum, določen v po-

godbi o sofinanciranju, vendar najpozneje 31. decembra 
2028.

9. Trajanje projekta: priporočeno trajanje projekta je 
do 36 mesecev za prvo in drugo prednostno nalogo in 
do 24 mesecev za tretjo prednostno nalogo, specifični 
cilj 3.1.

10. Upravičeni stroški
1. Stroški osebja
2. Pisarniški in administrativni stroški
3. Potni in namestitveni stroški
4. Stroški zunanjih strokovnjakov in storitev
5. Stroški opreme
6. Stroški za infrastrukturo in gradnje
Podrobni opis upravičenih stroškov je vključen v 

Priročnik za upravičence (četrti del).
11. Podpora pri pripravi projektov
Prijavitelji naj pred oddajo projektnih predlogov pre-

berejo dokumente, ki se nanašajo na zadevni javni raz-
pis za predložitev projektov in so objavljeni na spletni 
strani www.si-hu.eu. Vprašanja in zahteve za dodatne 
informacije se v času trajanja javnega razpisa lahko 
pošljejo skupnemu sekretariatu po elektronski pošti na 
naslov si-hu.svrk@gov.si.

Skupni sekretariat in Info točke na Madžarskem 
zagotovijo naslednje informacije in podporo v zvezi z 
razvojem projektov in pripravo vlog:

– informacije o programu in javnem razpisu za pre-
dložitev projektov,

– informacije o pripravi in predložitvi vlog,
– organizacija informativnih delavnic,
– objava pogosto zastavljenih vprašanj in odgo-

vorov,
– objava informacij o odobrenih projektih.
Podporo v zvezi s specifičnimi temami, povezanimi 

z vsebino projekta, vključno z informacijami o državnih 
pomočeh, z iskanjem projektnih partnerjev ali informa-
cijami o nacionalnem sofinanciranju (slednje velja za 
projektne partnerje iz Madžarske), zagotavljajo pred-
stavniki obeh držav članic (nacionalnih organov). Zelo 
priporočljivo je, da vsi projektni partnerji pred oddajo 
vloge vzpostavijo stik s pristojnimi nacionalnimi organi.

Kontaktni podatki so navedeni v poglavju 2.6 dru-
gega dela Priročnika za upravičence in na spletni strani 
programa.

Informacije o načrtovanih informativnih delavnicah, 
najpogostejših vprašanjih in odobrenih projektih so na 
voljo na spletni strani programa www.si-hu.eu.

12. Predložitev projektnih vlog
Projektne vloge se lahko oddajo kadar koli med da-

tumom začetka in datumom zaključka javnega razpisa 
za predložitev projektov, ali dokler so na voljo sredstva. 
Prijavitelji lahko oddajo projektne prijave neprekinjeno 
od objave razpisa.

Prvi rok za oddajo projektnih vlog je 8. maj 2023 
(ob 12. uri). Vsi naslednji roki za oddajo projektnih vlog 
se objavijo na spletni strani programa www.si-hu.eu vsaj 
dva meseca pred določenim rokom. O vlogah, prejetih 
v roku pred vsakim zasedanjem odbora za spremljanje 
(OzS) in ki izpolnjujejo vse zahteve, bo odločal OzS.

Vlogo za projekt predloži vodilni partner preko siste-
ma Jems. Oddana vloga mora vsebovati vse zahtevane 
podatke ter podpisane in skenirane priloge k prijavnici, 
kot je navedeno v Priročniku za upravičence.

1 Za podrobnejše informacije glej Priročnik za upra-
vičence.

V programu lahko sodelujejo projekti, katerih zapro-
šeni znesek znaša več kot 160.000 EUR sredstev ESRR 
in ne več kot 1,5 milijona EUR sredstev ESRR za pred-
nostno nalogo 1, prednostno nalogo 2 in prednostno 
nalogo 3, specifični cilj 3.1 in ne več kot 350.000 EUR 
ESRR za prednostno nalogo 3, specifični cilj 3.2.

6. Programsko območje: programsko območje ob-
sega dve slovenski (Pomurska, Podravska) in dve ma-
džarski (Vas, Zala) NUTS-3 regiji.

7. Zahteva za partnerstvo
Minimalna zahteva je, da ima partnerstvo vsaj ene-

ga projektnega partnerja iz Slovenije in enega iz Ma-
džarske ali EZTS (Evropsko združenje za teritorialno 
sodelovanje), registriran v eni od sodelujočih držav, se-
stavljen iz članov iz obeh držav članic.

Fizične osebe in politične stranke so izključene iz 
sodelovanja. Vse druge pravne osebe lahko sodelujejo, 
če ne delujejo kot zunanji ponudniki storitev ter imajo 
finančno, administrativno in operativno zmogljivost za 
sodelovanje v programu.

Projektni partnerji med seboj izberejo vodilnega par-
tnerja. Vodilni partnerji morajo imeti sedež na program-
skem območju. V utemeljenih primerih lahko partner 
izven programskega območja postane vodilni partner 
pod pogojem, da ima zakonsko določene pristojnosti 
ali področja delovanja za določene dele programskega 
območja. Institucije, ki se nahajajo zunaj programskega 
območja, vendar na ozemlju države članice, vključene v 
program, lahko delujejo le kot projektni partnerji.

Projektni partnerji, ki se nahajajo zunaj program-
skega območja, vendar v Evropski uniji, so lahko pro-
jektni partnerji le v ustrezno utemeljenih primerih. Upo-
števajte, da je v primeru odobritve projekta učinkovito 
sodelovanje partnerjev iz regij Evropske unije zunaj 
programskega območja pogojeno s tem, da države čla-
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Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 
programa www.si-hu.eu

13. Izbor projektov
Projekti morajo imeti čezmejni vpliv na programsko 

območje. Izpolnjena morajo biti vsaj tri merila za čezmej-
no sodelovanje. Projektni partnerji sodelujejo pri razvoju 
projekta, skupnem izvajanju in skupnem financiranju. 
Poleg tega lahko sodelujejo pri skupnem osebju.

Izbor projektov temelji na oceni prejetih vlog po 
standardiziranem postopku, ki zagotavlja spoštovanje 
načel transparentnosti in enake obravnave. Projektna 
vloga, oddana preko sistema Jems, je edina, ki šteje 
za veljavno.

Postopek izbora projektov se izvede v dveh fazah:
Preverjanje administrativne ustreznosti in upravi-

čenosti
Vsak projektni predlog mora izpolnjevati merila 

administrativne ustreznosti in upravičenosti. Projek-
tne vloge, ki v celoti izpolnjujejo merila administrativne 
ustreznosti in upravičenosti, bodo predmet ocenjevanja 
kakovosti.

Če administrativno preverjanje razkrije neskladno-
sti ali če manjka kateri od dokumentov, se od vodilnega 
partnerja zahteva, da vlogo dopolni. Dopolnitve se lah-
ko nanašajo na skladnost z merili A3, B1 in B2. Vodilni 
partner ima možnost projektno vlogo dopolniti v sedmih 
koledarskih dneh od dneva, ko je bil poslan poziv za do-
polnitev. Če projekt po prejetih dopolnitvah v celoti izpol-
njuje merila administrativne ustreznosti in upravičenosti 
ter je potrjen s strani OzS, se bodo dopolnitve vnesle v 
prijavnico (v sistemu Jems) pred podpisom pogodbe o 
sofinanciranju.

Ocenjevanje kakovosti
Projekti, ki so ocenjeni kot administrativno ustrezni 

in upravičeni, se dodatno ocenijo glede kakovosti na 
podlagi naslednjih meril za ocenjevanje:

– strateška merila ocenjevanja,
– operativna merila ocenjevanja.
Pri ocenjevanju kakovosti bodo ovrednoteni od-

govori na postavljene štiri skupine tematskih vprašanj. 
Skupno število točk za projektno vlogo v okviru ocenje-
vanja kakovosti je 20 (100 %). Vsaka projektna vloga 
mora doseči najmanj 2,5 točke pri vsaki skupini temat-
skih vprašanj in mora doseči vsaj 55 % (11 točk), da bo 
naprej obravnava. Projekti, ki ne dosežejo 11 točk, bodo 
zavrnjeni. O projektih, ki bodo dosegli 11 točk ali več, 
se bo razpravljalo na seji OzS, z možnostjo odobritve 
sofinanciranja, odobritve sofinanciranja pod pogoji, za-
vrnitve sofinanciranja ali uvrstitve na rezervni seznam.

Za IP SI-HU je bistveno, da so horizontalna načela 
vključena v načrtovanje, izvajanje, spremljanje, poroča-
nje in vrednotenje projektnih dejavnosti. Od partnerjev 
se pričakuje, da ves čas trajanja projektov upoštevajo 
ukrepe medsektorskih projektnih dejavnosti, upošte-
vajoč horizontalna načela EU. Natančneje povedano, 
ukrepe je treba načrtovati, izvajati in o njih poročati 
ob upoštevanju horizontalnih načel enakih možnosti, 
nediskriminacije, enakosti spolov in okoljske trajnosti. 
Projektni partnerji opredelijo, ali je prispevek projekta 
k horizontalnim načelom pozitiven, nevtralen ali negati-
ven, in predložijo kratko utemeljitev.

Podrobni opis točkovanja, uporabljenega v okviru 
ocenjevanja, je v poglavju 2.1.2 tretjega dela Priročnika 
za upravičence, ki je del razpisne dokumentacije, obja-
vljene na www.si-hu.eu.

14. Odobritev projekta: končno odločitev o projektu 
sprejme OzS programa. OzS formalno odloči o odobritvi, 
odobritvi pod pogoji, zavrnitvi projekta ali uvrstitvi na re-
zervni seznam ter o višini prispevka ESRR, upoštevajoč 

kakovost vsake projektne vloge in njenega prispevka k 
ciljem programa.

15. Obvestilo o izboru projektov: organ upravljanja/
skupni sekretariat bo vodilnega partnerja obvestil, ali je 
bil njegov projektni predlog odobren za sofinanciranje/ni 
bil odobren za sofinanciranje/dan na rezervni seznam, v 
30 koledarskih dneh po odločitvi OzS.

16. Spremembe javnega razpisa za predložitev pro-
jektov

Vse spremembe javnega razpisa za predložitev 
projektov ali razpisne dokumentacije bodo objavljene 
na spletni strani programa www.si-hu.eu.

Spremembe tega javnega razpisa za predložitev 
projektov bodo objavljene v Uradnem listu Republike 
Slovenije. Prijavitelji morajo upoštevati morebitne spre-
membe javnega razpisa za predložitev projektov in pri-
padajoče razpisne dokumentacije, ki bodo objavljene na 
zgoraj opisani način.

17. Jezik
Javni razpis za predložitev projektov in razpisna 

dokumentacija se objavita v slovenskem, madžarskem 
in angleškem jeziku. V primeru neskladij med sloven-
skim in madžarskim besedilom razpisa za predložitev 
projektov in razpisne dokumentacije prevlada usklajena 
angleška različica, ki se uporablja kot orodje za skupno 
razumevanje.

Projektna vloga mora biti dvojezična, napisana v 
slovenskem in madžarskem jeziku, razen povzetka pro-
jekta, ki mora biti napisan v slovenskem, madžarskem 
in angleškem jeziku. V primeru neskladij prevlada jezik 
vodilnega partnerja.

18. Druge določbe: rezultati javnega razpisa za 
predložitev projektov se štejejo za informacije javnega 
značaja in objavijo na spletni strani www.si-hu.eu po 
podpisu pogodb o sofinanciranju s sredstvi ESRR z iz-
branimi vodilnimi partnerji.

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Št. 6036-2/2023/18 Ob-1565/23

Za izvrševanje 47. člena Zakona o izobraževanju 
odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO) ter 
v skladu s 50. členom 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), 29. členom Zakona o izvr-
ševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 
in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22), 216. in 219. čle-
nom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 
– ZZNŠPP in 149/22), objavlja Ministrstvo za vzgojo in 
izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo)

javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti izobraževanja  

odraslih v letu 2023
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejav-

nosti v izobraževanju odraslih v letu 2023. Cilj javnega 
razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko 
učenje, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in 
drugih ranljivih skupinah.

a) Študijski krožki
Sofinancira se izvedba splošnih in bralnih študijskih 

krožkov (v nadaljevanju: študijski krožki), koordiniranih 
s strani Andragoškega centra Slovenije (v nadaljevanju: 
ACS), izvedenih od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023.
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b) Dejavnost medgeneracijskega sodelovanja in 
učenja univerz za tretje življenjsko obdobje

Sofinancira se izvedba dejavnosti medgeneracijskega 
sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje, 
vključenih v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko 
obdobje, izvedenih od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023.

c) Parada učenja – dan učečih se skupnosti (v na-
daljevanju: Parada učenja)

Sofinancira se izvedba dejavnosti Parada učenja, 
celodnevnega dogodka na javnem mestu.

d) Koordinacija podizvajalcev in prireditev v Tednih 
vseživljenjskega učenja 2023 (v nadaljevanju: koordi-
nacija TVU 2023)

Sofinancira se koordinacija TVU 2023, ki bo izvede-
na v skladu s terminskim načrtom TVU.

e) Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju 
odraslih

Sofinancira se izvedba naslednjih nalog, izvedenih 
od 1. 1. 2023 do 15. 11. 2023:

– organizacija strokovnih dogodkov oziroma sre-
čanj,

– mednarodno sodelovanje, ki prispeva k izpopol-
njevanju znanja oziroma izmenjavi dobrih praks na po-
dročju neformalnega izobraževanja odraslih in dejavno-
sti v izobraževanju odraslih,

– strokovno usposabljanje organizatorjev izobraže-
vanja odraslih in izobraževalcev v neformalnih izobraže-
valnih programih za odrasle,

– novi programi na področju splošnega izobraže-
vanja odraslih.

II. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 

750.000,00 EUR. Končno število sofinanciranih dejavno-
sti je odvisno od števila prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali 
pogoje, opredeljene v tem javnem razpisu, in od prijavljenih 
dejavnosti, ki bodo dosegli ustrezno število točk.

Sredstva so zagotovljena v Proračunu Republike 
Slovenije za leto 2023 znotraj ukrepa 3311-11-0012 Iz-
vajanje dejavnosti izobraževanja odraslih na proračun-
ski postavki 722910 – Dejavnost izobraževanja odraslih, 
konto 4102 – Subvencije privatnim podjetjem in zaseb-
nikom, konto 4120 – Tekoči transferi nepridobitnim or-
ganizacijam in ustanovam, konto 4133 – Tekoči transferi 
v javne zavode in konto 4135 – Tekoča plačila drugim 
izvajalcem javnih služb, ki niso posredni PU.

a) Študijski krožki
Razpoložljivih sredstev za študijske krožke je okvirno 

300.000,00 EUR. Izbranih in sofinanciranih bo okvirno 
157 najbolje ocenjenih študijskih krožkov. Za posamezen 
študijski krožek je namenjenih okvirno 1.900,00 EUR.

b) Dejavnost medgeneracijskega sodelovanja in 
učenja univerz za tretje življenjsko obdobje

Razpoložljivih sredstev za dejavnost medgeneracij-
skega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko 
obdobje je okvirno 165.000,00 EUR. Izbranih in sofinan-
ciranih bo okvirno 55 najbolje ocenjenih dejavnosti uni-
verz za tretje življenjsko obdobje. Za dejavnost posame-
zne univerze za tretje življenjsko obdobje je namenjenih 
okvirno 3.000,00 EUR.

c) Parada učenja
Razpoložljivih sredstev za dejavnost Parada učenja 

je okvirno 60.000,00 EUR. Izbranih in sofinanciranih bo 
okvirno 15 najbolje ocenjenih izvajalcev dejavnosti Para-
da učenja. Za posamezno Parado učenja je namenjenih 
okvirno 4.000,00 EUR.

d) Koordinacija TVU 2023
Razpoložljivih sredstev za koordinacijo TVU 2023 

je okvirno 137.000 EUR. Končno število izbranih in sofi-
nanciranih koordinatorjev TVU 2023 je odvisno od števi-
la prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali pogoje, opredeljene v 

tem javnem razpisu, in dosegli ustrezno število točk ter 
razmestitve v dva tarifna razreda. Za 1. tarifni razred je 
namenjenih okvirno 3.000 EUR, za 2. tarifni razred je 
namenjenih okvirno 4.000 EUR.

e) Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju 
odraslih

Razpoložljivih sredstev za nacionalno po-
membne naloge v izobraževanju odraslih je okvirno 
88.000,00 EUR. Končno število sofinanciranih nalog je 
odvisno od števila prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali po-
goje, opredeljene v tem javnem razpisu, in za prijavljene 
naloge dosegli ustrezno število točk.

III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Za prijavitelje je potrebno, da izpolnjujejo pogoje, ki 

so določeni s tem javnim razpisom.
a) Študijski krožki
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so 

registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih1 
ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu. Pri-
javitelji, ki tega pogoja ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni 
iz nadaljnjega postopka izbora. Poleg tega morajo imeti 
mentorja študijskega krožka, ki ima potrdilo o usposoblje-
nosti za vodjo ali mentorja študijskega krožka po programu 
ACS. Študijski krožki, ki tega pogoja ne bodo izpolnjevali, 
bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.

1 šifra 85.590/80.422

Prijavitelj mora v vlogi oddati:
– dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti izo-

braževanja odraslih oziroma akt o ustanovitvi in
– obrazec »Prijava študijskega krožka« za vsak 

študijski krožek posebej.
Prijavitelji bodo za študijske krožke razvrščeni v dve 

kategoriji: I. – javne inštitucije, II. – ostali, npr. društva, 
zasebne organizacije ipd. Ne glede na kategorijo lahko 
prijavitelji prijavijo največ 2 študijska krožka, upošteva 
se tudi morebitne ponovitve študijskih krožkov z novimi 
skupinami udeležencev.

Posamezen študijski krožek mora trajati najmanj 
25 ur.

b) Dejavnost medgeneracijskega sodelovanja in 
učenja univerz za tretje življenjsko obdobje

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so 
registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odra-
slih2 ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem 
aktu. Poleg tega morajo biti včlanjene v mrežo Sloven-
ska univerza za tretje življenjsko obdobje. Prijavitelji, ki 
teh dveh pogojev ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz 
nadaljnjega postopka izbora.

2 glej opombo št. 1

Prijavitelj mora v vlogi oddati:
– dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti izo-

braževanja odraslih oziroma akt o ustanovitvi,
– obrazec »Prijava dejavnosti medgeneracijskega so-

delovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje«,
– dokazilo o vključenosti v mrežo Slovenska univer-

za za tretje življenjsko obdobje.
Prijavitelji lahko prijavijo eno dejavnost, ki mora 

obsegati najmanj 40 ur.
c) Parada učenja
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki 

so registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja 
odraslih3 ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitve-
nem aktu, so seznanjene z zasnovo Parade učenja, se 
prijavijo kot koordinator TVU 2023 in imajo izkušnje s 
koordinacijo TVU iz preteklosti, so finančno zmožne iz-
peljati Parado učenja in imajo podporo lokalne skupnosti 
za njeno izpeljavo. Prijavitelji, ki teh pogojev ne bodo iz-
polnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.

3 glej opombo št. 1
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Prijavitelj mora v vlogi oddati:
– dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti izo-

braževanja odraslih oziroma akt o ustanovitvi,
– obrazec »Načrt Parade učenja«,
– izjavo o finančni zmogljivosti izvedbe Parada uče-

nja in o podpori lokalne skupnosti za izpeljavo Parade 
učenja.

Prijavitelji lahko prijavijo en načrt dejavnosti, ki 
mora obsegati najmanj 53 ur.

d) Koordinacija TVU 2023
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so 

registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odra-
slih4 ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem 
aktu. Prijavitelji, ki tega pogoja ne bodo izpolnjevali, 
bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.

b) Dejavnost medgeneracijskega sodelovanja in 
učenja univerz za tretje življenjsko obdobje

Dejavnosti medgeneracijskega sodelovanja in uče-
nja univerz za tretje življenjsko obdobje se točkuje in 
razvršča po naslednjih merilih:

Merila
1. Število aktivnih članov
2. Leta delovanja
3. Dejavnost medgeneracijskega sodelovanja  

in učenja

c) Parada učenja
Prijavitelje dejavnosti Parada učenja se točkuje in 

razvršča po naslednjih merilih:
Merila

1. Raznolikost ter medsebojna povezanost temeljnih 
dejavnosti Parade učenja

2. Zagotavljanje vsebin za raznolike ciljne skupine
3. Vključevanje učečih se (ambasadorjev učenja, 

dobitnikov priznanja ACS in drugih učečih se iz 
lokalnega okolja)

4. Delež organizacij za izobraževanje odraslih 
in medgeneracijsko sodelovanje med vsemi 
sodelujočimi

5. Spremljevalne dejavnosti
6. Raznolikost medijske in vizualne promocije 

Parade učenja

d) Koordinacija TVU 2023
Prijavitelje koordinacije TVU 2023 se točkuje in raz-

vršča po naslednjih merilih:
Merila

1. Informiranje in prijava koordiniranih podizvajalcev 
TVU ter usmerjanje in usklajevanje njihovih 
dejavnosti in vsebin prireditev

2. Raznolikost medijske in vizualne promocije TVU 
2023

3. Organizacija in izpeljava skupnih dejavnosti s 
podizvajalci TVU 2023

4. Dodana vrednost dejavnosti koordinacije TVU 
2023

e) Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju 
odraslih

Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju od-
raslih se točkujejo in razvrščajo po naslednjih merilih:

Merila
1. Naloga ima celovito in podrobno razdelane vse 

zahtevane elemente
2. Prijavitelj izkazuje zadostne in z jasno strukturo 

predstavljene izkušnje in reference za prijavljeno 
nalogo

3. Naloga je ustrezno finančno ovrednotena
4. Naloga izkazuje konkretni kvantitativni 

in kvalitativni prispevek k uresničevanju 
ciljev Resolucije o nacionalnem programu 
izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za 
obdobje 2022–2030 (ReNPIO22–30)

5. Prijavitelj izkazuje sodelovanje z različnimi 
deležniki

6. Prijavitelj pri načrtovani nalogi izkazuje izvirnost 
in nove pristope pri doseganju ciljev te naloge

V. Način in rok prijave na javni razpis
Prijavitelji, ki se prijavljate na več sklopov tega jav-

nega razpisa, oddajte samo eno vlogo.4 glej opombo št. 1

Prijavitelj mora v vlogi oddati:
– dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti izo-

braževanja odraslih oziroma akt o ustanovitvi,
– obrazec »Načrt dejavnosti koordinacije TVU 

2023«.
Prijavitelji lahko prijavijo en načrt dejavnosti. V 1. ta-

rifnem razredu mora dejavnost obsegati najmanj 40 ur, 
v 2. tarifnem razredu pa 53 ur.

e) Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju 
odraslih

Na javni razpis se lahko prijavijo skupnosti javnih 
organizacij za izobraževanje odraslih, združenja pravnih 
oseb zasebnega prava s področja izobraževanja odra-
slih, organizacije, ki so v javnem interesu na področju 
izobraževanja odraslih oziroma zveze teh organizacij. 
Glavni namen delovanja vseh naštetih subjektov mora 
biti strokovno delo na področju izobraževanja odraslih 
na nacionalni ravni. Prijavitelji, ki teh pogojev ne bodo iz-
polnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.

Prijavitelj mora v vlogi oddati:
– kopijo temeljnega akta, iz katerega je jasno razvi-

dno, da je njegov glavni namen delovanja strokovno delo 
na področju izobraževanja odraslih na nacionalni ravni,

– obrazec »Prijava nacionalno pomembne naloge v 
izobraževanju odraslih« za vsako nalogo posebej.

Prijavitelji lahko na vsako vsebinsko področje prija-
vijo po eno nalogo.

Dejavnost za organizacijo strokovnih dogodkov ozi-
roma srečanj mora obsegati najmanj 65 ur.

Dejavnost za aktivnosti mednarodnega sodelovanja 
mora obsegati najmanj 130 ur.

Dejavnost za strokovna usposabljanja organizatorjev 
izobraževanja odraslih in izobraževalcev v neformalnih 
izobraževalnih programih mora obsegati najmanj 53 ur.

Dejavnost priprave novih programov na področju 
splošnega izobraževanja odraslih mora obsegati naj-
manj 40 ur.

V primeru izbora naloge strokovni dogodek oziro-
ma srečanje bo moral prijavitelj dokončno vsebino in 
program uskladiti z Ministrstvom za vzgojo in izobra-
ževanje.

IV. Merila za izbor dejavnosti na javnem razpisu
a) Študijski krožki
Posamezne študijske krožke se točkuje in razvršča 

po naslednjih merilih:
Merila

1. Kakovost ponudbe študijskih krožkov
2. Povprečno trajanje študijskega krožka
3. Vsebinsko področje
4. Posebne spodbude vključevanju izbranih ciljnih 

skupin
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Vlogo z vso zahtevano dokumentacijo pošljite na 
naslov: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masa-
rykova 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 17. 3. 2023. Za 
pravočasno se šteje vloga, ki bo na dan izteka roka za od-
dajo označena s poštnim žigom in poslana priporočeno ali 
oddana na dan izteka roka do 12. ure v vložišče Ministrstva 
za vzgojo in izobraževanje. Vlogo oddajte v zaprti ovojnici 
z označenim nazivom in točnim naslovom prijavitelja ter 
vidnima oznakama »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinan-
ciranje dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2023« in 
»Prijava«. Priporočamo, da uporabite vzorec za označitev 
ovojnice iz razpisne dokumentacije (priloga 1).

Vloge, ki bodo oddane po izteku predpisanega roka 
ali ne bodo imele predpisanih oznak, bodo pred odpi-
ranjem izločene iz nadaljnjega postopka in s sklepom 
zavržene. S sklepom bodo zavržene tudi vse vloge, ki 
ne bodo oddane na predpisanih obrazcih ali po pozivu 
za formalno dopolnitev pravočasno ter ustrezno dopol-
njene. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine 
zaprošenih sredstev in tistega dela vloge, ki se veže na 
vsebino. V primeru, da bo prijavitelj, ki se je prijavil na 
več sklopov tega javnega razpisa, pozvan k dopolnitvi 
vloge za posamezen sklop in dopolnitev ne bo ustrezna, 
bo ta sklop zavržen, preostali del vloge pa se bo obrav-
naval kot formalno popolna vloga.

VI. Odpiranje vlog in rok za obveščanje o izidu jav-
nega razpisa: v skladu s tretjim odstavkom 222. člena 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji 
bodo o izboru obveščeni pisno v 50 dneh po preteku 
roka za prijavo, torej najkasneje do 6. 5. 2023.

VII. Razpisna dokumentacija: besedilo javnega raz-
pisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni 
strani ministrstva: http://www.mizs.gov.si/si/javne_obja-
ve_in_razpisi/javni_razpisi/. Dodatne informacije glede 
javnega razpisa dobite pri Maji C. Accetto na tel. 01/400-
53-86 vsak delovni dan od 10. do 11. ure.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Št. 1103-197/2022/10 Ob-1575/23
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje na podlagi 

petega odstavka 105. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 
123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 
158/22 – ZDoh-2AA), Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št.11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 
13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O), Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22), Pravilnika o 
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 
3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22) 
ter 7. člena Pravilnika o izboru in sofinanciranju progra-
mov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja stro-
kovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list 
RS, št. 33/17, 190/20 in 23/23) objavlja

javni razpis 
za izbor in sofinanciranje programov 

profesionalnega usposabljanja  
za šolsko leto 2023/24

1. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet tega javnega razpisa je izbor programov 

profesionalnega usposabljanja, ki se objavijo v Katalogu 

programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 
za šolsko leto 2023/24 (v nadaljevanju: katalog), ter med 
njimi izbor tistih, ki se sofinancirajo iz sredstev proraču-
na Republike Slovenije.

Programi profesionalnega usposabljanja (v nadalje-
vanju: programi) so krajše oblike programov kariernega 
razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarne-
mu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma 
strokovnega aktiva v vzgoji in izobraževanju.

2. Pogoji za prijavo
Pogoji za prijavo na ta javni razpis so:
a. da ima prijavitelj v aktu o ustanovitvi vpisano de-

javnost izobraževanja,
b. da so prijavljeni programi usklajeni z zakonom, 

ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraže-
vanja, zlasti usklajeni s cilji vzgoje in izobraževanja v 
skladu s tem zakonom, ter s pravilnikom, ki ureja izbor 
in sofinanciranje programov,

c. da so prijavljeni programi pripravljeni v skladu z 
določili tega javnega razpisa in vsebujejo obvezne po-
datke in dokumentacijo iz 5. točke tega javnega razpisa,

d. da je vsebina programov usklajena s cilji in ciljno 
skupino programa,

e. da so prijavljeni programi namenjeni strokovnim 
delavcem v vzgoji in izobraževanju in omogočajo njihov 
strokovni in disciplinarni razvoj,

f. da prijavljeni programi trajajo najmanj 8 ur,
g. da je prijavitelj, na podlagi Javnega razpisa za 

izbor in sofinanciranje programov profesionalnega uspo-
sabljanja za šolsko leto 2021/22, na ministrstvo, pristoj-
no za izobraževanje, poslal dokumentacijo o izvedenih 
programih oziroma izpolnil vse pogodbene obveznosti, 
ali v šolskem letu 2021/22 ni bil izvajalec programov 
kariernega razvoja1,

1 Informacije o oddani dokumentaciji in izpolnjevanju 
pogodbenih obveznosti prijavitelj lahko dobi na objavljenem 
kontaktnem e-naslovu in telefonskih številkah

h. vsebina programa se razlikuje od ostalih predla-
ganih programov tega prijavitelja.

3. Teme za prijavo predlogov programov
Prijavitelj je dolžan predlog programa uvrstiti v eno 

od tem. Teme so splošne in prednostne. Prijavljeni pro-
grami (v splošnih in prednostnih temah) se ob izpolnje-
vanju Kriterijev za izbor in sofinanciranje programov 
profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2023/24 
(v nadaljevanju: kriteriji), objavijo v katalogu. Programi, 
ki so uvrščeni v prednostne teme, so lahko sofinancirani.

Prijavitelji lahko predloge programov za objavo v 
katalogu (ne pa tudi za sofinanciranje) uvrstijo v nasle-
dnje splošne teme:

1. predšolska vzgoja,
2. osnovna šola,
3. glasbeno šolstvo,
4. vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s 

posebnimi potrebami,
5. srednje splošno izobraževanje,
6. srednje poklicno in strokovno izobraževanje,
7. višje strokovno izobraževanje,
8. izobraževanje odraslih.
Prijavitelji lahko predloge programov za objavo v 

katalogu (in sofinanciranje) uvrstijo v naslednje pred-
nostne teme:

1. poučevanje, učenje in vrednotenje dosežkov v 
učnem in študijskem procesu s poudarkom na sodobni 
učni tehnologiji in inovativnih pristopih poučevanja in 
učenja,

2. trajnostni razvoj in aktivno državljanstvo,

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/


Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 28 / 3. 3. 2023 / Stran 393 

3. nadarjeni v vzgojno-izobraževalnem procesu ter 
vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami 
(senzibilizacija in usposabljanje za uporabo novih pe-
dagoških metod in pristopov),

4. izvajanje vseživljenjske karierne orientacije in 
zagotavljanje enakih možnosti s poudarkom na ranljivih 
skupinah,

5. socialno čustvene kompetence in dobrobit v 
vzgoji in izobraževanju ter opolnomočenje strokovnih 
delavcev za soočanje s temami duševnega zdravja in 
odvisnosti,

6. svetovalno delo v vzgojno izobraževalnem in 
študijskem procesu,

7. razvoj sporazumevalne zmožnosti v slovenskem 
jeziku, dvojezičnosti/večjezičnosti in medijske pismenosti.

V skladu z drugim odstavkom 8. člena Pravilnika o 
izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobra-
ževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju (Uradni list RS, št. 33/17, 190/20 in 23/23; 
v nadaljevanju: pravilnik) je prednostne teme določil 
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobra-
ževanje na svoji 224. seji, dne 15. 12. 2022.

O ustreznosti uvrstitve predloga programa v temo 
odloči komisija za izvedbo postopka javnega razpisa 
za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega 
usposabljanja za šolsko leto 2023/24 (v nadaljevanju: 
razpisna komisija). Razpisna komisija lahko program 
uvrsti v drugo temo, kot ga je uvrstil prijavitelj.

4. Okvirna višina sredstev: sredstva, namenjena 
sofinanciranju programov profesionalnega usposablja-
nja, v ocenjeni višini 255.000,00 EUR, so predvidena 
v proračunih Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 
(10.000,00 EUR za leto 2023 in 245.000,00 EUR za leto 
2024), na ukrepu 3311-11-0025 (Podporne aktivnosti), 
na proračunski postavki 715310 (Izobraževanje učite-
ljev), na kontu 4133 (Tekoči transferi v javne zavode), 
4120 (Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam), 4021 (Posebni material in storitve) in kontu 
4135 (Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki 
niso posredni proračunski uporabniki). Skrbnik prora-
čunske postavke je dr. Miha Lovšin.

5. Obvezna oblika in vsebina prijave
Prijava se izvede z vnosom podatkov v spletni 

program »Katis – Katalog programov nadaljnjega izo-
braževanja in usposabljanja strokovnih delavcev vzgoji 
in izobraževanju« (v nadaljevanju: Katis) in s posredova-
njem izpisov iz Katis-a v tiskani obliki. Prijavitelj, ki nima 
dostopa do Katis-a, za dostop zaprosi preko e-naslova 
katis.mizs@gov.si. Vnos v Katis in izpis podatkov iz 
njega je možen od objave do izteka roka za prijavo na 
ta javni razpis.

Obvezni podatki za vnos so:
– urejeni podatki v meniju Matični podatki zavoda,
– izpolnjeni in urejeni podatki v meniju Katalog pro-

gramov v zavihkih:
– program,
– vsebine, moduli,
– metode dela, predavatelji,
– izpeljave,
– cena in
– predstavitev.

Prijavo na ta javni razpis prijavitelj pošlje v tiskani 
obliki na obrazcih, ki jih natisne iz Katis-a:

– podatki o prijavitelju,
– predstavitev programa (za vsak prijavljeni pro-

gram posebej),
– pregled programa (za vsak prijavljeni program 

posebej),
– seznam prijavljenih programov.

Vsi obrazci morajo biti potrjeni z žigom in podpisani 
s strani odgovorne osebe prijavitelja. V primeru, da pri-
javitelj posluje brez žiga, je to potrebno navesti v prijavi.

Oddaja prijave pomeni, da prijavitelj jamči, da so 
podatki v tiskani in elektronski obliki identični, da se 
prijavitelj strinja s pogoji tega javnega razpisa in merili 
za izbor in sofinanciranje programov ter da prijava ne 
vsebuje lažnih ali zavajajočih podatkov.

6. Rok za oddajo prijave ter način predložitve
Rok za oddajo prijave je najkasneje do 31. 3. 2023. 

Prijava je ustrezna, če je oddana kot izpis iz Katis-a na 
način, kot je določeno v 5. točki razpisa, v zaprti ovojnici 
po pošti ali osebno na naslov: Ministrstvo za vzgojo in 
izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s 
pripisom »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za izbor in 
sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja 
za šolsko leto 2023/24« in nazivom ter polnim naslovom 
prijavitelja, najkasneje do 31. 3. 2023. Prijava se šteje za 
pravočasno, če najkasneje do 31. 3. 2023 prispe v vlož-
išče Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, Masarykova 
cesta 16, 1000 Ljubljana, oziroma je oddana priporočeno 
po pošti na zadnji dan roka za oddajo prijave.

Prijav v neustrezno označenih in nepravočasno pri-
spelih ovojnicah razpisna komisija ne bo obravnavala in 
bodo s sklepom zavržene.

7. Odpiranje prijav: prijave bo odpirala razpisna 
komisija. Ker se pričakuje večje število prijav, bo pred-
vidoma dne 5. 4. 2023 v prostorih ministrstva nejavno 
odpiranje prijav. Pri odpiranju prijav bo razpisna komisija 
ugotavljala njihovo popolnost. Prijava je formalno popol-
na, če je pravočasno oddana v tiskani obliki kot izpis iz 
Katis-a, kot je določeno v 5. točki tega javnega razpisa. 
Razpisna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja prijav pi-
sno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih prijave 
ne bodo formalno popolne.

8. Merila za izbor programov za objavo v katalogu
Popolne prijave bo ocenila razpisna komisija v skla-

du z določili tega javnega razpisa in kriteriji, ki so del 
razpisne dokumentacije.

Za šolsko leto 2023/24 bodo izmed prijavljenih s 
sklepom izbrani programi, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. toč-
ke tega javnega razpisa in bodo v skladu s kriteriji dose-
gli najmanj 20 točk.

Ne glede na določila prejšnjega odstavka se v nabor 
objavljenih programov ne uvrstijo programi tistih prijavite-
ljev, ki so bili izvajalci programov na podlagi Javnega raz-
pisa za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega 
usposabljanja za šolsko leto 2021/22 in na ministrstvo 
pristojno za izobraževanje niso poslali ustrezne dokumen-
tacije o izvedenih programih ali niso izpolnili vseh obve-
znosti po pogodbi o izvajanju programov profesionalnega 
usposabljanja oziroma pogodbi o izvajanju in sofinancira-
nju programov profesionalnega usposabljanja, sklenjeni na 
podlagi omenjenega razpisa. Informacije o izpolnjevanju 
obveznosti v šolskem letu 2021/22 lahko prijavitelji dobijo 
na e-naslovu: katis.mizs@gov.si ali na tel. 01/400-52-33 
oziroma 01/400-53-27.

S sklepom izbrani programi bodo objavljeni v ka-
talogu. Programi, ki ne bodo izbrani, bodo s sklepom 
zavrnjeni.

9. Merila za sofinanciranje izbranih programov
Za šolsko leto 2023/24 se bodo v skladu z načrtova-

nimi sredstvi v izbor za sofinanciranje s sklepom uvrstili 
izbrani programi, ki:

– bodo uvrščeni v eno od prednostnih tem, objavlje-
ni v 3. točki tega javnega razpisa,

– bodo v skladu s kriteriji dosegli najmanj 25 točk in

mailto:katis.mizs@gov.si
mailto:katis.mizs@gov.si
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– so z evalvacijo programov v koledarskem letu 
2020 ali 2021 ali 2022 dosegli povprečno oceno, ki na 
9 stopenjski lestvici na nobeni izmed kategorij evalvacije 
ni nižja od 6. Pri tem bodo upoštevane ocene izvajalcev, 
ki so v posameznem koledarskem letu pridobili evalva-
cije najmanj 5 udeležencev.

Ocene evalvacij so razvidne v Katis-u v matičnih 
podatkih izvajalca.

Ministrstvo bo za sofinanciranje s sklepom do-
ločilo eno izvedbo programa, ki je predvidena za 
najmanj 30 udeležencev. Ministrstvo bo sofinanciralo 
programe tudi z manj udeleženci, če bo prijavitelj to 
ustrezno utemeljil. O utemeljenosti obrazložitve bo 
odločala razpisna komisija. V primeru, da obrazložitev 
ne bo ustrezno utemeljena, bo program objavljen za 
30 udeležencev.

Programi bodo sofinancirani v višini najmanj 50 od-
stotkov cene programa, do porabe načrtovanih finančnih 
sredstev.

V primeru, da bo na ta javni razpis prijavljenih in 
izbranih manj programov za sofinanciranje v skladu z 
določili razpisa, kot je načrtovanih finančnih sredstev, 
bo ministrstvo glede na načrtovana finančna sredstva 
sofinanciralo programe po stopnji, ki presega 50 odstot-
kov cene programa, na način, da se vsakemu programu 
dodeli sorazmerno višja stopnja sofinanciranja.

Ne glede na zgoraj navedene kriterije ministrstvo 
ne bo sofinanciralo programov, ki so sofinancirani iz 
drugih javnih virov.

10. Izid javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s 

sklepom najkasneje v 60 dneh od dneva odpiranja prijav, 
prispelih na ta javni razpis.

Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno in formalno 
nepopolne prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v 
skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavr-
žene.

S sklepom bodo zavrnjeni programi prijaviteljev, ki:
– ne bodo izpolnjevali pogojev za prijavo iz 2. točke 

tega javnega razpisa,
– bodo z enako vsebino prijavljeni več kot enkrat 

(v tem primeru se obravnava le en program z enako 
vsebino),

– v skladu s kriteriji ne bodo dosegli najmanj 
20 točk.

Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz 
tega javnega razpisa in je bila njegova prijava s sklepom 
zavržena ali zavrnjena, 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.

11. Objava programov in sklepanje pogodb
Na osnovi sklepa o izbiri bo ministrstvo vse izbrane 

programe objavilo v katalogu. Za izvajanje programov, 
ki se ne sofinancirajo, temveč se le objavijo v katalogu, 
bo ministrstvo z izvajalcem sklenilo pogodbo o izvajanju 
programov.

Za izvajanje sofinanciranih programov bo ministr-
stvo sklenilo eno ali več pogodb o izvajanju in sofinan-
ciranju programov, na osnovi izkazanih potreb po izobra-

ževanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, 
do porabe načrtovanih finančnih sredstev. Prednost pri 
sofinanciranju bodo imeli tisti programi, za katere bodo 
izvajalci najprej pridobili ustrezno število prijav udele-
žencev, prijavljenih s soglasjem odgovorne osebe vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda, razvidnih iz Katis-a, in o 
tem obvestili ministrstvo.

Če se po izdanem sklepu o izboru programov profe-
sionalnega usposabljanja v šolskem letu 2023/24 ugotovi 
dejstvo, na podlagi katerega bi v postopku razpisa prišlo do 
drugačnega sklepa, če bi bilo le-to znano, ministrstvo lahko 
odstopi od sklenitve pogodbe in umakne objavo programa.

12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
1. besedilo tega javnega razpisa,
2. opredelitev prednostnih tem,
3. vzorec obrazca za predstavitev programa,
4. metodologijo za izračun cene programov,
5. kriterije za izbor in sofinanciranje programov,
6. vzorec pogodbe o izvajanju ter
7. vzorec pogodbe o izvajanju in sofinanciranju pro-

gramov profesionalnega usposabljanja.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem 

naslovu ministrstva.
Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. 

01/400-52-33 ali 01/400-53-27 oziroma pišete na elek-
tronski naslov katis.mizs@gov.si.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Št. 6036-3/2023/4 Ob-1585/23

Za izvrševanje 47. člena Zakona o izobraževanju od-
raslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO) ter v 
skladu s 50. členom 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, 195/20 
– odl. US in 18/23 – ZDU-1O), 29. členom Zakona o izvrše-
vanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 
(Uradni list RS, št. 150/22), 216. in 219. členom Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 
81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), objavlja 
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (v nadaljnjem bese-
dilu: Ministrstvo)

javni razpis
za sofinanciranje plač zaposlenih organizatorjev 

izobraževanja odraslih v javnih organizacijah  
za izobraževanje odraslih in javnih srednjih šolah  

v letu 2023
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje plač or-

ganizatorjev izobraževanja odraslih v javnih organizaci-
jah za izobraževanje odraslih in javnih srednjih šolah, ki 
izvajajo izobraževanje odraslih (v nadaljevanju: izvajalci) 
v letu 2023.

Cilj javnega razpisa je finančna podpora izvajalcem 
z namenom zagotavljanja sredstev za plače zaposlenih 
in spremljanje zavodov pri načrtovanju števila ur izobra-
ževalnega dela, spremljanje števila udeležencev, števila 
zaposlenih in drugih kapacitet ter spremljanje realizacije 
števila ur opravljenega izobraževalnega dela.

II. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 

400.000,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike 

Slovenije za leto 2023 znotraj ukrepa 3311-11-0012 Iz-
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vajanje dejavnosti izobraževanja odraslih na proračun-
ski postavki 722910 – Dejavnost izobraževanja odraslih, 
konto 4133 (Tekoči transferi v javne zavode).

III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo 

sledeče pogoje:
– so javni zavod,
– imajo zaposlenega organizatorja izobraževanja 

odraslih, kar se dokaže s kopijo pogodbe o zaposlitvi in
– imajo v šolskem letu 2022/23 vpisane udeležence 

izobraževanja odraslih, pri čemer so upoštevani javno-
veljavni izobraževalni programi za pridobitev srednje-
šolske izobrazbe, vključno z maturitetnim in poklicnim 
tečajem, ter javnoveljavni izobraževalni programi za od-
rasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba 
(jezikovni programi, programi splošnega in državljanske-
ga izobraževanja).

IV. Način izračuna višine dodeljenih sredstev
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje plač 

organizatorjev izobraževanja odraslih za posameznega 
izvajalca se določi na naslednji način:

1. Izvajalec v vlogi navede število načrtovanih ur 
organiziranega izobraževalnega dela v šolskem letu 
2022/23 za udeležence v javnoveljavnih izobraževalnih 
programih za pridobitev srednješolske izobrazbe, vključ-
no z maturitetnim in poklicnim tečajem, ter javnoveljav-
nih izobraževalnih programov za odrasle, po katerih se 
ne pridobi javnoveljavna izobrazba (jezikovni programi, 
programi splošnega in državljanskega izobraževanja).

2. Ministrstvo načrtovano število ur ovrednoti s fak-
torjem, in sicer:

a. število načrtovanih ur pri izobraževalnih progra-
mih za pridobitev srednješolske izobrazbe, vključno z 
maturitetnim in poklicnim tečajem, se pomnoži z 1,4;

b. število načrtovanih ur pri jezikovnih programih 
se pomnoži z 0,5;

c. število načrtovanih ur pri programih splošnega in 
državljanskega izobraževanja se pomnoži z 1,8.

3. V primeru, da ovrednoteno število ur presega 
zmogljivosti zaposlenih organizatorjev izobraževanja, 
ministrstvo prizna število ur, ki je lahko manjše od na-
črtovanega.

4. Ministrstvo določi vrednost ure glede na skupno 
vsoto ur vseh izvajalcev, ki bodo upravičeni do sofinan-
ciranja, ter razpoložljiva sredstva, določena s tem javnim 
razpisom.

5. Višina sredstev za posameznega izvajalca se 
izračuna tako, da se pomnoži število priznanih ovredno-
tenih ur z določeno vrednostjo ene ure.

V. Način in rok prijave na javni razpis
Izvajalci za prijavo na razpis pošljejo pisno vlogo z 

vso zahtevano dokumentacijo na naslov: Ministrstvo za 
vzgojo in izobraževanje, Masarykova 16, 1000 Ljublja-
na, najkasneje do 17. 3. 2023. Za pravočasno se šteje 
vloga, ki bo na dan izteka roka za oddajo označena s 
poštnim žigom in poslana priporočeno ali oddana na dan 
izteka roka do 12. ure v vložišče Ministrstva. Vloga se 
odda v zaprti ovojnici z označenim nazivom in naslovom 
izvajalca ter vidnima oznakama »Ne odpiraj – Javni raz-
pis za sofinanciranje plač organizatorjev izobraževanja 
odraslih v letu 2023« in »Prijava«. Priporoča se uporaba 
vzorca za označitev ovojnice iz razpisne dokumentacije 
(priloga 1).

Vloge, ki bodo oddane po izteku predpisanega roka 
ali ne bodo imele predpisanih oznak, bodo pred odpi-
ranjem izločene iz nadaljnjega postopka in s sklepom 
zavržene. S sklepom bodo zavržene tudi vse vloge, ki 

ne bodo oddane na predpisanih obrazcih in po pozivu 
za formalno dopolnitev pravočasno ter ustrezno dopol-
njene.

VI. Odpiranje vlog in rok za obveščanje o izidu 
javnega razpisa: v skladu s tretjim odstavkom 222. čle-
na Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16,11/22, 96/22, 105/22 – 
ZZNŠPP in 149/22) odpiranje vlog ne bo javno. Izvajalci 
bodo o izboru obveščeni pisno v 45 dneh po preteku 
roka za prijavo.

VII. Razpisna dokumentacija: besedilo javnega raz-
pisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni 
strani ministrstva: http://www.mizs.gov.si/si/javne_obja-
ve_in_razpisi/javni_razpisi/. Dodatne informacije glede 
javnega razpisa lahko dobite pri Mihi Podržaju na tel. 
01/400-54-58, vsak delovni dan od 10. do 11. ure.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

 Ob-1572/23

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika 
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro 
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list 
RS, št. 43/10 in 62/16) Ministrstvo za kulturo Republike 
Slovenije objavlja

obvestilo
o objavi javnega razpisa za sofinanciranje 
projektov za spodbujanje novih možnosti  
za razširjanje kakovostnih avdiovizualnih  

in kinematografskih del za leto 2023 –  
JPR-NMA-2023

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije obvešča 
zainteresirane prijavitelje, da objavlja javni razpis za 
sofinanciranje projektov za spodbujanje novih možnosti 
za razširjanje kakovostnih avdiovizualnih in kinemato-
grafskih del za leto 2023 – JPR-NMA-2023.

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov za 
spodbujanje novih možnosti za razširjanje kakovostnih 
avdiovizualnih in kinematografskih del v letu 2023.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, na-
menjenih za razpis, je 100.000 evrov.

Razpis bo trajal od 3. marca do 3. aprila 2023.
Besedilo javnega razpisa bo 3. marca 2023 obja-

vljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo Republike 
Slovenije https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/
ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-1608/23

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na 
podlagi 10. člena Uredbe o izvajanju ukrepa izredna 
začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je vpliv ru-
ske invazije na Ukrajino še posebej prizadel iz Progra-
ma razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020 (Uradni list RS, št. 17/23; v nadaljnjem bese-
dilu: uredba) in odločitve Evropske komisije št. C(2023) 
1528 final z dne 1. 3. 2023 o združljivosti sheme državne 
pomoči »Izredna začasna podpora kmetov ter MSP, ki 
jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej priza-
del« z notranjim trgom v skladu s točko (b) tretjega od-
stavka 107. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(SA. 106274 (2023/N)), objavlja

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/
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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javni razpis
za ukrep izredna začasna podpora kmetom  

ter mikro, malim in srednjim podjetjem, ki jih je 
vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel 
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 

za obdobje 2014–2020, za MSP
1. Osnovni podatki o javnem razpisu 

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je izredna začasna podpora mikro, malim in srednjim 
podjetjem (v nadaljnjem besedilu: MSP), ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem ali 
razvojem kmetijskih proizvodov, in jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej 
prizadel. Podpora se zagotovi za zaključek naložb.

Razpisana sredstva:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 3.500.000 EUR.
Sredstva se zagotovijo iz proračunskih postavk Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo  
in prehrano Republike Slovenije, in sicer:
– 2.625.000 EUR iz proračunske postavke Program razvoja podeželja 2014–2020 –  
EU – draginja,
– 875.000 EUR iz proračunske postavke Program razvoja podeželja 2014–2020 – 
slovenska udeležba – draginja.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 
75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa 25 odstotkov.

Vrsta javnega razpisa: Zaprti.
Začetek vnosa vloge in 
zaprtje javnega razpisa:

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 6. marca 2023 do vključno 15. marca 2023,  
do 12. ure.

Cilj ukrepa izredna 
začasna podpora:

Cilj ukrepa izredna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je vpliv ruske invazije  
na Ukrajino še posebej prizadel iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije  
za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: ukrep izredna začasna podpora)  
je ohranitev ekonomske sposobnosti MSP zaradi povečanja cen gradbenega materiala. 

Informacije o javnem 
razpisu:

Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: https://skp.si/aktualno/
info-tocke.

2. Namen podpore in cilj ukrepa izredna začasna 
podpora: namen podpore in cilj ukrepa izredna začasna 
podpora sta določena v 4. členu uredbe.

3. Predmet podpore: predmet podpore je določen v 
četrti alineji 5. člena uredbe.

4. Upravičenec: upravičenec do podpore je določen 
v petem in šestem odstavku 6. člena uredbe.

5. Pogoji za pridobitev podpore
1. Pogoji za pridobitev podpore so določeni v prvem 

in petem do osmem odstavku 7. člena uredbe, ter v dru-
gem do četrtem odstavku 15. člena uredbe.

2. Izpolnjevanje pogoja iz prve alineje šestega od-
stavka 7. člena je razvidno iz bilance stanja in izkaza 
poslovnega izida upravičenca za leto 2021.

3. Dopolnilna dejavnost iz tretje alineje sedmega 
odstavka 7. člena uredbe je dopolnilna dejavnost iz:

a) 1. točke prvega ostavka 10. člena Uredbe o do-
polnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15, 
36/18 in 151/22; v nadaljnjem besedilu Uredba o do-
polnilnih dejavnostih), ki je v registru kmetijskih gospo-
darstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) označena s šifro: 
1001 – proizvodnja moke in drugih mlevskih izdelkov;

b) 2. točke prvega ostavka 10. člena Uredbe o do-
polnilnih dejavnostih, ki je RKG označena s šifro: 1002 
– peka kruha in potic ter peciva in slaščic;

c) 3. točke prvega ostavka 10. člena Uredbe o do-
polnilnih dejavnostih, ki je RKG označena s šifro: 1003 
– proizvodnja testenin;

č) 4. točke prvega ostavka 10. člena Uredbe o do-
polnilnih dejavnostih, ki je RKG označena s šifro: 1004 
– peka sadnega kruha (kruha z dodatki sadja ipd.), traj-
nega peciva, kolačev z dodatki;

d) 5. točke prvega ostavka 10. člena Uredbe o do-
polnilnih dejavnostih, ki je RKG označena s šifro: 1005 
– kandiranje sadežev in drugih delov rastlin;

e) 6. točke prvega ostavka 10. člena Uredbe o 
dopolnilnih dejavnostih, ki je RKG označena s šifro: 
1006 – proizvodnja rastlinskega olja in predelava semen 
oljnih rastlin;

f) 7. točke prvega ostavka 10. člena Uredbe o do-
polnilnih dejavnostih, ki je RKG označena s šifro: 1007 
– predelava in konzerviranje krompirja;

g) 8. točke prvega ostavka 10. člena Uredbe o do-
polnilnih dejavnostih, ki je RKG označena s šifro: 1008 
– proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;

h) 9. točke prvega ostavka 10. člena Uredbe o do-
polnilnih dejavnostih, ki je RKG označena s šifro: 1009 
– predelava in konzerviranje sadja in zelenjave;

i) 10. točke prvega ostavka 10. člena Uredbe o do-
polnilnih dejavnostih, ki je RKG označena s šifro: 1010 
– proizvodnja vlaknin iz poljščin;

j) 11. točke prvega ostavka 10. člena Uredbe o do-
polnilnih dejavnostih, ki je RKG označena s šifro: 1011 
– proizvodnja kisa;

k) 12. točke prvega ostavka 10. člena Uredbe o do-
polnilnih dejavnostih, ki je RKG označena s šifro: 1012 
– zakol živali in predelava mesa;

l) 13. točke prvega ostavka 10. člena Uredbe o do-
polnilnih dejavnostih, ki je RKG označena s šifro: 1013 
– predelava mleka;

m) 14. točke prvega ostavka 10. člena Uredbe o 
dopolnilnih dejavnostih, ki je RKG označena s šifro: 
1014 – proizvodnja sladoleda;

n) 15. točke prvega ostavka 10. člena Uredbe o do-
polnilnih dejavnostih, ki je RKG označena s šifro: 1015 
– predelava medu, cvetnega prahu, matičnega mlečka, 
propolisa, in voska;
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o) 16. točke prvega ostavka 10. člena Uredbe o do-
polnilnih dejavnostih, ki je RKG označena s šifro: 1016 
– predelava zelišč;

p) 17. točke prvega ostavka 10. člena Uredbe o do-
polnilnih dejavnostih, ki je RKG označena s šifro: 1017 
– proizvodnja eteričnih olj;

r) 18. točke prvega ostavka 10. člena Uredbe o do-
polnilnih dejavnostih, ki je RKG označena s šifro: 1018 
– predelava gozdnih sadežev;

s) 19. točke prvega ostavka 10. člena Uredbe o do-
polnilnih dejavnostih, ki je RKG označena s šifro: 1019 
– proizvodnja žganih pijač;

š) 20. točke prvega ostavka 10. člena Uredbe o do-
polnilnih dejavnostih, ki je RKG označena s šifro: 1020 
– proizvodnja piva, medenega piva;

t) 21. točke prvega ostavka 10. člena Uredbe o do-
polnilnih dejavnostih, ki je RKG označena s šifro: 1021 
– proizvodnja drugih fermentiranih pijač in sadnih vin;

u) 22. točke prvega ostavka 10. člena Uredbe o do-
polnilnih dejavnostih, ki je RKG označena s šifro: 1022 

– pečenje kostanja, koruze, semen, oreškov in prodaja 
tega na stojnicah;

v) 23. točke prvega ostavka 10. člena Uredbe o do-
polnilnih dejavnostih, ki je RKG označena s šifro: 1023 
– predelava volne;

z) 24. točke prvega ostavka 10. člena Uredbe o do-
polnilnih dejavnostih, ki je RKG označena s šifro: 1024 
– proizvodnja krmil;

ž) 25. točke prvega ostavka 10. člena Uredbe o do-
polnilnih dejavnostih, ki je RKG označena s šifro: 1025 
– konzerviranje in vlaganje jajc.

6. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so 

določena v 8. členu uredbe in podrobneje opredeljena 
v tem poglavju.

2. V skladu s prvim odstavkom 8. člena uredbe 
se med vlogami, ki dosežejo vstopni prag 20 % mo-
žnih točk, izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk 
po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih 
sredstev.

6.1 Merila za ocenjevanje vlog:

1.
Stopnja registrirane brezposelnosti v občini – maksimalno število točk
Stopnja registrirane brezposelnosti v občini je določena v prilogi razpisne dokumentacije, pri čemer se 
upošteva občina, v kateri je naslov oziroma sedež upravičenca:

3

– stopnja registrirane brezposelnosti v občini znaša več kot 12,0 %, 3
– stopnja registrirane brezposelnosti v občini znaša več kot 10,0 % do vključno 12,0 %, 2
– stopnja registrirane brezposelnosti v občini znaša do vključno 10,0 %. 1

2.
Koeficient razvitosti občin – maksimalno število točk
Koeficienti razvitosti občin so določeni v prilogi razpisne dokumentacije, pri čemer se upošteva občina, v 
kateri je naslov oziroma sedež upravičenca:

3

– koeficient razvitosti občin znaša do vključno 1,10, 3
– koeficient razvitosti občin znaša več kot 1,10 do vključno 1,30, 2
– koeficient razvitosti občin znaša več kot 1,30. 1

3 SKUPAJ 6

7. Finančne določbe: finančne določbe so določene 
v prvem, osmem, devetem in desetem odstavku 9. člena 
uredbe, ter v 15. členu uredbe, razen v prvem odstavku 
15. člena uredbe.

8. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vlaganje vloge na javni razpis in postopek za do-

delitev sredstev sta določena v 10. do 13. členu uredbe.
2. Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako 

število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odo-
britev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s prvim odstav-
kom 12. člena uredbe vloge na javni razpis odobrijo na 
podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:

– stopnja registrirane brezposelnosti v občini: 60 %;
– koeficient razvitosti občin: 40 %.
3. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 
o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetij-
ske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, 
(ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) 
št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 
20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Izvedbeno 
uredbo Komisije (EU) 2022/1352 z dne 3. avgusta 2022 o 
odstopanju glede leta 2022 od člena 75(1), tretji pododsta-
vek, Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta, v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila 
ter ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami 
in živalmi (UL L št. 204 z dne 4. 8. 2022, str. 1) se vloga 
na javni razpis zavrne, če se ugotovi, da je upravičenec 
umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev 
oziroma izplačilo podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v 
skladu s ciljem ukrepa izredna začasna podpora.

9. Obveznosti upravičenca: obveznosti upravičenca 
so določene v 14. členu uredbe.

10. Izplačilo sredstev: izplačilo sredstev je določeno 
v 17. členu uredbe.

11. Odrek pravici do sredstev: odrek pravici do 
sredstev iz odločbe o pravici do sredstev je določen v 
18. členu uredbe.

12. Objava podatkov o prejemnikih sredstev in var-
stvo osebnih podatkov

1. Objava podatkov o prejemnikih sredstev je dolo-
čena v 19. členu uredbe.

2. V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov 
ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o 
varstvu podatkov), (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), 
zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 127, z dne 
23. 5. 2018, str. 2), so informacije za posameznike, ka-
terih osebne podatke bo obdelovala Agencija Republike 
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, objavlje-
ne na njeni spletni strani.

13. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti 
ter višja sila in izjemne okoliščine

1. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti sta 
določena v 20. členu uredbe.

2. Višja sila in izjemne okoliščine so določene v 
21. členu uredbe.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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 Ob-1547/23
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije 

(v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji 
za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 
40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju jav-
nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 
– ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), Pravilnika 
o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa 
s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravil-
nika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja 
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju 
prevodov v tuje jezike za leto 2023 (v nadaljevanju: 
JR1–P–2023).

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

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave ob-
vestila v Uradnem listu RS dne 3. 3. 2023 in se izteče 
dne 17. 4. 2023.

Javna agencija za knjigo RS

 Ob-1548/23
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije 

(v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji 
za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 
40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javne-
ga interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 
56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 
3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), Pravilnika o izvedbi 
postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja 
knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o stro-
kovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja Javni raz-
pis za izbor kulturnih projektov na področju stro-
škov tiska izvirnih slovenskih del v tujih jezikih za 
leto 2023 (oznaka: JR2–TRUBAR–2023).

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

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave ob-
vestila v Uradnem listu RS dne 3. 3. 2023 in se izteče 
dne 17. 4. 2023.

Javna agencija za knjigo RS

 Ob-1549/23
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije 

(v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji 
za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 
40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javne-
ga interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 
56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi 
postopkov javnega poziva in javnega razpisa s podro-
čja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o 
strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja Javni 
razpis za sofinanciranje izdaje izvirnih slikanic in 
stripov slovenskih avtorjev za otroke in mladino za 
leto 2023 (oznaka razpisa: JR3–ISS–2023).

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

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave ob-
vestila v Uradnem listu RS dne 3. 3. 2023 in se izteče 
dne 3. 4. 2023.

Javna agencija za knjigo RS

 Ob-1550/23
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v na-

daljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za 

knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 
40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju jav-
nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika 
o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa 
s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravil-
nika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja 
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju 
izdajanja slovenskih avtorjev v nemškem jeziku za 
leto 2023 (v nadaljevanju: JR4–INJ–2023).

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

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave ob-
vestila v Uradnem listu RS dne 3. 3. 2023 in se izteče 
dne 17. 4. 2023.

Javna agencija za knjigo RS

 Ob-1551/23

Javni razpis
P7-2 2023 COVID mikrokrediti 2023

1. Izvajalec
Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podje-

tništvo.
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad.
Sedež: Ulica Kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
2. Predmet, namen in cilji produkta mikrokrediti
Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in 

srednje velika podjetja.
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugo-

dnih povratnih virov financiranja mikro, malim in srednje 
velikim (MSP-jem) za omilitev posledic izbruha nalezljive 
koronavirusne bolezni COVID-19 na gospodarstvo.

Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev programske-
ga območja Kohezijska regija vzhodna Slovenija in pro-
gramskega območja Kohezijska regija zahodna Slovenija. 
Razporeditev občin in statističnih regij v kohezijski regiji 
je razvidna na povezavi https://podjetniskisklad.si/sl/po-
moc-uporabnikom/koristne-informacije-o-prijavi-na-razpis/
seznam-kohezijskih-regij-in-obcin.

Cilji javnega razpisa so:
– financiranje projektov in poslovnih procesov go-

spodarstva,
– omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega 

financiranja, ki se kaže predvsem v:
– ročnosti kredita,
– možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita,
– brez stroškov odobravanja in vodenja,
– nižjih zavarovalnih zahtevah.

3. Viri financiranja
Finančni instrument »COVID mikrokrediti« se fi-

nancira:
a) v deležu 62,5 % iz sredstev Evropskega sklada 

za razvoj, na podlagi Operativnega programa za izvaja-
nje EKP v obdobju 2014-2020/COVID-19, ki jih, v vlogi 
upravljalca sklad skladov, upravlja SID Banka in

b) v deležu 37,5 %, z udeležbo Sklada kot izvajalca 
finančnega instrumenta.

Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za iz-
vedbo javnega razpisa je 5.000.000 EUR, od tega naj-
manj 1.100.000 EUR za programsko območje Kohezij-
ske regije Zahodne Slovenije.

4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Splošni pogoji kandidiranja
Mikrokredit po tem javnem razpisu je lahko odobren 

samostojnemu podjetniku ali pravni osebi, organizirani 

http://www.jakrs.si
http://www.jakrs.si
http://www.jakrs.si
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kot gospodarska družba ali zadruga z omejeno odgovor-
nostjo (obe imata lahko tudi status socialnega podjetja 
v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo) s 
sedežem v Republiki Sloveniji (kreditojemalec), ki izpol-
njuje vse naslednje pogoje:

a) ima status mikro, malega ali srednje velikega 
podjetja (v nadaljevanju: MSP);

b) je ustanovljen in deluje pred 1. 1. 2019 kot go-
spodarska družba ali podjetnik po Zakonu o gospodar-
skih družbah – ZGD-11 oziroma zadruga, ki je ustano-
vljena in deluje po Zakonu o zadrugah – ZZad2;

n) mu ni bila v zadnjih 5 letih pravnomočno izrečena 
globa za prekršek zaradi nezakonite zaposlitve drža-
vljana tretje države; (Zakona o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno, Uradni list RS, št. 32/14, Zakona 
o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev Uradni 
list RS, št. 47/15 in Zakona o spremembah Zakona o 
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno Uradni list 
RS, št. 43/19);

o) izpolnjuje druge kriterije, kot izhajajo iz politike 
Sklada, s področja upravljanja tveganj.

Za opredelitev velikosti v mikro, malo ali srednje 
velikih podjetij se upoštevajo določila iz Priloge I Uredbe 
Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014.

Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge I 
Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki govori o tem, da 
se za podjetje, ki ima eno ali več partnerskih in/ali po-
vezanih podjetij, podatki o velikosti, tudi glede števila 
zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov 
in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih 
računovodskih izkazov podjetja, v katere je podjetje 
vključeno za namene konsolidacije. Podatkom se pri-
štejejo podatki za vsako partnersko podjetje.

Produkt ne podpira podjetij v težavah, ki so v pri-
silni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma so podjetja 
v težavah v skladu z Zakon o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v teža-
vah (ZPRPGDZT) (Uradni list RS, št. 5/17) in v skladu z 
18. točko 2. člena Uredbe Komisije 651/2014/EU.

Družba je v težavah, kadar gre za eno od naslednjih 
okoliščin (8. člen ZPRPGDZT):

– tekoča izguba kapitalske družbe skupaj s prene-
senimi izgubami preteklih let preseže polovico vpoklica-
nega kapitala in izgube ni mogoče pokriti v breme prene-
senega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;

– tekoča izguba osebne družbe skupaj s prene-
senimi izgubami preteklih let preseže polovico kapitala 
iz računovodskih izkazov in izgube ni mogoče pokriti v 
breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz 
prevrednotenja;

– če je družba že postala trajneje nelikvidna ali 
dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za 
uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi 
zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi 
insolventnosti in prisilno prenehanje.

Zadruga je v težavah, kadar gre za eno od nasle-
dnjih okoliščin:

– tekoča izguba zadruge skupaj s prenesenimi izgu-
bami preteklih let preseže polovico vseh vpisanih član-
skih deležev in izgube ni mogoče pokriti v breme prene-
senega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;

– če je zadruga že postala trajneje nelikvidna ali 
dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za 
uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi 
zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi 
insolventnosti in prisilno prenehanje.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki imajo 
registrirano glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja 
področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo 
o standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD2008 (Uradni 
list RS, št. 69/07 in Uradni list RS, št. 17/08):

– A: kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– B 05: Pridobivanje premoga,
– C 10.2: Predelava in konzerviranje rib, rakov in 

mehkužcev,
– C 11.01: Proizvodnja žganih pijač,
– C 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov,
– C 20.51: Proizvodnja razstreliv,
– C 24.46: Proizvodnja jedrskega goriva,
– C 25.4: Proizvodnja orožja in streliva,

1 Uradni list RS, št. 65/09, ZGD-1-UPB z nadaljnjimi 
spremembami.

2 Uradni list RS, št. 97/09 – UPB z nadaljnjimi spre-
membami.

c) dosegati bonitetno oceno izhajajoč iz S.BON-1 
(Ajpes) vsaj SB73 na podlagi letnega poročila za leto 2021;

3 Dokazilo o bonitetni oceni podjetje pridobi na Agenciji 
RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Ocena 
SB1 pomeni najboljšo in SB7 najslabšo bonitetno oceno.

d) na njegovo poslovanje je vplival izbruh nalezljive 
koronavirusne bolezni COVID-19; kar je razvidno kot 
upad čistih prihodkov iz poslovanja za najmanj 10 % v 
letu 2020 ali 2021 glede na leto 2019;

e) ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega 
za polni delovni čas4;

4 143. člen ZDR določa, če polni delovni čas ni dolo-
čen z zakonom ali kolektivno pogodbo, se šteje za polni 
delovni čas 40 ur na teden. Po 67. členu Zakona o delovnih 
razmerjih ima delavec, ki dela krajši delovni čas, v skladu s 
predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, pred-
pisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem 
dopustu, pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal 
polni delovni čas. V primeru samostojnega podjetnika se za 
zaposleno osebo šteje nosilec dejavnosti, ki je zavarovan 
za polni delovni čas.

f) vloga za financiranje mora biti podpisana s strani 
odgovorne osebe podjetja (direktor oziroma prokurist 
izhajajoč iz Poslovnega registra Slovenije);

g) ob oddaji vloge posluje z isto davčno številko 
najmanj šest mesecev;

h) nima neporavnanih obveznosti do Sklada ali do 
poslovnih bank po razpisu Sklada P1, P1 TIP, P1 plus;

i) je financiranje z zaprošenim kreditom ekonomsko 
upravičeno5;

5 Ekonomsko upravičeno financiranje pomeni nastanek 
upravičenih stroškov za neposredne potrebe poslovnih pro-
cesov kreditojemalca.

j) se ne šteje za podjetje v težavah opredeljeno v 
nadaljevanju javnega razpisa;

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

l) ne prejema ali ni v postopku pridobivanja držav-
nih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v 
težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestruktu-
riranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni 
list RS, št. 5/17);

m) nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi 
predhodne odločbe Evropske Komisije, ki je pomoč raz-
glasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
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– C 30.4: Proizvodnja bojnih vozil,
– E 38.12: Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
– E 38.22: Ravnanje z nevarnimi odpadki,
– G 46.35: Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki,
– G 46.39: Nespecializirana trgovina na debelo z 

živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
– G 47.23: Trgovina na drobno v specializiranih 

prodajalnah z ribami, raki, mehkužci,
– G 47.26: Trgovina na drobno v specializiranih 

prodajalnah s tobačnimi izdelki,
– G 47.81: Trgovina na drobno na stojnicah in tržni-

cah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki,
– K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti,
– L: Poslovanje z nepremičninami,
– M 69: Pravne in računovodske dejavnosti,
– M 70: Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in 

poslovno svetovanje,
– R 92: Prirejanje iger na srečo.
Produkt prav tako ne podpira projektov na področju:
a) informacijske tehnologije, ki podpirajo izključene 

dejavnosti in bi omogočale nezakonit prenos podatkov 
oziroma vstop v elektronske baze podatkov, internetne 
igre na srečo in igralnice ter pornografijo;

b) bioznanosti, ki obsega raziskave, razvoj ali teh-
nične aplikacije, ki se nanaša na kloniranje ljudi in gen-
sko spremenjene organizme in druge dejavnosti z živimi 
živalmi za poskusne in znanstvene namene, če ni za-
gotovljena skladnost s »Konvencijo Evropskega Sveta 
za zaščito vretenčarjev, ki se uporabljajo v poskusne in 
ostale znanstvene namene;

c) dejavnosti s škodljivimi vplivi na okolje, druge de-
javnosti, ki veljajo za etično ali moralno sporne oziroma 
so prepovedane z nacionalno zakonodajo RS;

d) letališke infrastrukture, razen če so povezane 
z varstvom okolja ali jih spremljajo naložbe, potrebne 
za blažitev ali zmanjšanje njenega negativnega vpliva 
na okolje;

e) naložb za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
ki izhajajo iz dejavnosti, navedenih v prilogi I k Direktivi 
2003/87/ES6.

Upravičen strošek nastane z dnem sklenitve dolžni-
ško upniškega razmerja7.

6 UL L 275, 25. 10. 2003, str. 32–46 

4.2. Kreditni pogoji
Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 

25.000 EUR.
Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih 

stroškov projekta.
Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. 

Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.
Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do 

6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe 
ročnosti kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlo-
stjo roka za črpanje kredita.

Obrestna mera je 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA 
(spremenljivi del referenčne obrestne mere) +0,8 % p.a. 
(fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %.

Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbe-
na obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan 
črpanja kredita.

Zavarovanje kredita: 8 menic podjetja.
4.3. Pogoji za črpanje kredita
Kreditojemalec črpa kredit po sklenitvi kreditne po-

godbe z obrazcem »Zahtevek za črpanje kredita«.
Kredit se porabi namensko za nastale upravičene 

stroške, v skladu s točko »5. Upravičeni stroški«.
Črpanje kredita je v enkratnem znesku ob izpolnitvi 

vseh pogojev, določenih z javnim razpisom in sklenjeno 
kreditno pogodbo. Izvede se v roku 45 koledarskih dni 
od odobritve kredita (datum izdaje pozitivnega sklepa).

7 Dolžniško upniškega razmerja pomeni razmerje med 
upnikom (dobaviteljem) in kreditojemalcem (kupcem), v ka-
terem se obojestransko strinjata o prevzemu obveznosti 
iz naslova nakupa neopredmetenih sredstev, opredmete-
nih osnovnih sredstev, surovin, materiala, blaga in storitev 
(sklenitev pogodbe, količinski in kvalitativni prevzem).

Obdobje upravičenosti nastanka stroškov je največ 
24 mesecev pred oddajo vloge in 18 mesecev po odo-
britvi kredita z možnostjo podaljšanja do 48 mesecev.

5. Upravičeni stroški
Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni 

omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 
25.000 EUR.

Med upravičene stroške se upoštevajo:
a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (na-

kup nove opreme),
b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (na-

kup patentiranih pravic, licenc),
c) stroški materiala in trgovskega blaga,
d) stroški storitev,
e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki 

iz in na plačo oziroma za s.p-je prispevke za socialno 
varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, 
stroški prehrane med delom, regres za letni dopust),

f) zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravi-
čene stroške.

Dvojno uveljavljanje istih stroškov, ki so že bili kriti iz 
katerega koli javnega vira, ni dovoljeno. Sredstva prejeta 
za ta strošek, ki je bil že v celoti krit iz drugih javnih sred-
stev, je treba vrniti. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in 
izdatkov namerno, se obravnava kot goljufija.

Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za 
cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in ob-
nove poslovnih nepremičnin.

Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tr-
žnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti lastniško 
povezana s kreditojemalcem s 25 % in več.

Za povezano osebo z vlagateljem se šteje lastniški 
delež pravne ali fizične osebe in povezanost preko funk-
cije direktorja oziroma predsednika.

S kreditom ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju 
na osnovi že plačanih obveznosti.

Mikrokredit ni namenjen poplačilu že obstoječih 
kreditov kreditojemalca.

Kredit se ne sme porabiti za z izvozom povezane 
dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je po-
moč neposredno povezana z izvoženimi količinami, z 
ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali dru-
gimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.

Upravičeni stroški se ne smejo nanašati na izvedbo 
projektov, s katerimi bi si vlagatelj krepil dejavnosti, ki so iz-
ločene skladno s točko »4.1. Splošni pogoji kandidiranja«.

6. Vsebina vloge
(1) Obrazec Sklada »Vloga za financiranje P7-2 

2023 COVID MIKROKREDITI 2023« (dostopen na 
ePortalu Sklada) z:

– vprašalnikom za ugotavljanje politične izposta-
vljenosti osebe,

– vprašalnikom za ugotavljanje povezanosti z viso-
ko tvegano državo,

– pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri 
FURS;

(2) Obvezne priloge:
a) dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali 

eS.BON (spletno bonitetno oceno) za gospodarske 
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družbe, samostojne podjetnike in zadruge na podlagi 
letnega poročila za leto 2021;

b) računovodski izkazi za leto 2021, ki so bili oddani 
na AJPES;

c) dokazila glede vpliva izbruha nalezljive bolezni 
COVID-19 na poslovanje podjetja (odpovedana naroči-
la kupcev; zamude, izpadi ali prekinitve dobav s strani 
dobaviteljev; padec obsega proizvodnje ali opravljanja 
storitev zaradi zmanjšane prisotnosti zaposlenih na de-
lovnem mestu; zaprtje proizvodnih ali poslovno-prodaj-
nih obratov; da opravlja dejavnost, za katero je bilo z 
vladnim ali občinskim odlokom določeno, da se prodaja 
storitve oziroma blaga zaradi virusa začasno prepove); 
Dokazila se morajo nanašati na časovno obdobje med 
1. 2. 2020 in 31. 12. 2021 in biti vsebinsko povezana z 
nalezljivo boleznijo COVID-19.

Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pozvan po e- 
mailu na dopolnitev vloge preko ePortala Slovenskega 
podjetniškega sklada. Pri tem pa velja, da lahko dopolni 
le točko 2 b) in 2 c).

Če vloga v predvidenem roku (največ 3 delovni dni) 
ne bo dopolnjena z oddajo dokumentacije na ePortal 
Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/, se kot nepo-
polna zavrže.

Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot 
neustrezne zavrnejo.

Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlaga-
telj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno 
skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek ozi-
roma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati 
na celotno dokumentacijo vloge in na podatke potrebne 
za oceno vloge po merilih javnega razpisa.

7. Oddaja vlog
Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada 

https://eportal.podjetniskisklad.si/.
Z oddajo je vloga uradno poslana v obravnavo.
8. Roki za predložitev vlog
Javni razpis ima prijavne roke za oddajo vloge s 

prilogami na ePortal Sklada:
24. 3. 2023 do 14. ure in
24. 4. 2023 do 14. ure.
Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski da-

tum zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Za pravočasno 
prispele vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na ePortal 
Sklada najkasneje do 14. ure na posamezen prijavni rok.

Javni razpis bo odprt do 24. 4. 2023 oziroma do 
porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana 
sredstva porabljena pred 24. 4. 2023, bo Sklad objavil 
zaprtje razpisa na internetni strani Slovenskega podje-
tniškega sklada, zaprtje oznanil na e-portalu Slovenske-
ga podjetniške sklada in objavil zaprtje v prvem možnem 
Uradnem listu Republike Slovenije.

Vloge, ki bodo na ePortalu oddane po 14. uri na za-
dnji dan prijavnega roka 24. 4. 2023 ali po objavi zaprtja 
javnega razpisa, se kot prepozne zavržejo.

Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, 
v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planira-
nega sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji 
vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.

9. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog se bo izvedlo v roku treh delovnih 

dni od navedenega roka za oddajo vlog ob upoštevanju, 
da je na posamezni prijavni rok oddanih maksimalno 
250 vlog. V primeru večjega števila vlog se rok za obrav-
navo vlog sorazmerno podaljša. Čas obravnave prvega 
odpiranja vpliva tudi na vsa nadaljnja odpiranja.

Odpiranje vlog ni javno.
10. Merila za izbor končnih upravičencev
Komisija za dodelitev sredstev bo po merilih za iz-

bor ocenjevala le pravočasno oddane, popolne in ustre-
zne vloge.

Popolne in ustrezne vloge, ki izpolnjujejo pogoje 
kandidiranja, se oceni po merilih za izbor končnih upra-
vičencev:

(1) Število zaposlenih,
(2) Bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON 

(AJPES),
(3) Finančni kazalniki:
a) Kapital / obveznosti do virov sredstev,
b) Mikrokrediti / čisti prihodki od prodaje,
c) Prosti kreditni limit (PKL) / mikrokrediti,
d) Finančne obveznosti / denarni tok iz poslovanja 

– EBITDA.
Podrobno razdelana merila s točkovnikom so se-

stavni del razpisne dokumentacije pod poglavjem »III. 
Merila za izbor«.

Pri obravnavi in točkovanju vloge po merilih, lahko 
Sklad od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo 
vsebinsko vezano na vlagatelja in vlogo.

Komisija za dodelitev sredstev, za vse popolne in 
ustrezne vloge, ki izpolnjujejo kreditne pogoje in po oce-
ni meril dosegajo vsaj 50 točk od možnih 100 točk, poda 
predlog direktorici Sklada za odobritev vloge.

V primeru, da je za odobrene vloge potrebnih več 
finančnih sredstev, kot jih predvideva javni razpis, imajo 
pri odobritvi prednost vloge, ki dosežejo večje število 
točk. V primeru istega števila točk imajo prednost vloge, 
ki so pridobile več točk pri finančnih kazalnikih z vrstnim 
redom; mikrokrediti / čisti prihodki od prodaje, prosti 
kreditni limit (PKL) / mikrokrediti in  finančne obveznosti 
/ EBITDA.

V kolikor tudi po tem dodatnem merilu več vlaga-
teljev pridobi enako število točk bodo imele prednost 
vloge vlagateljev, ki so bile oddane prej. Upošteva se 
sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge.

Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s skle-
pom o odobritvi oziroma s sklepom o ne odobritvi vloge.

Sklad pri ocenjevanju oziroma odobravanju vlog 
kreditojemalcev ne ravna diskriminatorno in posame-
znega kreditojemalca ocenjuje izključno v skladu z merili 
za izbor in ne glede na njegovo narodnost, spol, politič-
no pripadnost, invalidnost oziroma posebne potrebe, 
izbrano religijo ali spolno usmerjenost.

11. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Sklad bo, najkasneje v roku 45 koledarskih dni od 

prijavnega roka, posredoval vlagateljem sklep o odobri-
tvi ali ne odobritvi mikrokredita. V primeru, da je odda-
nih vlog na posamezni prijavni rok več kot 250, se rok 
obravnave sorazmerno podaljša. Čas obravnave prvega 
odpiranja vpliva tudi na vsa nadaljnja odpiranja.

Zoper sklep o odobritvi oziroma ne odobritvi mikro-
kredita Sklada je možno sprožiti upravni spor na Uprav-
nem sodišču Republike Slovenije.

Na podlagi pozitivnega sklepa o odobritvi mikro-
kredita bo Sklad s kreditojemalcem digitalno podpisal 
kreditno pogodbo in uredil zavarovanje kredita.

Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in 
bodo objavljeni na spletni strani Sklada.

12. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in do-
datne informacije

Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedi-
lo javnega razpisa, merila za izbor upravičencev, vzorec 
vloge za financiranje s prilogami in vzorec kreditne po-
godbe s prilogami.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni 
strani www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu 
Slovenskega podjetniškega sklada.

Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-88, 
02/234-12-74 ali na e-naslovu bostjan.vidovic@podje-
tniskisklad.si.
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13. Pravna podlaga za izvedbo produkta, državna 
pomoč

13.1 Pravna podlaga za izvedbo produkta
Slovenski podjetniški sklad objavlja produkt na pod-

lagi:
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – 

ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 
27/17 in 13/18 – ZSInv),

– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, 
št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B),

– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podje-
tniškega sklada z dne 19. 4. 2018,

– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike 
Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 
11/07, 43/08, 71/09 in 4/19),

– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada 
Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2023 (sklep 
Vlade RS 47602-31/2022/3 z dne 5. 1. 2023),

– Finančnega sporazuma za izvajanje finančnega 
instrumenta »EKP Mikroposojila za MSP 2 (2014–2020)/
COVID-19« za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 
št. 50-66111/20,

– Finančnega sporazuma za izvajanje finančnega 
instrumenta »EKP Mikroposojila za MSP 2 (2014-2020)/
COVID-19« za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 
št. 50-66121/20,

– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturira-
nje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list 
RS, št. 5/17),

– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. juni-
ja 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z 
notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 
(UL EU L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljeva-
nju: Uredba 651/2014/EU),

– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. de-
cember 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni 
list Evropske unije L 352/1),

– Uredba (EU) št. 2020/558 Evropskega parlamen-
ta in Sveta z dne 23. 4. 2020 o spremembi uredb (EU) 
št 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede posebnih 
ukrepov za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi 
evropskih strukturnih investicijskih skladov.

13.2 Državna pomoč
Mikrokrediti imajo status državne pomoči na 

podlagi de minimis, skladno z Uredbo Komisije (EU) 
št. 1407/20138 ter sheme pomoči de minimis, priglašene 
ministrstvu, pristojnemu za finance (št. priglasitve M003-
5665493-2018; M003-5665493-2018/I; M003-5665493-
2018/II). Predvideno trajanje sheme sovpada z obdob-
jem veljavnosti Uredbe Komisije.

cev pomoči de minimis v Republiki Sloveniji v predho-
dnih dveh proračunskih letih in tekočem proračunskem 
letu, glede na leto odobritve kredita, ne sme preseči 
200.000 evrov oziroma 100.000 evrov10, če kreditoje-
malec deluje v komercialnem cestnem prevozu tovora.

8 UL L 352, 24. 12. 2013, str. 1.

Če je obrestna mera, ki vključuje vse običajne stro-
ške (provizije, nadomestila), vezane na odobritev in 
spremljanje kredita, ob odobritvi kredita nižja od ekvi-
valenta tržne obrestne mere9, se kredit obravnava kot 
pomoč de minimis.

9 Ekvivalent tržne obrestne mere pomeni referenčno 
obrestno mero, ki se določi skladno s Sporočilom Komisije 
o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer 
in diskontnih stopenj (UL C 14, 19. 1. 2008 str. 6)

Šteje se, da je pomoč de minimis dodeljena kredito-
jemalcu z dnem odobritve kredita (datum sklepa). Sklad 
s kreditno pogodbo seznani kreditojemalca o višini in 
dnevu dodelitve pomoči de minimis.

Višina pomoči de minimis, skupaj z drugo pomočjo 
de minimis, dodeljeno enotnemu podjetju s strani dajal-

10 Če kreditojemalec opravlja komercialne cestne pre-
voze tovora in tudi druge dejavnosti, se za druge dejavnosti 
lahko uporablja zgornja meja 200.000 evrov, v kolikor kredi-
tojemalec skladno z računovodskimi standardi vodi ločene 
računovodske izkaze za dejavnost komercialnega cestnega 
prevoza tovora.

14. Pravila glede obdelave osebnih podatkov
Skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evrop-

skega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pro-
stem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direkti-
ve 95/46/ES (GDPR), podajamo informacije o obdelavi 
osebnih podatkov.

Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov:
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, 

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, tel. 02/234-12-60, 
spletna stran: www.podjetniskisklad.si, e-naslov: info@
podjetniskisklad.si.

Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo 
osebnih podatkov: tel. 02/234-12-51, elektronska pošta: 
gdpr@podjetniskisklad.si.

Vrsta in namen obdelave osebnih podatkov: za 
namen izvajanja tega javnega razpisa se obdelujejo 
osebni podatki kot so ime in priimek, telefonska številka, 
elektronska pošta, osebni podatki, potrebni za prepreče-
vanje pranja denarja in financiranja terorizma ter ostali 
osebni podatki v zvezi s finančno transakcijo končnega 
upravičenca.

Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov: 
javni razpis in namen sklenitve pogodbenega razmerja.

Uporabniki osebnih podatkov: uporabniki osebnih 
podatkov so Sklad, ministrstva, nadzorni organi, inšpek-
cije, revizijske družbe in računsko sodišče.

Pravice posameznika
S pisno zahtevo, poslano na Javni sklad Repu-

blike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 
2000 Maribor ali na elektronski naslov gdpr@podjetni-
skisklad.si, lahko vlagatelj/kreditojemalec zahtevate do-
stop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev 
obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi 
podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva 
prenos podatkov.

Če vlagatelj/kreditojemalec meni, da se njegovi 
osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdeluje-
jo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo 
osebnih podatkov, ima pravico do vložitve pritožbe pri 
Informacijskemu pooblaščencu.

Hramba osebnih podatkov: vse osebne podatke bo 
Sklad hranil 2 leti od zaključenega javnega razpisa ozi-
roma v primeru sklenitve pogodbe 10 let po prenehanju 
pogodbenega razmerja.

Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo 
državo in mednarodno organizacijo

Osebni podatki se bodo prenašali v institucije EU–EK.
Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretje države.

Slovenski podjetniški sklad

Št. 6102-1/2023-5 Ob-1543/23

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, 

http://www.podjetniskisklad.si
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št. 43/10 in 62/16) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
objavlja

obvestilo
o odprtju Javnega programskega razpisa za izbor 

kulturnih programov na področju ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine 
Ljubljana, ki jih bo v letu 2023 sofinanciral Javni 
sklad RS za kulturne dejavnosti (oznaka razpisa: 

Ljubljana-PrP-2023)
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti obvešča za-

interesirane prijavitelje, da s 3. marcem 2023 odpira 
Javni programski razpis za izbor kulturnih programov 
na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju 
Mestne občine Ljubljana, ki jih bo v letu 2023 sofinanci-
ral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

Razpis bo odprt od 3. marca 2023 do 10. aprila 
2023.

Besedilo razpisa in prijavni obrazci bodo objavljeni 
z dnem odprtja javnega programskega razpisa na sple-
tni strani JSKD (www.jskd.si).

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Št. 6101-1/2023-5; 6101-3/2023-5 Ob-1559/23
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) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
objavlja

obvestilo 
o odprtju dveh javnih razpisov za sofinanciranje 

kulturnih projektov
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti obvešča 

zainteresirane prijavitelje, da s 3. marcem 2023 odpira 
javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2023 
sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kul-
turne dejavnosti (oznaka razpisa PR-2023) ter javni 
dvoletni razpis za izbor kulturnih projektov vrhunskih 
skupin na področju zborovske in folklorne ljubiteljske 
kulturne dejavnosti, ki jih bo v letih 2023 in 2024 sofi-
nanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (ozna-
ka razpisa VPR-2023/2024).

Razpisa bosta trajala od 3. marca 2023 do 3. aprila 
2023.

Besedili razpisov in vzorci prijavnih obrazcev bodo 
objavljeni z dnem odprtja razpisov na spletni strani 
JSKD (www.jskd.si), prijavni obrazci pa istega dne v 
aplikaciji za razpise JSKD (https://razpisi.jskd.si).

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Št. 3301-1/2023-SRRS-4 Ob-1590/23
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju 

Sklad) na podlagi Zakona o javnih skladih, ZJS-1 (Ura-
dni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE), 
Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova ku-
pnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikova-
nju podjetij, ZUKLPP (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 
60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01, 47/02), Zakona o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2 
(Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16), Ustanovitvene-
ga akta, št. 01401-4/2009/6 z dne 23. 7. 2009 (čistopis 
SV 174/22 z dne 24. 3. 2022), Splošnih pogojev poslo-
vanja, št. 012-6/2019-12 z dne 8. 11. 2019 (s sprem. in 
dopol., v nadaljevanju SPP), Pravilnika o dodeljevanju 
spodbud z dne 19. 3. 2015 (s spr. in dop.), Poslovnega 

in finančnega načrta Sklada za leti 2022 in 2023 z dne 
16. 2. 2022, Uredbe o metodologiji za določitev raz-
vitosti občin 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 208/21), 
Koeficienta razvitosti občin za leto 2022 in 2023, Zako-
na o Triglavskem narodnem parku, ZTNP-1 (Uradni list 
RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17, 82/20), Uredbe 
o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list 
RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20, 112/22), 
Uredbe Komisije (EU) 2022/2472 z dne 14. decembra 
2022 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem 
in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z 
notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije (UL L št. 327 z dne 21. 12. 
2022, str. 1; v nadaljevanju Kmetijska uredba za skupin-
ske izjeme), objavlja

javni razpis
za finančni produkt – AGRO PF

1. Uvodna določila
Finančni produkt AGRO PF je po vsebini premosti-

tveno posojilo, katerega cilj je hitrejša izvedba projektov 
z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi nepovratnimi 
sredstvi, pri čemer Sklad daje prednost vlagateljem, ki 
se nahajajo na obmejnih problemskih območjih ali ob-
močjih avtohtonih narodnih skupnostih.

Produkt ne vsebuje elementov državnih pomoči.
1.1 Višina in vir sredstev
Skupni razpisani znesek posojilnega produkta 

AGRO PF je 5.000.000 EUR in je financiran iz virov 
Sklada.

1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Finančni produkt je namenjen premagovanju ča-

sovnih razlik pri denarnih tokovih kmetij, pri čemer se 
prednostno podpirajo vlagatelji z izkušnjami pri izvajanju 
projektov iz nepovratnih virov.

Finančni produkt AGRO PF je namenjen kmetijam 
na območju celotne Republike Slovenije, pri čemer pa 
imajo prednost območja z nižjo razvitostjo in območja 
avtohtonih narodnih skupnosti.

Posojilna sredstva tega produkta so namenjena 
pred-financiranju posameznih projektov, s katerimi bodo 
doseženi cilji, ki so opredeljeni v okviru posameznih pro-
gramskih usmeritev javnega razpisa oziroma ukrepa, iz 
katerega izhajajo dodeljena evropska in/ali nacionalna 
nepovratna sredstva.

1.3 Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija 

in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, 
objavljena v Aplikaciji e-Rsklad.

Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja 
so sledeča:

– povabilo k oddaji vloge,
– seznam prilog,
– predlogo plana likvidnosti,
– merila za ocenjevanje,
– vzorec pogodbe,
– navodila o pogojih zavarovanja.
Vzorec elektronskega prijavnega obrazca, vključno 

z izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, je objavljen na po-
vezavi: https://www.srrs.si/wp-content/uploads/2022/03/
Vzorec_prijavni_obrazec.pdf

2. Razpisni pogoji
Vloga vlagatelja mora izpolnjevati vse razpisne pogo-

je, ki so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt. Izpolnje-
vanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. 
Vlagatelj s podpisom Izjave vlagatelja glede oddaje vloge, 
pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi oddajo 
vloge na javni razpis, preko Aplikacije e-Rsklad in z njo 
povezanim izpolnjevanjem razpisnih pogojev.

http://www.jskd.si
http://www.jskd.si
https://razpisi.jskd.si
https://www.srrs.si/wp-content/uploads/2022/03/Vzorec_prijavni_obrazec.pdf
https://www.srrs.si/wp-content/uploads/2022/03/Vzorec_prijavni_obrazec.pdf
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V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofi-
nanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev 
pa se odpravi.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po 
podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo Sklad odstopil 
od pogodbe, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti vsa 
dodeljena sredstva v skladu z določili posojilne pogodbe.

2.1 Splošni pogoji
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, 

vrednosti izražene v EUR.
2. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in 

prijavljeni projekt.
3. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma 

enkrat.
4. Vlagatelj, ki se prijavi kot fizična oseba-kmet, mora 

imeti kreditno sposobnost kmetijskega gospodarstva večjo 
od 1,00. Predložiti mora Izpis Sisbon (pridobljen pri banki), 
ki ni starejši od treh mesecev od datuma oddaje vloge, 
Izpis transakcijskega računa z opisanimi nameni prilivov 
in pologov za obdobje enega leta, pri čemer se upošteva 
enoletni promet – vključno s prometom zadnjega prejetega 
izpiska pred oddajo vloge in kopije morebitnih (posojilnih, 
leasing) pogodb in/ali stanj posojil pridobljenih s strani 
drugih posojilodajalcev, v kolikor obveznosti niso razvidne 
iz Sisbona. V kolikor vlagatelj pri izračunu kreditne sposob-
nosti uveljavlja tudi prihodke članov kmetijskega gospo-
darstva mora tudi zanje priložiti vsa predhodno navedena 
dokazila kot so zahtevana za vlagatelja.

5. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno 
konstrukcijo. V ta namen mora vlagatelj priložiti ustrezna 
dokazila, skladno z opredelitvijo drugih virov v finančni 
konstrukciji.

6. Vlagatelj ne sme imeti neporavnanih zapadlih 
finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in dru-
gih denarnih nedavčnih obveznosti, v skladu z zakonom, 
ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ 
(v višini 50,00 EUR ali več). V kolikor je vlagatelj prav-
ni subjekt in je zavezanec mora imeti predložene vse 
obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega 
razmerja za obdobje 12 mesecev od oddaje vloge. V ta 
namen Sklad po uradni dolžnosti s strani Finančne upra-
ve RS pridobi ustrezno potrdilo, na osnovi pooblastila 
vlagatelja, ki je opredeljeno v okviru Izjave vlagatelja.

7. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Skla-
da, na dan odpiranja vloge ne sme imeti neporavnanih 
zapadlih obveznosti z zamudo nad 30 dni.

8. Vlagatelj, ki je že prejemnik sredstev Sklada, 
vendar je Sklad zaradi nepravilnosti porabe javnih sred-
stev in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, odstopil 
od pogodbe, od odstopa pa še ni preteklo pet let, ni 
upravičen do spodbude.

9. Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Skla-
da iz naslova posojil, zavarovanih le z menicami, ne sme 
presegati 250.000,00 EUR.

10. Skupna višina zadolženosti vlagatelja skupaj s 
povezanimi osebami do Sklada ne sme presegati 5,00 % 
vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki znaša 
132.256.337,98 EUR na dan 31. 12. 2022.

11. Vlagatelj ne sme biti dolžnik iz naslova evrop-
skih in slovenskih javnih sredstev.

12. Vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne po-
ravnave, poenostavljene prisilne poravnave, postopku 
finančnega prestrukturiranja, stečajnem postopku, po-
stopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njihovimi 
posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niso opustili 
poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge niso bile v 
stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o 
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti 

in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – ura-
dno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 
– odl. US, 63/16 – ZD-C,  54/18 – odl. US, 69/19 – odl. 
US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US).

13. Vlagatelj ne sme biti domnevno insolventen glede 
na 14. člen veljavnega Zakona o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

14. Vlagatelj (razen mikro, malo in srednje veliko 
podjetje, ki posluje manj kot 3 leta) ne sme biti (1) v te-
žavah, kot jih opredeljuje Zakon o pomoči za reševanje 
in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v te-
žavah (Uradni list RS, št. 5/17) ter Kmetijska uredba za 
skupinske izjeme, (2) v postopku pridobivanja državnih 
pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih 
subjektov v težavah oziroma je to pomoč prejel ali je v 
postopku prestrukturiranja oziroma je prestrukturiranje 
neuspešno zaključil. O izpolnjevanju navedenega po-
goja, se mora vlagatelj izreči v izjavi.

15. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji in projek-
ti, ki ne upoštevajo načela »Do No Significant Harm« 
(DNSH), določenim v Obvestilu Komisije Tehnične smer-
nice za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« v 
skladu z uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje 
in odpornost, in sicer kadar škodujejo:

1. blažitvi podnebnih sprememb, kadar dejav-
nost vodi do znatnih emisij toplogrednih plinov;

2. prilagajanju podnebnim spremembam, kadar 
dejavnost vodi do povečanega škodljivega vpliva na 
podnebje (na sedanje in pričakovano stanje);

3. trajnostni rabi in varstvu vodnih in morskih 
virov, kadar dejavnost škoduje dobremu stanju ali do-
bremu ekološkemu potencialu vodnih teles, vključno s 
površinskimi in podzemnimi vodami, ali dobremu okolj-
skemu stanju morskih voda;

4. krožnemu gospodarstvu (vključno s prepre-
čevanjem odpadkov in recikliranjem), kadar dejavnost 
vodi do znatne neučinkovitosti pri uporabi materialov 
ali neposredne ali posredne rabe naravnih virov ali do 
znatnega povečanja nastajanja, sežiganja ali odlaganja 
odpadkov ali kadar lahko dolgoročno odlaganje odpad-
kov bistveno in dolgoročno škoduje okolju;

5. preprečevanju in nadzorovanju onesnaževa-
nja, kadar dejavnost vodi do znatnega povečanja emisij 
onesnaževal v zrak, vodo ali zemljo;

6. varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in 
ekosistemov, kadar je dejavnost bistveno škodljiva za 
dobro stanje in odpornost ekosistemov ali škodljiva za 
stanje ohranjenosti habitatov in vrst, vključno s tistimi, ki 
so v interesu Evropske unije.

16. Projekt mora biti ekonomsko, finančno in tehnič-
no izvedljiv ter zasnovan v skladu z veljavnimi predpisi.

2.2 Pogoji dodelitve sredstev
1. Vlagatelj ne sme zaprositi za sredstva za de-

javnost, ki je povezana z izvozom v tretje države ali 
države članice, in je neposredno povezana z izvoženimi 
količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo.

2. Vlagatelj ne sme dati prednost uporabi domače-
ga blaga pred uporabo uvoženega.

3. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji, ki so v po-
stopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, 
na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto dr-
žavno pomoč iste države članice razglasila za nezako-
nito in nezdružljivo s skupnim trgom EU.

2.2.1 Upravičeni vlagatelji
– Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v 

Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih 
gospodarstev, organizirana kot,
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– kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki 
na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,

– nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Vlagatelj mora v ta namen priložiti dokazilo o vpisu 

kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospo-
darstev.

Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih go-
spodarstev pred 1. 1. 2021.

Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali naci-
onalnih sredstev, kar pomeni, da je že prejel pozitivno 
odločitev in/ali že ima podpisano pogodbo o sofinanci-
ranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje.

2.2.2 Upravičena velikost vlagatelja
– Mikro, Mala, Srednja, Velika
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo 

določbe iz Priloge I k Kmetijski uredbi za skupinske 
izjeme. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja 
upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, 
povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zaje-
ma teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi 
podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih 
oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.

2.2.3 Upravičene dejavnosti
– 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima pove-

zane storitve,
– 01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin,
– 01.2 Gojenje trajnih nasadov,
– 01.3 Razmnoževanje rastlin,
– 01.4 Živinoreja,
– 01.5 Mešano kmetijstvo,
– 01.6 Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava 

pridelkov,
– 02 Gozdarstvo,
– 10 Proizvodnja živil,
– 10.1 Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov,
– 10.3 Predelava in konzerviranje sadja in zele-

njave,
– 10.4 Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in 

maščob,
– 10.5 Predelava mleka,
– 10.6 Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih 

izdelkov,
– 10.7 Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin,
– 10.8 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov,
– 10.9 Proizvodnja krmil in hrane za hišne živali,
– 11 Proizvodnja pijač,
– 16.10 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa,
– 16.24 Proizvodnja lesene embalaže,
– 16.29 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, 

slame in protja,
– 46.22 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami,
– 46.31 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo,
– 46.32 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi 

izdelki,
– 46.33 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi 

izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami,
– 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah,
– 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržni-

cah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki,
– 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu,
– 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, 

stojnic in tržnic,
– 55.202 Turistične kmetije s sobami,
– 56.104 Začasni gostinski obrati,
– 56.105 Turistične kmetije brez sob,
– 00.1 Dejavnosti, skladne z Uredbo o dopolnilnih 

dejavnosti na kmetijah.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane 

dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni kla-
sifikaciji dejavnosti.

Vlagatelj, ki se prijavlja kot kmetija, ki ni pravna 
oseba ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejav-
nost, in prijavlja projekt iz dopolnilne dejavnosti, mora 
biti registriran skladno z veljavno Uredbo dopolnilnih 
dejavnosti na kmetiji.

Vlagatelj mora v ta namen priložiti dokazilo za izva-
janje dopolnilne dejavnosti.

2.2.4 Upravičeno območje projektov
– Celotno območje Republike Slovenije
2.2.5 Obdobje upravičenosti
Začetek projekta, ki izhaja iz odločbe oziroma po-

godbe o odobritve sredstev, je lahko od 1. 1. 2020 naprej.
2.2.6 Upravičeni stroški projektov
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je 

do vključno 100,00 % upravičenih stroškov projekta za 
pred-financiranje odobrenih, neizplačanih evropskih 
in/ali nacionalnih sredstev.

Podrobnejša navodila o stroških projektov, ki so lah-
ko financirana s sredstvi tega finančnega produkta, so 
zapisana v Pravilniku o upravičenosti stroškov projekta 
in pogojih črpanja, ki je objavljen na www.srrs.si.

2.2.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upravi-
čenih stroškov

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000 EUR, 
najvišja vrednost zaprošenih sredstev 250.000 EUR. 
V primeru, da vlagatelji pri Skladu hkrati zaprošajo ozi-
roma imajo odobreno dolgoročno investicijsko posojilo 
za izvedbo vsaj 30 % upravičenega istega projekta, je 
najvišja zaprošena vrednost posojila za pred-financira-
nje največ 450.000 EUR.

Minimalna vrednost upravičenih stroškov projekta 
je 5.000 EUR.

2.2.8 Posojilni pogoji
– Obrestna mera je fiksna, na njeno višino pa vpliva 

lokacija vlagatelja.
– Obrestna mera pri posojilu se izračuna kot ROM 

za izračun državnih pomoči + pribitek 0,41 % letno ozi-
roma pribitek 0,21 % letno za vlagatelja iz obmejnih 
problemskih območij ali območij avtohtonih narodnih 
skupnosti.

– ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri 
se doda 100 bazičnih točk oziroma 1,0 odstotno točko.

– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
– Skupna doba vračanja posojila je največ 36 me-

secev.
– Vlagatelj posojilo vrača po vnaprej določeni dinami-

ki, ki je enaka planu prejema evropskih in/ali nacionalnih 
nepovratnih sredstev. Vlagatelj opredeli dinamiko prejema 
evropskih in/ali nacionalnih nepovratnih sredstev v vlogi, in 
sicer največ 8 mesecev od vložitve zahtevka. V kolikor se 
prijavljeni projekt oziroma izplačilo zadnjega zahtevka ne 
izvede v treh letih od podpisa pogodbe, je vlagatelj dolžan 
vrniti posojilo na dan izteka triletnega obdobja od podpisa 
pogodbe. V kolikor vlagatelj prejme izplačilo nepovratnih 
sredstev pred zapadlostjo posameznega obroka, mora 
prejeta sredstva nameniti za vračilo obroka Skladu, in 
sicer naslednji delovni dan po prejemu. Vsi roki in zneski 
obrokov se opredelijo v posojilni pogodbi.

– Roki zapadlosti obrokov se z dodatkom k pogodbi 
lahko spremenijo, ne morejo pa preseči treh let po podpisu 
pogodbe. Zahtevo za spremembo zapadlosti vlagatelj po-
sreduje Skladu vsaj 15 dni pred zapadlostjo posameznega 
obroka, pri čemer mora predložiti ustrezna dokazila o spre-
membi dinamike izplačila evropskih sredstev.

2.2.9 Cilji projekta
Cilji projekta so lahko:
– Izvedba projekta na področju povečanja prehran-

ske varnosti,

http://www.srrs.si
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– Izvedba projekta na področju krepitve tržne 
usmerjenosti in povečanja konkurenčnosti, s poudar-
kom na raziskavah, tehnologiji in digitalizaciji,

– Izvedba projekta na področju izboljšanja položaja 
kmeta v vrednostni verigi,

– Izvedba projekta na področju blažitve podnebnih 
sprememb in prilagajanja nanje,

– Izvedba projekta na področju trajnostnega razvoja 
in učinkovitega gospodarjenja z naravnimi viri oziroma 
skrbi za okolje,

– Izvedba projekta na področju varstva biotske ra-
znovrstnosti, ekosistemov in habitatov,

– Izvedba projekta za mlade kmete in spodbujanja 
razvoja podjetij na podeželju,

– Izvedba projekta na področju zaposlovanja, rasti, 
socialne vključenosti ter lok. razvoja na podeželskih 
območjih,

– Izvedba projekta na področju zdrave, hranljive in 
trajnostne hrane ter dobrobiti živali.

Vlagatelj se sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo 
zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe, bo Sklad pre-
verjal realizacijo izbranega cilja (ali več ciljev).

2.3 Pogoji zavarovanja
1. Menica je obvezna za vse vlagatelje.
2. Sklad bo tekom obravnave vloge preveril tudi 

vlagateljeve sposobnosti izpolnjevanja obveznosti do 
Sklada. V kolikor bo Sklad pri pregledu ugotovil, da 
vlagateljeva zmožnost izpolnjevanja obvez do Sklada 
ni zadovoljiva, bo Sklad vlagatelja pozval k predložitvi 
predloga za dodatno zavarovanje posojila.

3. Vlagatelj mora izkazovati realno možnost za za-
varovanje posojila po presoji Sklada.

4. Podrobnejša navodila o zavarovanju in vsa zah-
tevana dokazila so opredeljena v Navodilu o pogojih 
zavarovanja, ki so objavljena v okviru razpisne doku-
mentacije.

5. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno 
Sklad, ki ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja na nje-
gove stroške zahteva dodatno dokumentacijo ali poja-
snila v zvezi z zavarovanjem.

2.4 Pogoji za sklenitev pogodbe
1. Osnova za sklenitev pogodbe o financiranju pro-

jekta je odločba o odobritvi sredstev.
2. Podpis pogodbe bo predvidoma potekal v digital-

ni obliki na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila, v 
nasprotnem primeru bo morala biti pogodba podpisana s 
strani zakonitega zastopnika ali njegovega pooblaščen-
ca, njegov podpis pa upravno ali notarsko overjen, če 
podpis pogodbe ni pri predstavniku Sklada.

3. Pogodba mora biti sklenjena v ustrezni obliki, 
glede na obliko zavarovanja:

– notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvr-
šljivosti,

– notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju de-
narne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na ne-
premičninah,

– notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju de-
narne terjatve z ustanovitvijo neposestne zastavne pra-
vice na premičninah.

4. Rok sklenitve pogodbe je do 45 dni od datuma 
izdaje odločbe o odobritvi sredstev.

5. Nadomestila Sklada v zvezi z dodeljevanjem 
spodbud so opredeljena v veljavnem Tarifnem pravilniku 
o nadomestilih za dodeljevanje spodbud, ki je objavljen 
na spletni strani Sklada.

6. Če vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o 
odobritvi sredstev, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v 
določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko 
odstopil od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe

2.5 Pogoji črpanja
1. Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 30 dni 

od dneva sklenitve pogodbe oziroma najkasneje do 
31. 12. 2024.

2. Črpanje sredstev mora biti skladno s Pravilnikom 
o upravičenosti stroškov projekta in pogojih črpanja, ki je 
objavljen na www.srrs.si, in se izvede na podlagi največ 
enega zahtevka za črpanje, ki ga mora vlagatelj oddati 
najkasneje pet delovnih dni pred predvidenim črpanjem.

3. Celotno črpanje posojila mora biti zaključeno 
pred zapadlostjo prvega obroka.

4. Če vlagatelj ne bo v določenem roku oziroma 
pred iztekom roka za črpanje in na dogovorjeni način do-
stavil zahtevka za črpanje, se bo upoštevalo, da je eno-
stransko odstopil od dodeljenega posojila oziroma se bo 
znesek posojila znižal na znesek že realiziranih črpanj.

2.6 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi o 

odobritvi sredstev in v pogodbi o financiranju. Skrajni rok 
zaključka projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2026.

2. Za zaključek projekta se šteje črpanje evropskih 
in/ali nacionalnih sredstev, vendar najkasneje v roku 
3 let po podpisu pogodbe.

3. Vlagatelj mora v roku 3 mesecev po zaključku 
projekta Skladu posredovati poročilo v skladu z določili 
Pravilnika o poročanju ob zaključku projekta.

4. Poročilo ob zaključku projekta vključuje tudi po-
ročilo o doseženih ciljih, ki so bili določeni v odločbi o 
odobritvi in nato v pogodbi.

3. Vsebina in oddaja vloge
3.1 Vsebina vloge
Vloga je v obliki elektronskega prijavnega obrazca 

(EPO), ki vlagatelja usmerja pri izpolnjevanju, skladno s 
prijavljenim projektom in mora vsebovati:

– izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, ki je sestavni 
del EPO, katero mora vlagatelj natisniti, nato pa podpi-
sano (elektronsko ali skenirano fizično podpisano) prilo-
žiti k vlogi v pdf obliki, v zavihku Priloga/Izjava vlagatelja,

– poslovno dokumentacijo:
– likvidnostni plan, ki mora biti izpolnjen na pre-

dlogi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obraz-
ca,

– odločba/pogodba o sofinanciranju,
– priloge glede na izbrano obliko zavarovanja,
– priloge, ki so opredeljene v javnem razpisu in 

razpisni dokumentaciji ter so odvisne od prijavljenega 
projekta,

– priloge v povezavi z ocenjevanjem vloge, ki niso 
obvezne, v kolikor so priložene se zanje lahko pridobi 
točke.

3.2 Oddaja vloge
1. Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblašče-

na oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano po-
oblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni 
del elektronskega prijavnega obrazca.

2. Vloga se odda preko spletne Aplikacije 
»e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno 
z razpisnim rokom za oddajo vloge.

3. Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobi-
jo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, 
na tel. 01/836-19-53 ali preko elektronske pošte info@
srrs.si.

3.3 Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisne-

ga roka, in sicer od 20. 3. 2023 do 31. 12. 2023 oziroma 
do porabe sredstev. Vloge ni možno oddati pred oziroma 
po razpisnem roku.

4. Obravnava vloge
4.1 Merila za ocenjevanje
1. Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk, 

po sledečih kriterijih
– regionalni vidik,
– trajnostni vidik,
– finančna ocena.
2. Za odobritev mora vloga doseči najmanj 25 točk.

mailto:info@srrs.si
mailto:info@srrs.si
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3. Podrobnejša razdelitev meril je razvidna iz razpi-
sne dokumentacije.

4.2 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi 

pogoji Sklada.
2. Sklad lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva do-

datno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga po-
zove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in 
prijavljenega projekta.

3. Komisija za obravnavo vlog
1. Postopek javnega razpisa vodi Komisija za 

obravnavo vlog (v nadaljevanju Komisija), ki jo z odločbo 
imenuje direktor Sklada.

2. Pri obravnavi vloge lahko sodelujejo zunanji 
ocenjevalci in/ali strokovnjaki iz delovnega področja jav-
nega razpisa, ki jih na podlagi soglasja direktorja Sklada 
k sodelovanju povabi Komisija.

3. Komisija o svojem delu vodi zapisnik.
4. Odpiranje vloge

1. Vloge, prispele na javni razpis, obravnava 
Komisija, ki ugotavlja popolnost vloge.

2. Odpiranje vlog se začne najkasneje 5. delovni 
dan po izteku roka za oddajo vlog.

3. Vloge se odpirajo in obravnavajo po vrstnem 
redu oddaje vloge, odpiranje poteka enkrat tedensko 
glede na datum dospelosti, do porabe sredstev.

4. Odpiranje vlog ni javno.
5. Poziv za dopolnitev vlog

1. Komisija vlagatelju nepopolne vloge najka-
sneje v roku 15 dni od odpiranja vloge posreduje poziv 
za dopolnitev vloge.

2. Komisija vlagatelju posreduje poziv za dopol-
nitev vloge preko spletne aplikacije.

3. Poziv za dopolnitev, posredovan preko sple-
tne aplikacije, velja za vročenega, ko ga vlagatelj v 
spletni aplikaciji prevzame. Če vlagatelj poziva za dopol-
nitev v spletni aplikaciji ne prevzame, vročitev velja za 
opravljeno po preteku 15 dni od datuma posredovanja 
poziva za dopolnitev.

6. Dopolnitev vloge
1. Vlagatelj mora dopolnitev vloge oddati preko 

aplikacije e-Rsklad ali izjemoma na elektronski naslov 
Sklada v roku 8 dni od dneva vročitve poziva k dopol-
nitvi.

2. Ustrezno dopolnjene vloge se uvrstijo na se-
znam popolnih vlog na javni razpis glede na čas oddaje 
dopolnitev.

3. Vloga, ki v roku ni dopolnjena ali je neustrezno 
dopolnjena, se kot nepopolna zavrže.

7. Rezultat obravnave
1. Komisija opravi pregled in se opredeli glede 

popolnosti vlog.
2. Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati 

ustrezno izpolnjen elektronski prijavni obrazec in poslov-
no dokumentacijo, sicer se vloga zavrže kot nepopolna.

3. Vloga, ki ne ustreza razpisnim pogojem in/ali 
ne dosega minimalnega števila točk, se kot neuteme-
ljena zavrne.

4. Popolna vloga bo ocenjena s strani ocenjeval-
cev na podlagi meril, ki so navedena v javnem razpisu in 
natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.

5. Ocenjene vloge se razvrsti glede na čas uvrsti-
tve na seznam popolnih vlog. Prednost pri dodelitvi sred-
stev imajo vloge, ki so dosegle minimalno število točk.

6. V kolikor bodo vloge dosegle enako število 
točk, bo imela prednost vloga, ki je oddana prva, pri če-
mer se upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh ali 
več istočasno oddanih vlogah z enakim številom točk, 
bo imela prednost vloga, ki bo po merilu Razvitost ob-

mejne problemske občine projekta dosegla višje število 
točk. Če je potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red 
z žrebom ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov. 
V kolikor za zadnje uvrščeno vlogo po posameznem se-
znamu ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, 
bo Komisija predlagala odobritev sredstev v obsegu še 
razpoložljivih sredstev, ob predpostavki, da se vlagatelj 
strinja in zagotovi druge vire za zaprtje finančne kon-
strukcije projekta.

4.3 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb o 

ne/odobritvi sredstev odloči direktor Sklada.
2. Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju 

osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 45 dni od 
odpiranja vlog.

3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2 
zoper izdano odločbo o ne/odobritvi sredstev ni pritožbe, 
dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v 
roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži nepo-
sredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 
Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Merila za ocenje-
vanje vlog in kreditna sposobnost vlagatelja ne morejo 
biti predmet presoje s strani vlagatelja.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 367/2023-SZS/SUP-VM Ob-1542/23
Socialna zbornica Slovenije na podlagi 8. člena 

Pravilnika o načrtovanju, spremljanju in izvajanju super-
vizije strokovnega dela na področju socialnega varstva 
(Uradni list RS, št. 117/03, v nadaljevanju: Pravilnik), 
skladno s sedmo alinejo drugega odstavka in tretjo ali-
nejo četrtega odstavka 77. člena Zakona o socialnem 
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 
62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 
– DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 
28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk) objavlja

javni razpis
za pridobitev licence za supervizorja  

v socialnem varstvu za leto 2023
1. Naročnik: Socialna zbornica Slovenije, Ukmar-

jeva ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: zbornica).
2. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev licence super-

vizorja v socialnem varstvu.
Namen razpisa je s podelitvijo licenc supervizorja v 

socialnem varstvu vzpostaviti mrežo ustrezno strokov-
no usposobljenih supervizorjev za izvajanje supervizije 
na področju socialnega varstva ter javna objava liste 
supervizorjev.

3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpol-

njujejo naslednje pogoje:
1. zaključen verificiran program za supervizorja; ali 

pridobljen naziv supervizor v eni od terapevtskih šol; ali 
stalno strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposa-
bljanje iz znanj za delo supervizorja po pridobljeni ustrezni 
strokovni izobrazbi v obsegu vsaj 270 ur – 80 ur teorije in 
190 ur izkustvenega učenja za supervizorja;

2. opravljen strokovni izpit za delo v socialnem 
varstvu;

3. vsaj 8 let strokovnega dela z ljudmi na področju 
socialnega varstva;

4. zagotovljena supervizija ali metasupervizija ali 
intervizija za supervizijsko prakso.

Kandidati morajo vlogi priložiti ustrezno dokumen-
tacijo, s katero izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz prej-
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šnjega odstavka, kot izhaja iz 6. točke predmetnega 
javnega razpisa.

4. Rok in način oddaje vlog
Kandidati pošljejo vloge priporočeno po pošti naj-

kasneje do 3. 4. 2023 do 24. ure, v zaprti kuverti na 
naslov: Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 
1000 Ljubljana.

Kuverte morajo biti v zgornjem levem kotu naslovne 
strani jasno označene z oznako: »Ne odpiraj – prijava 
na javni razpis za pridobitev licence supervizorja v so-
cialnem varstvu« ter označene s polnim imenom ter 
naslovom kandidata na hrbtni strani kuverte.

V enako opremljeni kuverti lahko kandidati vloge od-
dajo tudi osebno, v tajništvu zbornice na zgoraj navede-
nem naslovu, v času razpisa vsak delovni dan od 8. do 
12. ure, vendar najkasneje do 3. 4. 2023 do 12. ure.

Nepravilno označene in nepravočasno oddane ku-
verte, bodo neodprte vrnjene pošiljatelju in ne bodo 
predmet presoje v razpisu.

Iz nadaljnjega postopka presoje v okviru razpisa 
bodo izločene in vrnjene pošiljatelju tudi vse vloge, ki 
ne bodo oddane na predpisanih obrazcih.

Oddaja vloge pomeni, da se kandidat strinja s po-
goji javnega razpisa in merili za ocenjevanje.

5. Odpiranje in preverjanje formalne popolnosti vlog
Postopek izbire (odpiranje in ocenjevanje vlog) bo 

vodila tričlanska razpisna komisija (v nadaljevanju: raz-
pisna komisija), ki jo imenuje generalni sekretar Social-
ne zbornice Slovenije.

Odpiranje vlog bo potekalo v prostorih zbornice, Uk-
marjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, 17. 4. 2023, s pričetkom 
ob 9. uri. Odpiranje ne bo javno.

Odpirale se bodo samo pravočasne, pravilno ozna-
čene in na predpisanih obrazcih izpolnjene vloge, in si-
cer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.

Razpisna komisija bo najprej preverila formalno 
popolnost predloženih vlog, kot je opredeljena v 6. točki 
tega razpisa.

Razpisna komisija bo v roku 5 dni od zaključka 
odpiranja pisno pozvala tiste kandidate, katerih vloge 
formalno niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za 
dopolnitev bo 8 dni od prejema poziva. Poziv za dopol-
nitev vlog bo kandidatom posredovan skladno z določili 
Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), na na-
slov kandidata, ki je naveden na hrbtni strani kuverte, s 
katero je prispela vloga.

V primeru, da vloga ne bo dopolnjena v skladu s 
pozivom za dopolnitev oziroma ne bo dopolnjena v na-
vedenem roku, bo zavržena.

6. Popolna vloga
Formalno popolna vloga mora vsebovati:
a) izpolnjen obrazec Obr. SZS SU-1, iz katerega so 

razvidni podatki:
– izobrazba; dodatna znanja; delovne izkušnje pri 

delu z ljudmi; področja dela, za katera je kandidat pripra-
vljen izvajati supervizijo; izvajanje supervizije v zadnjih 
petih letih; drugi podatki za potrebe evidence zbornice;

– dokazila o izpolnjevanju pogojev za prijavo iz 
3. točke tega razpisa;

– predstavitev lastnega koncepta supervizije.
b) izpolnjen obrazec Obr. SZS SU-2.
Vloga mora biti pripravljena in izpolnjena izključno 

na obrazcih (Obr. SZS SU-1, Obr. SZS SU-2), ki so prilo-
ga in sestavni del razpisne dokumentacije tega razpisa, 
ter mora vsebovati vse priloge in podatke, določene v 
razpisni dokumentaciji.

Vloga je formalno popolna, če so vsi zahtevani do-
kumenti oziroma podatki predloženi in izpolnjeni skladno 

z razpisno dokumentacijo oziroma navodili za izpolnje-
vanje vloge.

V vlogi mora biti jasno predstavljeno področje su-
pervizije strokovnega dela.

Vloga mora vsebovati (notarsko ali upravno) overje-
ne fotokopije dokazil o izpolnjevanju pogojev.

Obrazci Obr. SZS SU-1 in Obr. SZS SU-2 morajo 
biti opremljeni z lastnoročnim podpisom kandidata.

7. Ocenjevanje vlog
Razpisna komisija bo ocenjevala le pravilno ozna-

čene, pravočasno in pravilno oddane ter formalno po-
polne vloge.

Razpisna komisija bo preverila izpolnjevanje pogo-
jev za kandidiranje na javnem razpisu, kot so določeni v 
3. točki tega razpisa.

Če bo razpisna komisija ugotovila, da vlagatelj ne 
izpolnjuje pogojev tega razpisa, bo takšna vloga zavr-
njena.

V nadaljnji postopek ocenjevanja na podlagi meril 
za izbor, kot so določena v 8. točki tega razpisa, se bodo 
uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kan-
didiranje na tem razpisu.

8. Merila za izbor
Razpisna komisija bo vloge, ki so glede na predho-

dni postopek izbire uvrstile v nadaljnji postopek ocenje-
vanja, ocenila na podlagi naslednjih meril:

Merila za izbor Maksimalno 
št. točk

1

Strokovne izkušnje za delo z ljudmi:
– kandidat ima ustrezne strokovne 
izkušnje (10 točk)
– kandidat ima zadovoljive strokovne 
izkušnje (5 točk)
– kandidat nima ustreznih strokovnih 
izkušenj (0 točk)

10

2

Koncept supervizije ima postavljene 
jasne in merljive cilje:
– izpolnjuje v celoti (10 točk)
– izpolnjuje delno (5 točk)
– ne izpolnjuje (0 točk)

10

3

Vsebinski koncept supervizije:
– izpolnjuje v celoti (10 točk)
– izpolnjuje delno (5 točk)
– ne izpolnjuje (0 točk)

10

Skupaj število točk 30

8.1. Podrobnejša obrazložitev meril
1. Strokovne izkušnje za delo z ljudmi:
– izpolnjuje v celoti – celovita predstavitev strokov-

nih referenc za strokovno delo z ljudmi – vsaj 8 let stro-
kovnega dela z ljudmi na področju socialnega varstva, 
izkustveno učenje s poznavanjem različnih oblik super-
vizije, sodelovanje pri izvedbi izobraževanj na področju 
supervizije; in objave strokovnih prispevkov (10 točk);

– izpolnjuje delno – zadovoljiva predstavitev stro-
kovnih referenc – vsaj 8 let strokovnega dela z ljudmi na 
področju socialnega varstva, razvidno izkustveno učenje 
v različnih oblikah supervizije (5 točk);

– ne izpolnjuje – pomanjkljiva predstavitev strokov-
nih referenc – manj kot 8 let strokovnega dela z ljudmi 
na področju socialnega varstva, neaktivnost na področju 
supervizije (0 točk).

2. Jasnost in merljivost ciljev koncepta supervizije:
– izpolnjuje v celoti – jasna opredelitev najmanj 4 ci-

ljev supervizije določenih v 4. členu Pravilnika (10 točk);
– izpolnjuje delno – zadovoljiva opredelitev naj-

manj 3 ciljev supervizije določenih v 4. členu Pravilnika 
(5 točk);
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– ne izpolnjuje – pomanjkljiva opredelitev manj kot 
3 ciljev supervizije določenih v 4. členu Pravilnika (0 točk).

3. Ustreznost vsebinskega koncepta supervizje:
– izpolnjuje v celoti – celovita predstavitev vse-

binskega koncepta supervizije s predstavitvijo najmanj 
štirih ciljev supervizije ter pričakovane vplive supervizije 
na supervizante in njihovo delo, določenih v 4. členu 
Pravilnika (10 točk);

– izpolnjuje delno – zadovoljiva predstavitev vsebin-
skega koncepta supervizije s predstavitvijo najmanj dveh 
ciljev supervizije ter možnih učinkov na supervizante ter 
njihovo delo, določenih v 4. členu Pravilnika (5 točk);

– ne izpolnjuje – pomanjkljiva predstavitev koncep-
ta supervizije v celoti (0 točk).

V predlog za podelitev licence supervizorja v soci-
alnem varstvu se bodo uvrstile le vloge, ki bodo dosegle 
najmanj 20 točk, vendar pri prvem merilu in tretjem merilu 
vsaj 5 točk ter pri drugem merilu 10 točk. V kolikor kandidat 
pri enem od meril doseže 0 točk, se njegova vloga zavrne.

8.2. Obvestilo o izidu javnega razpisa in podelitev 
licence

Razpisna komisija bo na podlagi rezultata postopka 
presoje vlog v okviru tega razpisa oblikovala »Predlog 
kandidatov za podelitev licence supervizorja v socialnem 
varstvu« ter ga skupaj s popolnimi in strokovno dokumen-
tiranimi vlogami predložila upravnemu odboru zbornice v 
odločanje. Upravni odbor zbornice bo, glede na predlog 
in ob pogoju izpolnjevanja vseh razpisnih pogojev in meril 
razpisa za izbor oziroma podelitev licence, posameznemu 
kandidatu izdal »Sklep o podelitvi licence supervizorja v 
socialnem varstvu«. V nasprotnem primeru upravni odbor 
zbornice za posamezne kandidate izda »Sklep o zavrnitvi 
vloge«, v katerem pojasni razloge za zavrnitev.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni najkasne-
je do 30. 6. 2023, s pisnim sklepom.

8.3. Pravno varstvo
Zoper sklep, izdan v okviru predmetnega razpisa, 

lahko kandidat v roku 15 dni od prejema sklepa pri 
zbornici vloži pritožbo. V pritožbi je potrebno natančno 
navesti razloge, zaradi katerih izpodbija sklep.

O pritožbah zoper sklepe odloča strokovni svet 
zbornice, v 30 dneh od prejema pritožbe. Zoper sklep 
strokovnega sveta zbornice ni pritožbe. Dovoljen je 
upravni spor, ki se vloži pri Upravnem sodišču RS v Lju-
bljani, Fajfarjeva 33, in sicer neposredno pri pristojnem 
sodišču ali pa se mu pošlje priporočeno po pošti.

9. Podelitev licence supervizorja v socialnem varstvu
Na podlagi izida predmetnega razpisa, bo izbranim 

kandidatom izdan »Sklep o podelitvi licence supervizorja 
v socialnem varstvu«.

Licenca se podeljuje do preklica.
Socialna zbornica Slovenije bo javno objavila listo 

supervizorjev z licenco najkasneje do 30. 6. 2023.
10. Razpisna dokumentacija
Obrazci, ki so del te razpisne dokumentacije, so v 

roku za prijavo na predmetni razpis objavljeni in dosto-
pni na spletni strani zbornice www.szslo.si.

Informacije o razpisu in izpolnjevanju razpisne do-
kumentacije lahko prijavitelji v času roka za oddajo vlog 
na javni razpis pridobijo pri svetovalki Vesni Maletič, na 
tel. 01/292-73-20 in e-naslov vesna.maletic@szslo.si, v 
času uradnih ur v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 
12. ure ter v sredo od 14. do 16. ure.

Razpisna dokumentacija za javni razpis vsebuje:
1. Prijavne obrazce in obvezne priloge:
– Obr.: SZS SU-1: Vloga na razpis za pridobitev 

licence supervizorja v socialnem varstvu v letu 2023
Priloga 1: Dokazila (A 4, 5, 6)
Priloga 2: Strokovne reference (A 7)

Priloga 3: Predstavitev lastnega koncepta super-
vizije (B 3).

– Obr.: SZS SU-2: Izjava vlagatelja.
2. Navodila za izpolnjevanje vloge.

Socialna zbornica Slovenije

 Ob-1553/23

Na podlagi 33. člena Uredbe o programih storitev 
obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, 
potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za 
leto 2023 (Uradni list RS, št. 8/23), Zavod za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: izvajalec raz-
pisa) objavlja

javni razpis
za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene 

rehabilitacije v letu 2023
I. Predmet in namen javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev 

(v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) skupinske obnovitvene 
rehabilitacije:

– za osebe s paraplegijo;
– za osebe s paralizo;
– za osebe z multiplo sklerozo;
– za osebe z mišičnimi in živčno-mišičnimi bole-

znimi;
– za osebe s cerebralno paralizo;
– za osebe z najtežjo obliko generalizirane psori-

aze;
– za otroke z juvenilnim revmatoidnim artritisom, 

sladkorno boleznijo in fenilketonurijo;
– za otroke s celiakijo.
2. Namen javnega razpisa je financiranje skupinske 

obnovitvene rehabilitacije.
II. Pogoji za udeležbo vlagatelja, ki je organizator 

obnovitvene rehabilitacije
1. Na tem razpisu lahko sodelujejo vsi vlagatelji, ki 

so registrirani v skladu z Zakonom o društvih.
2. Vlagatelj mora biti reprezentativna invalidska or-

ganizacija, ki ji je priznan ta status v skladu z zakonom, 
ki ureja invalidske organizacije, in je hkrati interesno 
združenje po medicinski diagnozi (mišične in živčno-mi-
šične bolezni, paraplegija, cerebralna paraliza, multipla 
skleroza in paraliza) iz I. točke tega razpisa, za katero 
organizira skupinsko rehabilitacijo oziroma skupinsko 
usposabljanje.

3. Če za posamezno medicinsko diagnozo iz prej-
šnje točke reprezentativna invalidska organizacija ne 
obstaja ali se ne prijavi na javni razpis, je lahko vlagatelj 
humanitarna organizacija za kronične bolnike za posa-
mezno medicinsko diagnozo, ki ji je priznan ta status v 
skladu z zakonom, ki ureja humanitarne organizacije, in 
je hkrati interesno združenje za kronično bolezen (pso-
riaza, otroci s kroničnimi boleznimi – juvenilni artritis, 
sladkorna bolezen, fenilketonurija in celiakija), za katero 
organizira skupinsko rehabilitacijo oziroma skupinsko 
usposabljanje.

III. Višina sredstev, ki so na razpolago in obdobje, v 
katerem morajo biti porabljena

1. Višina sredstev za financiranje programa sku-
pinske obnovitvene rehabilitacije v letu 2023 znaša 
4.003.093,20 EUR. Izbrani vlagatelj lahko izstavi e-ra-
čun za opravljeno storitev najkasneje do 15. 11. 2023.

2. Ministrstvo zagotavlja sredstva iz proračunske 
postavke 221092 Programi pomoči ranljivim skupinam 
in ukrepa številka 2711-23-0005 Zdravstveno varstvo 
ranljivih skupin.

http://www.szslo.si
mailto:vesna.maletic@szslo.si
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IV. Merila, ki bodo uporabljena pri ocenjevanju vlog 
in izbiri vlagateljev

1. Zagotovitev višjega števila udeležencev glede 
na planirano število ob določenih sredstvih: 0–2 točki.

Po tem merilu se bo vrednotilo število udeležencev, 
ki jim bo izbrani vlagatelj omogočil koriščenje skupinske 
obnovitvene rehabilitacije. Največje možno število točk 
je dve.
število udeležencev število točk
do 30 % glede na plan 0
od 31 % do 70 % glede na plan 1
71 % in več glede na plan 2

2. Zagotovitev programa rehabilitacije, ki bo celovit 
in bo vključeval optimalni delež fizikalne terapije in ak-
tivnosti za socialno vključenost: 0–3 točke.

Po tem merilu se bo vrednotilo število in pogostost 
storitev fizikalne terapije, ki jih bo izbrani vlagatelj omo-
gočil uporabnikom skupinske obnovitvene rehabilitacije. 
Največje možno število točk je tri.
pogostost fizioterapije število točk
5 krat v 7 dneh 1
6 krat v 7 dneh 2
7 krat v 7 dneh 3

3. Predložitev priporočila ustreznih klinik, inštitutov 
ali drugih zdravstvenih zavodov, oziroma priznanih stro-
kovnjakov s področja medicine, da je vlagatelj primeren 
za organizacijo skupinske obnovitvene rehabilitacije. Po 
tem merilu bo vlagatelj, ki bo priložil vsaj eno priporoči-
lo, pridobil eno točko. Več priporočil ne prinaša večjega 
števila točk.
Priloženo priporočilo število točk
da 1
ne 0

V primeru, da zberejo vlagatelji enako število točk 
ali da vlagatelj ponudi večje število oseb, kot je predvi-
deno, se program razdeli po sorazmerni strukturi števila 
prijavljenih udeležencev.

V. Splošni pogoji
1. Izbira vlagateljev skupinske obnovitvene rehabili-

tacije ne bo pogojevana s članstvom v društvu.
2. Vlagatelji skupinske obnovitvene rehabilitacije 

morajo biti izbrani izključno s triažo. Posamezni udeleže-
nec skupinske obnovitvene rehabilitacije ima lahko hkra-
ti samo enega spremljevalca ali osebnega asistenta.

3. Vlagatelj mora v postopku izbire upravičenih 
oseb imeti ustanovljeno komisijo za pritožbe.

4. Za udeležbo na skupinski obnovitveni rehabilita-
ciji vlagatelj ne sme zahtevati napotnice ali delovnega 
naloga izbranega osebnega zdravnika.

5. Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno vodenje, ki 
ga strokovno izvaja ustrezna klinika ali inštitut ali drug 
zdravstveni zavod.

6. Vlagatelj, ki kandidira za organiziranje skupinske 
obnovitvene rehabilitacije mora izpolnjevati zahteve za 
organizacijo skupinske obnovitvene rehabilitacije:

a) zagotoviti izvajanje skupinske obnovitvene reha-
bilitacije z namenom ohranjanja ali izboljšanja telesne 
zmogljivosti, pridobivanje socialnih in življenjskih veščin

b) zagotoviti izvajanje individualne in skupinske 
obravnave, ki ima za cilj utrjevanje zavesti o pomemb-
nosti neodvisnega življenja in kompleksno bio-psihoso-
cialno rehabilitacijo oseb

c) zagotoviti skupinsko obnovitveno rehabilitacijo 
v okolju brez gibalnih ovir, opremljenem s potrebno ne-
govalno opremo, kot so npr. stropna dvigala, električne 

postelje, prilagojene sanitarije in z namensko zdravstve-
no opremo

d) zagotoviti prvi zdravniški pregled, ki vključuje 
oceno bolnikovih funkcijskih sposobnosti ob prihodu na 
skupinsko obnovitveno rehabilitacijo, fizioterapevtsko 
testiranje in dokumentiranje, individualno in skupinsko 
balneofizikalno terapijo in kontrolni zdravniški pregled z 
odpustnim pismom oziroma oceno bolnikovih funkcijskih 
sposobnosti ob odpustu

e) zagotoviti asistirane vaje, skupinske vaje, aktivno 
vadbo, različne vrste protibolečinskih terapij, izvajanje 
tehnik psihofizične relaksacije

f) zagotoviti ustrezni strokovni kader, ki ga sesta-
vljajo zdravniki, fizioterapevti, medicinske sestre, bolni-
ške negovalke in ostalo pomožno osebje

g) zagotoviti poleg odobrenih osebnih spremljeval-
cev tudi 24-urno dežurno službo

h) zagotoviti strokovna predavanja za udeležence 
skupinske obnovitvene rehabilitacije in njihove spre-
mljevalce, kako ohranjevati zdravje z ustreznimi vajami 
v domačem okolju, kako izbirati ustrezne ortopedske in 
tehnične pripomočke, kako prilagajati pogoje bivanja na 
domu, kako spoznavati sprožilce bolezni in kako se jim 
izogniti, kaj lahko oseba sama naredi na področju pre-
hrane, psihične stabilnosti, o sodelovanju in vključevanju 
v socialno okolje.

7. Vlagatelj, ki kandidira za organiziranje skupinske 
obnovitvene rehabilitacije za otroke s cerebralno para-
lizo, presnovnimi motnjami ali celiakijo bo poleg zgoraj 
navedenih pogojev zagotovil tudi:

– da bo osnovna vsebina programa za otroke s 
cerebralno paralizo zajemala timsko diagnostično obrav-
navo, vsakodnevne individualne obravnave pri razvoj-
nem nevrofizioterapevtu oziroma strokovnjaku druge 
specialnosti, skupinske psihosocialne obravnave in dru-
žabne aktivnosti, sprostitvene in rekreativne dejavnosti 
za otroke in starše, šolo za starše – usposabljanje za 
»koterapevtsko« delo z otrokom doma, s pomočjo vaj, 
demonstracij, predavanja in pogovori o cerebralni para-
lizi, otrokovem razvoju, igri, komunikaciji, negi – s pomo-
čjo strokovnega tima ter zunanjih sodelavcev, organiziral 
učne delavnice za otroke o možnostih nadaljnjega šola-
nja in izbiri poklica

– da bodo strokovne programe za otroke s cere-
bralno paralizo pripravili vodje strokovnih timov izhajajoč 
iz slovenske doktrine rehabilitacije otrok s cerebralno 
paralizo ter večletnih izkušenj izvajanja zdravstveno- 
terapevtskih kolonij

– da bo osnovna vsebina programa za otroke s 
presnovnimi motnjami omogočila vaje o vodenju bolezni 
(odvzem krvi, delo z aparatom za merjenje sladkorja v 
krvi, določitev krvnega sladkorja), predavanje zdravni-
ka, medicinske sestre o pomenu inzulina v človeškem 
telesu, prebavi in presnovi hranil, o kroničnih zapletih 
bolezni, o pravilni aplikaciji inzulina, o pomenu higiene, 
nege nog …

– različne proste aktivnosti skozi katere se otroci 
učijo samostojnosti pri oblačenju, hranjenju, osebni hi-
gieni in drugih vsakodnevnih opravilih

– v okviru programa skupinske obnovitvene re-
habilitacije za otroke s celiakijo vzgojitelje, ki poznajo 
bolezen in obvladajo brezglutensko dieto

– za starejše udeležence (šolarje, dijake) s celiakijo 
»šolo celiakije« z zaključnim testom.

VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve vlog
1. Vloge morajo biti oddane priporočeno po pošti na 

naslov izvajalca razpisa: Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, 
najkasneje do 10. 3. 2023.
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2. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti dostavlje-
ne v zaprti ovojnici tako, da je pri odpiranju vlog možno 
preveriti, da so zaprte tako, kot so bile predane, na spo-
daj navedeni naslov tako, da je na ovojnici napisano:

– v desnem spodnjem kotu naziv in naslov izvajalca 
razpisa:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mi-
klošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana;

– v levem spodnjem kotu, vidno označeno:
»Ne odpiraj – vloga za javni razpis skupinska obno-

vitvena rehabilitacija«;
– v levem zgornjem kotu:
naziv in naslov pošiljatelja.
3. Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo 

vlog nosijo vlagatelji sami. Ministrstvo ali izvajalec raz-
pisa v nobenem primeru nista odgovorna za te stroške, 
ne gleda na potek in izid postopka. Če vloga ne bo 
označena na navedeni način, Ministrstvo ali izvajalec 
razpisa ne prevzemata nobene odgovornosti za morebi-
tno izgubo takšne vloge ali njeno prezgodnje odpiranje.

VII. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
1. Odpiranje vlog ne bo javno.
2. Komisija, ki jo bo za potrebo izvedbe razpisa 

imenoval izvajalec razpisa, bo opravila strokovni pregled 
vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so na-
vedeni v razpisni dokumentaciji ter o tem pripravila poro-
čilo, na podlagi katerega bodo izbrani upravičene osebe.

3. Na odpiranju se bo preverila pravočasnost, ustre-
zna označenost ovojnic in formalna popolnost prispelih 
vlog.

4. Nepravočasne in nepravilno označene vloge 
bodo izločene in po končanem postopku odpiranja vlog, 
neodprte vrnjene vlagateljem.

5. Vlagatelji s formalno nepopolno vlogo bodo po-
zvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 2 delovna 
dneva od prejema poziva za dopolnitev. Izvajalec razpi-
sa poziva k dopolnitvi vloge izključno po elektronski po-
šti navedeni na s strani vlagatelja izpolnjenem obrazcu 1 
razpisne dokumentacije, tako, da se zagotovi potrdilo ali 
drug listinski dokaz o prejemu.

6. Vlagatelj v dopolnitvi ne sme spreminjati vsebine 
same vloge, temveč lahko vlogo dopolni samo z manj-
kajočim dokumentom oziroma odpravi drugo formalno 
pomanjkljivost. Dopolnitve se posreduje po elektronski 
pošti, razen če je potrebno priložiti originalno listino.

7. Vloga, ki jo prijavitelj ne bo dopolnil pravočasno 
oziroma v skladu z razpisno dokumentacijo in pozivom 
za dopolnitev, bo zavržena.

8. Izvajalec razpisa bo vloge vlagatelja, ki ne bodo 
na način iz tega razpisa in razpisne dokumentacije iz-
polnjevale pogojev (pogoje za kandidiranje in splošne 
pogoje), ne bo ocenjeval, temveč jo bo zavrnil.

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

1. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa s sklepom 
o izboru obveščeni najpozneje v 45 dneh po izteku roka 
za predložitev vlog.

2. Izvajalec razpisa bo izbranim vlagateljem posredo-
val sklep o izbiri in jih hkrati pozval k podpisu pogodbe z Mi-
nistrstvom za zdravje, (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo). 
Izbrani vlagatelj bo podpisal pogodbo z Ministrstvom. Če 
se izbrani vlagatelj v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne 
bo odzval, se bo štelo, da je umaknil vlogo.

3. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po podpisu pogodbe o financiranju, Ministrstvo lahko 
odstopi od pogodbe o financiranju, pri čemer je pre-
dlagatelj dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z 
zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema do 
dneva vračila.

IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka roka za predložitev vlog do-
segljiva na spletni strani http://www/zzzs.si.

X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumenta-

cijo ali s pripravo vloge za dodelitev sredstev, lahko po-
tencialni vlagatelj pošlje izvajalcu razpisa pisni zahtevek 
za dodatno pojasnilo najkasneje do 8. 3. 2023.

Vlagatelj naslovi zahtevek za dodatno pojasnilo na 
elektronski naslov: darja.kusar@zzzs.si, s pripisom: »Poja-
snila – javni razpis–skupinska obnovitvena rehabilitacija«.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

 Ob-1554/23
Na podlagi 33. člena Uredbe o programih storitev 

obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, 
potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za 
leto 2023 (Uradni list RS, št. 8/23), Zavod za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije, (v nadaljevanju: izvajalec raz-
pisa), objavlja

javni razpis
za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj  

otrok in šolarjev v letu 2023
I. Predmet in namen javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev 

(v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) zdravstvenih letovanj 
otrok in šolarjev v organizirani in strokovno vodeni zdra-
vstveni koloniji za otroke, ki so bili večkrat hospitalizirani 
ali pogosteje bolni.

2. Namen javnega razpisa je financiranje zdravstve-
nega letovanja otrok in šolarjev.

II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1. Na tem razpisu lahko sodelujejo vsi vlagatelji, ki 

so registrirani kot pravne osebe ter imajo za opravljanje 
te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Izvajalec razpisa ne bo izbral vlagatelja:
– pri katerem so bile v zadnjih petih letih ugoto-

vljene hujše nepravilnosti ali če je za izvedbo letovanja 
pooblastil osebo, ki je takšnega organizatorja zastopala 
v preteklosti;

– pri katerem so bile v zadnjih petih letih ugotovlje-
ne nepravilnosti v zvezi z organizacijo zdravstvenega 
letovanja.

2. Šteje se, da vlagatelj iz prejšnjih dveh alinej ne 
izpolnjuje pogojev za kandidiranje na tem razpisu, če 
ima neporavnane obveznosti do izvajalca razpisa iz pre-
teklih razpisov za organiziranje zdravstvenega letovanja 
otrok in šolarjev.

III. Višina sredstev, ki so na razpolago in obdobje, v 
katerem morajo biti porabljena

1. Višina sredstev za financiranje zdravstve-
nega letovanja otrok in šolarjev v letu 2023 znaša 
1.995.729,60 EUR. Organizator lahko izstavi e-račun 
za opravljeno storitev najkasneje do 15. 11. 2023.

2. Ministrstvo zagotavlja sredstva iz proračunske 
postavke 221092 Programi pomoči ranljivim skupinam 
in ukrepa številka 2711-23-0005 Zdravstveno varstvo 
ranljivih skupin.

IV. Merila, s pomočjo katerih se med vlagatelji, ki 
izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, so po 
naslednjem vrstnem redu

1. Zagotovitev nižjega prispevka staršev.
2. Zagotovitev zdravstvenega letovanja na morju.
3. Zagotovitev zdravstvenega letovanja za enak ob-

seg sredstev za večje število otrok in šolarjev, določenih 
v III. točki tega razpisa.

http://www/zzzs.si
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V. Splošni pogoji
1. Zdravstveno letovanje otrok in šolarjev ne bo 

krajše od 7 dni.
2. Izbor otrok in šolarjev bodo opravili osebni zdrav-

niki otroškega in šolskega dispanzerja skladno z določili 
tega razpisa.

3. Vlagatelj bo razpolagal z zadostnimi kapacitetami 
za izvedbo zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev.

4. Otrokom in šolarjem bo zagotovljena prehrana 
pripravljena po veljavnih standardih.

5. V okviru letovanja bodo zagotovljene načrtovane 
zdravstveno vzgojne dejavnosti in program za rekreacijo 
in športne dejavnosti.

6. Vlagatelj bo zagotovil ustrezno zdravstveno osebje.
7. Vlagatelj bo zagotovil prevoz otrok in šolarjev na/

iz zdravstvenega letovanja.
8. Cena vključuje vse stroške, ki so vezani na or-

ganizacijo in izvedbo zdravstvenega letovanja otrok in 
šolarjev (stroške polnega penziona, programa, zdra-
vstvene oskrbe, stroške kolektivnega zavarovanja, stro-
ške prevoza itd.).

VI. Rok za predložitev in način predložitve vlog
1. Vloge morajo biti oddane priporočeno po pošti 

najkasneje do 15. 3. 2023.
Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena v 

zaprti ovojnici tako, da je pri odpiranju vlog možno pre-
veriti, da so zaprte tako, kot so bile predane, na spodaj 
navedeni naslov tako, da je na ovojnici napisano:

– v desnem spodnjem kotu napisan naziv in naslov 
pristojne območne enote izvajalca razpisa glede na se-
dež vlagatelja. Naslove območnih enot najdete na www.
zzzs.si, v Telefonskem imeniku Slovenije, po telefonu na 
številki 30-77-200.

(primer naziva in naslova izvajalca razpisa: Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Območna enota Ljubljana
Miklošičeva cesta 24
1000 Ljubljana).
– v levem spodnjem kotu, vidno označeno:
»Ne odpiraj – vloga za javni razpis – zdravstveno 

letovanje otrok in šolarjev«
– v levem zgornjem kotu:
naziv in naslov vlagatelja.
2. Če vlagatelj kandidira za organiziranje zdravstve-

nega letovanja otrok in šolarjev za otroke iz različnih ob-
močnih enot izvajalca razpisa, odda za vsako območno 
enoto izvajalca razpisa posebno vlogo.

3. Ne glede na prejšnjo točko vlagatelj za organizi-
ranje zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev za otroke 
v OE Ljubljana:

– iz izpostav Idrija in Cerknica odda vlogo na Ob-
močno enoto Nova Gorica,

– iz izpostave Hrastnik odda vlogo na Območno 
enoto Celje,

– iz izpostave Kočevje odda vlogo na Območno 
enoto Novo mesto.

VII. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
1. Komisija, ki jo bo za potrebo izvedbe razpisa 

imenoval izvajalec razpisa, bo opravila strokovni pre-
gled vlog ter jih ocenila na podlagi pogoj in meril, ki so 
navedeni v razpisni dokumentaciji ter o tem pripravila 
poročilo.

2. Odpiranje vlog ne bo javno.
3. Na odpiranju se bo preverila pravočasnost, ustre-

zna označenost ovojnic in formalna popolnost prispelih 
vlog.

4. Nepravočasne in nepravilno označene vloge 
bodo izločene iz nadaljnje obravnave in po končanem 
postopku odpiranja vlog neodprte vrnjene vlagateljem.

5. Vlagatelji s formalno nepopolno vlogo bodo po-
zvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge bo 2 delovna 
dneva od prejema poziva za dopolnitev. Izvajalec razpi-
sa bo pozval k dopolnitvi vloge izključno po elektronski 
pošti, navedeni na obrazcu 1, ki je priloga razpisne 
dokumentacije, tako, da se zagotovi potrdilo ali drug 
dokaz o prejemu.

6. Vlagatelj v dopolnitvi ne sme spreminjati vsebine 
same vloge, temveč lahko vlogo dopolni samo z manj-
kajočim dokumentom oziroma odpravi drugo formalno 
pomanjkljivost. Dopolnitve se posreduje po elektronski 
pošti, razen če je potrebno priložiti originalno listino.

7. Vloga, ki jo vlagatelj ne bo dopolnil pravočasno 
oziroma v skladu z razpisno dokumentacijo in pozivom 
za dopolnitev, bo zavržena.

8. Izvajalec razpisa bo vloge vlagatelja, ki ne bodo 
na način iz tega razpisa in razpisne dokumentacije iz-
polnjevale pogojev (pogoje za kandidiranje in splošne 
pogoje), ne bo ocenjeval, temveč jo bo zavrnil.

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

1. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa s sklepom 
o izboru obveščeni najpozneje v 45 dneh po izteku roka 
za predložitev vlog.

2. Izvajalec razpisa bo izbranim vlagateljem po-
sredovalo sklep o izbiri in jih hkrati pozval k podpisu 
pogodbe z Ministrstvom za zdravje (v nadaljnjem bese-
dilu: Ministrstvo). Izbrani vlagatelj bo podpisal pogodbo 
neposredno z Ministrstvom. Če se izbrani vlagatelj v 
roku 8 dni od prejema poziva nanj ne bo odzval, se bo 
štelo, da je umaknil vlogo financiranje.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po podpisu pogodbe o financiranju, Ministrstvo lahko 
odstopi od pogodbe o financiranju, pri čemer je pre-
dlagatelj dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z 
zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema do 
dneva vračila.

IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka roka za predložitev vlog do-
segljiva na spletni strani http://www/zzzs.si.

X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
1. Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno doku-

mentacijo ali s pripravo vloge za dodelitev sredstev, 
lahko vlagatelj pošlje izvajalcu razpisu pisno zahtevo za 
dodatno pojasnilo najkasneje do 10. 3. 2023.

2. Vlagatelj naslovi zahtevek za dodatno pojasnilo 
na elektronski naslov:

– pristojne Območne enote izvajalca razpisa, s pri-
pisom »Pojasnila – javni razpis zdravstveno letovanje 
otrok in šolarjev« ali

– darja.kusar@zzzs.si, s pripisom: »Pojasnila – jav-
ni razpis zdravstveno letovanje otrok in šolarjev«.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Št. JR PMSNS-MMÖNK-UKREP 1/2023 Ob-1577/23
Na podlagi 14. člena Zakona o spodbujanju skla-

dnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, 
št. 20/11, 57/12 in 46/16), Zakona o javnih financah (Ura-
dni 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), Proračuna Republike Slove-
nije za leto 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 150/22), 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22), Progra-
ma spodbujanja gospodarske osnove madžarske naro-
dne skupnosti 2021–2024 (Sklep Vlade številka 09502-
1/2020/3 z dne 7. 1. 2021 in spremembe) (v nadaljeva-

http://www/zzzs.si
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nju Program), smiselne uporabe Uredbe o postopku, 
merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje 
razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list 
RS, št. 56/11), Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z 
dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de 
minimis« (UL EU L 352, z dne 24. 12. 2013), nazadnje 
spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 
2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v 
zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi 
Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene 
veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami, Mnenja Mini-
strstva za finance o skladnosti sheme pomoči de mini-
mis »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de 
minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I) z dne 
9. 5. 2016 in na podlagi Pogodbe o izvajanju in finan-
ciranju ukrepa 1: Spodbujanje naložb v gospodarstvu, 
št. C2130-21G900001 Pomurska madžarska samou-
pravna narodna skupnost, Glavna ulica 7, 9220 Lendava 
(v nadaljnjem besedilu PMSNS) objavlja

javni razpis
za spodbujanje naložb v gospodarstvu 

na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone 
madžarske narodne skupnosti za leto 2023 – 
Ukrep 1 Programa spodbujanja gospodarske 

osnove madžarske narodne skupnosti 2021–2024 
(JR PMSNS-MMÖNK – UKREP 1/2023)

1. Predmet, upravičeno območje javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe 

projektov, ki bodo izkazovali zagotavljanje ciljev Ukrepa 
1 Programa spodbujanja gospodarske osnove madžar-
ske narodne skupnosti 2021–2024 za leto 2023.

1.2 Upravičeno območje javnega razpisa
Upravičeno območje javnega razpisa je program-

sko območje Programa spodbujanja gospodarske osno-
ve madžarske narodne skupnosti 2021–2024 (v nada-
ljevanju: program).

Sofinanciranje izvajanja projektov je možno na na-
rodnostno mešanih območjih, in sicer:

– v Občini Dobrovnik: Dobrovnik/Dobronak in Žit-
kovci/ Zsitkóc,

– v Občini Hodoš: Hodoš/Hodos in Krplivnik/Ka-
pornak,

– v Občini Moravske Toplice: Motvarjevci/Szen-
tlászló, Pordašinci/Kisfalu, Čikečka vas/Csekefa, Pro-
senjakovci/Pártosfalva, Središče/Szerdahely,

– v Občini Lendava: Radmožanci/Radamos, Ka-
movci/ Kámaháza, Genterovci/Göntérháza, Mostje/Hid-
vég, Banuta/Bánuta, Dolga vas/Hosszúfalu, Dolgovaške 
gorice/Hosszúfaluhegy, Lendavske gorice/Lendvahegy, 
Lendava/Lendva, Dolnji Lakoš/Alsólakos, Gornji Lakoš/
Felsőlakos, Čentiba/Csente, Dolina/Völgyifalu, Pince/
Pince, Pince marof/Pincemajor, Petišovci/Petesháza, 
Trimlini/Hármasmalom, Gaberje/Gyertyános, Kapca/
Kapca, Kot/Kót in

– v Občini Šalovci: Domanjševci/Domonkosfa.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vsak prijavitelj mora podpisati in vlogi priložiti Obra-

zec št. 1: Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji, s katero 
pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi, da 
izpolnjuje in sprejema vse razpisne pogoje za kandidi-
ranje na tem javnem razpisu. V primeru dvoma glede 
izpolnjevanja pogojev s strani prijavitelja, lahko PMSNS 
zahteva od prijavitelja dodatna pojasnila.

2.1 Upravičeni prijavitelji javnega razpisa
So vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z 

gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na 

ta javni razpis vsaj 12 mesecev registrirane po Zakonu o 
gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 
– UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 
82/13, 55/15,15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C 
in 18/21) in izpolnjujejo še naslednje pogoje:

– imajo na dan oddaje vloge na upravičenem obmo-
čju vsaj 12 mesecev registriran sedež (šteje se zadnjih 
12 mesecev do dneva oddaje vloge),

– na naslovu sedeža, poslovni enoti ali podružnici 
izvajajo oziroma bodo izvajali aktivnosti projekta in dnev-
no prevzemajo pošto ter nimajo urejene preusmeritve 
pošte na drug naslov pri Pošti Slovenije,

– ki bodo projekt izvedle na upravičenem območju, 
hkrati pa se prijavitelj zavezuje, da ta sofinancirana 
osnovna sredstva 5 let ne bo preselil z upravičenega 
območja,

– ne pridobivajo državne pomoči za gospodarske 
družbe v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in pre-
strukturiranje gospodarskih družb v težavah – Uradni list 
RS, št. 5/17) ter 18. točka 2. člena Uredbe 651/2014/EU),

– so na dan prijave registrirane za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet projekta v Republiki Sloveniji,

– prijavitelj in/ali večinski lastnik prijavitelja na dan 
objave razpisa ni v postopku prisilne poravnave, stečaj-
nem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prene-
hanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja 
sodišče in ni bil v stanju insolventnosti v skladu z določ-
bami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. 
in 196/21 – odl. US). Če se omenjeni postopki pričnejo v 
postopku ocenjevanja vloge, se vloga zavrne,

– prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih 
obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih de-
narnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki 
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 
50 EUR ali več na dan oddaje vloge pa vse do skleni-
tve pogodbe); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski 
subjekt, obveznosti ne izpolnjuje tudi, če nima predlo-
ženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke 
iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne 
oddaje vloge oziroma do sklenitve pogodbe,

– da glede prijavitelja ali z njim povezanega podjetja 
v razmerju do Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj 
in PMSNS ni podana prepoved poslovanja v obsegu, kot 
izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno 
besedilo 158/20 in 3/22 – ZDeb),

– dejanski lastniki prijavitelja so vpisani v Register 
dejanskih lastnikov pri AJPES in v skladu z 19. členom 
Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja 
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20, 2/21 
– popr. in 48/22 – ZPPDFT-2) niso vpleteni v postopke 
pranja denarja in financiranja terorizma,

– niso za isti namen, ki vsebuje elemente državnih 
pomoči, že sofinancirane iz javnih virov, niti niso v po-
stopku pridobivanja javnih virov (lokalni, državni ali EU 
proračun),

– lastnik ali odgovorna oseba ni bila lastnica (25 ali 
več  % delež) ali odgovorna oseba podjetja, ki je prejela 
javna ali evropska sredstva in ni izpolnilo vseh obve-
znosti po pogodbi, na osnovi katere so bila javna ali 
evropska sredstva dodeljena,

– niso podjetje, ki v skladu z Uredbo Komisije ni 
upravičeno do pomoči »de minimis« (točka 4.4. Pomoč 
po pravilu »de minimis« te razpisne dokumentacije),

– so mikro, majhno ali srednje veliko podjetje (mi-
kro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v 
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Priporočilu Komisije 2003/361/ES in v Uredbi Komisije 
(EU) št. 651/20141.

Komisije (EU) 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evrop-
ske unije pri pomoči pri pomoči »de minimis« (Uradni 
list EU L 352, 24. 12. 2013), nazadnje spremenjene z 
Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o 
spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podalj-
šanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) 
št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti 
in ustreznimi prilagoditvami, (v nadaljevanju: Uredba 
Komisije).

V skladu z Uredbo Komisije do pomoči »de mini-
mis« niso upravičena naslednja podjetja:

1. iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz se-
znama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene 
ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od pri-
marnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v 
celoti prenese na primarne proizvajalce;

2. če gre za pomoč, namenjeno izvozu oziroma z 
izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo;

3. če je pomoč pogojena s prednostno rabo doma-
čih proizvodov pred uvoženimi;

4. če skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu 
podjetju, preseže 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih 
treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen po-
moči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev 
države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v 
komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgor-
nja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR);

5. če je pomoč namenjena za nabavo vozil za pre-
voz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz.

Vloge neupravičenih prijaviteljev bodo po pravilu 
»de minimis« zavržene.

4. Upravičenost stroškov
4.1 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški v okviru tega javnega razpisa so 

stroški, za katere velja, da:
– so neposredno povezani z izvajanjem projekta, v 

skladu s cilji projekta ter so določeni v pogodbi o sofi-
nanciranju projekta,

– so dejansko nastali za blago, ki je bilo dobavlje-
no v okviru projekta in je prijavitelj dostavil dokazila o 
njihovem plačilu,

– upravičeni stroški so izključno samo stroški tistih 
opredmetenih osnovnih sredstev, ki so povezani s primar-
no oziroma glavno dejavnostjo podjetja,2 in katerega posa-
mična neto vrednost (brez DDV) je višja od 500,00 EUR,

1 Priporočilo Komisije z dne 6. maja 2003 o definiciji mi-
kro, malih in srednje velikih podjetij (notificirano pod doku-
mentarno številko K (2003) 1422), 2003/361/ES; Ur. l. EU, 
L 124, 20. 5. 2003. in Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z 
dne 17. junij 2014 ( Ur. L. EU L187, 26.6.2017) o razglasitvi 
nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe.

3. Financiranje
3.1 Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih razpisanih nepovratnih 

sredstev v okviru tega razpisa za leto 2023 znaša 
300.000,00 EUR.

Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 
Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj št. 160045 
– Razvoj območij narodnih skupnosti. Številka NRP v 
državnem proračunu: 2130-21-9001.

3.2 Omejitev višine zaprošenih sredstev
Izplačila sredstev so odvisna od razpoložljivosti pro-

računskih sredstev Ministrstva za kohezijo in regionalni 
razvoj. V kolikor bi bile pravice porabe na navedeni pro-
računski postavki ukinjene ali zmanjšane, lahko PMSNS 
razveljavi javni razpis in izdane sklepe o sofinanciranju 
ali skladno s pogodbo o sofinanciranju spremeni znesek 
sofinanciranja ali dinamiko izplačil.

Zaprošena nepovratna sredstva znašajo največ 
75 % celotne vrednosti investicije. Upravičenec mora za-
gotoviti vsaj 25 % lastnega deleža, ki ne sme vsebovati 
javnih sredstev. V kolikor je prijavitelj davčni zavezanec, 
ki lahko zahteva vračilo DDV, je upravičen do največ 
75 % zneska pomoči brez DDV.

Najnižji znesek zaprošenih (nepovratnih) sredstev 
je 10.000,00 EUR, najvišji pa 50.000,00 EUR. Pre-
jeta pomoč je obenem omejena s pravilom »de mini-
mis« tako, da podjetje v zaporednih treh koledarskih 
letih ne sme preseči skupne državne pomoči v znesku 
200.000,00 EUR (oziroma 100.000,00 EUR, če gre za 
podjetje v cestnoprometnem sektorju). Pri ugotavljanju, 
ali nova pomoč »de minimis« presega dovoljeno višino 
pomoči »de minimis«, se upoštevajo vse prejšnje pomo-
či po »de minimis« prejete v obdobju zadnjih treh let, ki 
so jo prejela združena ali pripojena podjetja.

3.3 Obdobje upravičenosti stroškov
Strošek je upravičen, če je bil predmet projekta na-

ročen (sklenjena pogodba, izdana naročilnica), plačan 
in dobavljen ter vključen v delovni proces in usposobljen 
za delovanje na upravičenem območju v obdobju upra-
vičenosti, in sicer od datuma oddaje vloge na ta javni 
razpis in najkasneje do 30. 9. 2023.

Začetek projekta ne sme biti pred vložitvijo vloge 
na javni razpis. Za začetek izvajanja projekta se šteje 
trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za 
začetek dejavnosti v zvezi s projektom (npr. sklenitev 
pogodbe, avans, plačilo are ipd.). V kolikor se je projekt 
začel izvajati že pred tem, ne bo več upravičen do sred-
stev. Prvi možni datum, določen za začetek projekta, je 
datum oddaje vloge.

Odobrena, vendar neporabljena sredstva, se iz 
enega proračunskega leta ne morejo prenašati v na-
slednja.

3.4 Pomoč po pravilu »de minimis«
Do sredstev po tem javnem razpisu, skladno s 

pravili za dodelitev pomoči po pravilu »de minimis«, v 
nobenem primeru niso upravičeni subjekti, ki izvajajo 
dejavnost v sektorjih, opredeljenih v 1. členu Uredbe 

2 Strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa upra-
vičenost stroškov v povezavi s primarno oziroma glavno 
dejavnostjo podjetja presoja glede na drugo raven (oddelek) 
hierarhične strukture SKD šifranta, in sicer v kolikor investi-
cija v projekt spada v isti oddelek kot je glavna dejavnost, 
je upravičen strošek.

– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega go-
spodarja,

– so izkazani z verodostojnimi računovodskimi li-
stinami,



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 28 / 3. 3. 2023 / Stran 415 

– so nastali (osnovno sredstvo, dobavljeno in uspo-
sobljeno za delovanje) in so bili plačani v obdobju upra-
vičenosti,

– so računi izstavljeni prejemniku sredstev,
– proizvode in opremo neposredno uporabljajo pre-

jemniki sredstev (ni dovoljena izposoja in/ali oddaja v 
najem drugim subjektom),

– so podprti z dokazili – listinami, ki se glasijo na 
prejemnika sredstev,

– so nastali v skladu z vlogo in pogodbo (stroški, ki 
niso predvideni v vlogi/pogodbi niso upravičeni),

– so bila pri njihovem nastanku upoštevana temeljna 
načela zakona o javnem naročanju (kupljeni po tržni ceni).

Stroški prijavljenega projekta morajo biti v skladu z 
načeli gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zago-
tavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti, 
enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti.

Stroški niso upravičeni, če blago dobavijo: sorodniki 
prvega, drugega in tretjega dednega reda, če jih dobavi 
fizična oseba, ki je ustanovitelj prijavitelja in/ali če gre 
za odnos stranka/naročnik med imetnikom deleža ali 
delnic gospodarske družbe in gospodarsko družbo ali 
med povezanimi družbami ali med zakonskimi ali izven 
zakonskimi partnerji.

Prijavitelj mora na obrazcu št. 3 Finančna konstruk-
cija projekta posebej navesti in podrobno vrednostno 
opredeliti vsako osnovno sredstvo. Pri tem se za po-
samezno osnovno sredstvo smatra tisto, ki samostojno 
deluje kot funkcionalna enota.

Stroški projekta in ostali finančni izračuni morajo 
biti prikazani v evrih, izračuni morajo biti na dve deci-
malni mesti.

5. Razpisni rok in način prijave
Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na na-

slov PMSNS, Glavna ulica 7, 9220 Lendava, je 31. 3. 
2023. Vloga se pošlje priporočeno po pošti, za dan, ko 
je organ prejel vlogo, pa se šteje dan oddaje na pošto 
(poštni žig).

Vloga na razpis mora biti poslana priporočeno po 
pošti v skladu z razpisno dokumentacijo, in sicer v zaprti 
ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobese-
dno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga – JR PMSNS- 
MMÖNK – UKREP 1/2023« ter s polnim nazivom in 
naslovom prijavitelja.

Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravil-
ne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Obrazec 
št. 7: Oprema ovojnice), ki se izpolnjen v skladu z na-
vodili nalepi na sprednjo stran ovojnice. Obrazci morajo 

biti izpolnjeni v slovenskem jeziku, 8., 22. in 23. točke 
obrazca št. 2 – Dispozicija projekta morajo biti dvojezič-
ne. Za dvojezično se šteje, če je napisana v slovenskem 
in madžarskem jeziku. Odgovorna oseba prijavitelja s 
podpisom jamči za istovetnost vsebin. V kolikor so pri-
loge v vlogi (pogodbe, predračuni, katalogi …) v tujem 
jeziku, lahko razpisna komisija naknadno zahteva slo-
venski prevod s podpisom odgovorne osebe, da jamči 
za pravilnost prevoda. V primeru dvoma lahko PMSNS 
dodatno zahteva sodno overjen prevod, stroški prevoda 
bremenijo prijavitelja.

Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo 
prejete po izteku predpisanega roka ali ne bodo vsebovale 
obrazca št. 2 – Dispozicija projekta, katere točke 8., 22. in 
23. morajo biti dvojezične, bodo zavržene.

V kolikor bi v času izvajanja tega razpisa prišlo do 
rebalansa proračuna RS, ki bi privedel do zmanjšanja 
proračunskih sredstev, lahko Ministrstvo za kohezijo in 
regionalni razvoj razpoložljiva proračunska sredstva, ki 
so zagotovljena na posebni proračunski postavki Mini-
strstva za kohezijo in regionalni razvoj št. 160045 – Ra-
zvoj območij narodnih skupnosti (številka NRP v držav-
nem proračunu: 2130-21-9001), zmanjša, posledično 
pa si PMSNS pridržuje pravico preklicati/razveljaviti ta 
razpis. V tem primeru prijavitelji nimajo pravice zahtevati 
povračila stroškov.

6. Merila za ocenjevanje vlog
Ocena vloge bo sestavljena iz dveh delov: iz oce-

ne prijavitelja in ocene projekta. Skupno možno število 
doseženih točk je 100. Do sofinanciranja bodo lahko 
upravičeni le projekti, ki bodo prejeli 40 ali več točk.

6.1 Ocena prijavitelja
Prijavitelj bo ocenjen po naslednjih merilih (skupaj 

največ 35 točk):
A Bonitetna ocena,
B Velikost podjetja.
6.2 Ocena projekta
Projekt bo ocenjen po naslednjih merilih (skupaj 

največ 65 točk):
A Ocena Sveta PMSNS,
B Povečanje zaposlenosti,
C Namen in cilj investicije,
D Varstvo okolja.
A Ocena Sveta PMSNS
Po merilu je mogoče doseči največ 20 točk. Oce-

njevanje se bo izvedlo na seji Sveta PMSNS, in sicer 
na osnovi navedb v obrazcu št. 2 – Dispozicija projekta.

Kriterij vrednotenja Število točk
Reševanje problematike upravičenega območja javnega razpisa (bolj, ko projekt rešuje problematiko 
upravičenega območja javnega razpisa, več točk je možno dodeliti). Projekt lahko vključuje celovit 
in nadpovprečno kakovosten pristop pri reševanju problematike na celotnem upravičenem območju 
javnega razpisa ali samo na določenem območju ali pa se s projektom ne rešuje problematike 
upravičenega območja.

do 20

7. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumenta-
cija in vse informacije v zvezi z javnim razpisom bodo 
objavljene na spletnih straneh PMSNS http://www.mu-
ravidek.si in www.muravidek.re.

Pomurska madžarska samoupravna  
narodna skupnost

Št. 430-4/2023 Ob-1544/23

Na podlagi 17. in 21. člena Zakona o športu (Uradni 
list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb; 

ZŠpo-1), 8. člena Odloka o postopku sofinanciranja letne-
ga programa športa v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list 
RS, št. 34/18 in 62/19; Odlok) in 7. člena Letnega progra-
ma športa v Občini Zagorje ob Savi za leto 2023 (Uradni 
list RS, št. 14/23; LPŠ) Občina Zagorje ob Savi objavlja

javni razpis
za sofinanciranje letnega programa športa  

v Občini Zagorje ob Savi za leto 2023
1. Naročnik javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ 

(v nadaljevanju JR): Občina Zagorje ob Savi, Cesta 
9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
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2. Predmet JR
Za uresničevanje javnega interesa v športu se v 

občini v letu 2023 z JR sofinancirajo:
Športni programi:
– prostočasna športna vzgoja otrok v zavodih s po-

dročja vzgoje in izobraževanja (ŠV-VIZ):
– projekt Naučimo se plavati (NSP) in šolska 

športna tekmovanja (ŠŠT).
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:

– celoletni prostočasni in pripravljalni ter občasni 
športni programi: do 5 in od 6 do 19 let (ŠV-PRO),

– celoletni pripravljalni športni programi: od U-7 
do U-12 (ŠV-PRI).

– Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v ka-
kovostni in vrhunski šport (ŠV-USM):

– celoletni tekmovalni programi otrok in mladine: 
12/13 in 14/15 ter 16/17 in 18/19 let,

– dodatni programi kategoriziranih športnikov 
mladinskega (MLR) in perspektivnega (PR) razreda.

– kakovostni (KŠ) in vrhunski (VŠ) šport:
– celoletni tekmovalni programi odraslih in špor-

tna promocija,
– dodatni programi kategoriziranih športnikov 

državnega (DR), mednarodnega (MR), svetovnega (SR) 
in olimpijskega (OR) razreda.

– šport invalidov (ŠI):
– celoletni športnorekreativni programi invalidov.

– športna rekreacija (RE):
– celoletni športnorekreativni programi odraslih.

– šport starejših (ŠSTA):
– celoletni športnorekreativni programi starejših.

Športni objekti in površine za šport v naravi:
– stroški uporabe v/na katerih se izvajajo programi 

LPŠ,
– stroški obratovanja (in vzdrževanja) športnih 

objektov, v/na katerih se izvajajo programi LPŠ,
– stroški nakupa vozil.
Razvojne dejavnosti v športu:
– izpopolnjevanje strokovnih kadrov.
Organiziranost v športu:
– delovanje športnih društev in njihovih zvez.
3. Upravičeni izvajalci LPŠ
Na JR lahko kandidirajo prijavitelji v skladu s 3. čle-

nom Odloka, upravičeni izvajalci pa postanejo, če izpol-
njujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– so na dan objave JR za sofinanciranje LPŠ naj-

manj eno leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, 
ena od registriranih dejavnosti pa je izvajanje športnih 
programov,

– izvajajo športne programe in področja skladno z 
Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter iz-
polnjujejo vse razpisne pogoje,

– imajo za prijavljene športne programe in področja:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje 

ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader za opra-
vljanje strokovnega dela v športu,

– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so 
razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,

– urejeno evidenco članstva (športna društva, zve-
ze) ter evidenco o udeležencih programov.

Športna društva in njihova zveze imajo pod enakimi 
pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.

4. Prijavitelji morajo imeti na dan prijave na javni 
razpis do Občine Zagorje ob Savi poravnane vse more-
bitne zapadle obveznosti.

5. Pogoji in merila za sofinanciranje LPŠ: na JR 
prispele vloge bodo ovrednotene v skladu s pogoji in 
merili za sofinanciranje LPŠ v Občini Zagorje ob Savi, 
ki so sestavni del LPŠ 2023 in razpisne dokumentacije.

6. Višina razpisanih sredstev: višina razpisanih 
sredstev na JR znaša 130.000,00 €. Proračunska sred-
stva so zagotovljena skladno s sprejetim Odlokom o 
proračunu občine za leto 2023 in LPŠ za leto 2023.

7. Rok za porabo sredstev: dodeljena sredstva mo-
rajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2023.

8. Razpisni rok: rok za prijavo na JR je do vključno: 
24. marca 2023.

9. Odpiranje in obravnava prispelih vlog ter obve-
ščanje o izidu JR.

Postopek JR vodi komisija za izvedbo JR.
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo 

obravnavane in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju.
Odpiranje prispelih vlog ne bo javno.
V primeru nepopolnih vlog oziroma vlog s pomanj-

kljivo dokumentacijo bo komisija v roku osmih dni od 
odpiranja prijavitelje pozvala, da vlogo v roku osmih dni 
dopolnijo. V kolikor vloga v roku ne bo dopolnjena, bo s 
sklepom zavržena.

Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale 
pogojev določenih v besedilu JR in razpisne dokumenta-
cije za posamezni športni program in/ali področje.

Prijavitelji bodo z odločbo direktorja občinske upra-
ve o izidu JR obveščeni v roku osem dni po sprejeti 
odločitvi o izboru. Z izbranimi izvajalci bo župan občine 
podpisal pogodbe o sofinanciranju LPŠ za leto 2023.

10. Način dostave vlog
Vlogo za sofinanciranje športnih programov in/ali 

področij za leto 2023 morajo prijavitelji izpolniti na pri-
javnih obrazcih in zraven predložiti vsa pripadajoča in 
zahtevana dokazila.

Vlogo (kopirana, podpisana in žigosana obrazca 
»Splošno« in »Izjava«) je potrebno v zaprti ovojnici 
poslati ali osebno oddati na naslov: Občina Zagorje ob 
Savi, Cesta 9, avgusta 4, 1410 Zagorje ob Savi.

Vloga mora biti pravilno označena, in sicer:
– polni naslov pošiljatelja
– pripis »Javni razpis – Šport 2023 – Ne odpiraj!«
– polni naslov prejemnika: Občina Zagorje ob Savi, 

Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 

oddana zadnji dan roka za oddajo vlog na pošti s pri-
poročeno pošiljko ali osebno oddana v vložišču Občine 
zadnji dan roka do 12. ure.

Izpolnjeno dokumentacijo »Razpisni obrazci« z vsemi 
zahtevanimi prilogami v elektronski obliki je potrebno v raz-
pisnem roku poslati na e-naslov: petra.mars@zagorje.si.

11. Kontaktne osebe za dodatne informacije
Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu 

dobijo kandidati na Občini Zagorje ob Savi.
Kontaktna oseba: Olaf Grbec; olaf.grbec@gmail.com.
12. Informacije o razpisni dokumentaciji: dokumen-

tacija je na voljo na spletni strani občine: www.zagorje.si.
Občina Zagorje ob Savi

Št. 430-12/2023 [O401] Ob-1545/23
Mestna občina Krško objavlja v skladu z določili 

Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 
– ZZNŠPP in 149/22), ki se smiselno uporablja tudi za 
lokalne skupnosti in na podlagi Odloka o proračunu Me-
stne občine Krško za leto 2023 (Uradni list RS, št. 3/22 in 
132/22); Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 
– uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 
in 159/21), Zakona o veterinarskih merilih skladnosti 
(Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 
– ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18) in Pravilnika o zaščiti 
hišnih živali (Uradni list RS, št. 51/09 in 89/14)

mailto:petra.mars@zagorje.si
mailto:olaf.grbec@gmail.com
http://www.zagorje.si
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javni razpis
za sofinanciranje sterilizacije in kastracije 

lastniških mačk v letu 2023
Vsebina in pogoji razpisa:
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mestna občina 

Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sterili-

zacije in kastracije lastniških mačk v letu 2023.
3. Skupni znesek razpisanih sredstev je predvi-

doma do 8.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v 
proračunu Mestne občine Krško, na Proračunski vrstici 
- 5005 – 4119 99.

4. Lastnikom živali se sofinancira storitev steriliza-
cije ali kastracije v višini 30,00 EUR bruto cene storitve 
na mačko. Storitve se sofinancirajo do porabe sredstev.

Z dnem porabe sredstev se javni razpis zaključi.
5. Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki 

mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo stalno ali začasno bivališče na območju 

Mestne občine Krško,
– da imajo v lasti do 10 odraslih živali na stanova-

nje, oziroma hišno številko,
– da podajo vlogo za sofinanciranje sterilizacije 

ali kastracije lastniške živali, in sicer za storitev, ki je 
opravljena v obdobju od 1. 1. 2023 do porabe sredstev.

6. K vlogi za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije 
živali morajo prosilci priložiti naslednjo dokumentacijo:

– za mačke: račun za opravljeno storitev s podatki 
o lastniku živali.

7. Javni razpis je odprt do porabe sredstev.
8. Vloga s prilogami za dodelitev sredstev se odda 

v vložišče Mestne občine Krško, ali po pošti na naslov: 
Mestna občina Krško, Oddelek za gospodarske dejav-
nosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Vse dodatne informacije, ki 
so vezane na javni razpis se lahko dobijo v času uradnih 
ur pri Magdaleni Krošelj. Razpisni obrazec se dobi na 
vložišču Mestne občine Krško ali spletni strani občine 
http://www.krsko.si.

9. Upoštevani bodo le popolno in pravilno izpolnjeni 
obrazci s prilogami. Podatki na obrazcu se morajo uje-
mati s podatki osebnih dokumentov lastnika živali.

10. V primeru formalno nepopolnih obrazcev bo 
prijavitelj pozvan, da vlogo dopolni v 8 dneh od prejema 
obvestila. V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo dopol-
nil, bo vloga zavržena.

11. O dodelitvi sredstev bo odločeno z Odločbo 
občinske uprave. Odločba bo prosilcem posredovana v 
30 dneh po odločitvi.

12. Vloge oddane po porabi sredstev se zavržejo.
Mestna občina Krško

Šifra: 410-4/2023 Ob-1555/23
Občina Litija na podlagi Pravilnika o postopkih in 

merilih za sofinanciranje programov na področju social-
nega varstva v Občini Litija (Uradni list RS, št. 10/20), 
Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2023 (Uradni 
list RS, št. 25/23), in Letnega programa socialnega var-
stva v Občini Litija za leto 2023, sprejetega dne 22. 2. 
2023 na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Litija 
(v nadaljevanju: LPSV 2023), objavlja

javni razpis in javni poziv 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov/
projektov s področja socialnega varstva v Občini 

Litija v letu 2023
1. Predmet javnega razpisa in javnega poziva
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov 

izvedbe programov/projektov s področja socialnega var-
stva ter programov in projektov veteranskih društev, ki jih 
bodo izvajalci izvajali za občane Občine Litije v letu 2023.

Programi in projekti, za katere so predlagatelji z 
enako vsebino že kandidirali ali pridobili sredstva iz 
drugih razpisov ali so jim zagotovljena iz drugih prora-
čunskih virov Občine Litija, se ne bodo upoštevali pri 
razdelitvi sredstev na tem razpisu/pozivu.

2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji, so 
določeni v 4. členu Pravilnika o postopkih in merilih za 
sofinanciranje programov na področju socialnega var-
stva v Občini Litija.

3. Okvirna višina sredstev: okvirna višina sredstev 
je opredeljena v Odloku o proračunu in LPSV 2023.

4. Merila in kriteriji za izbor programov/projektov: pro-
grami/projekti se bodo vrednotili po merilih in kriterijih, do-
ločenih v Pravilniku o postopkih in merilih za sofinanciranje 
programov na področju socialnega varstva v Občini Litija.

5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-
ljena sredstva na podlagi tega razpisa/poziva morajo biti 
porabljena v letu 2023 za programe/projekte, za katere 
so bila dodeljena.

6. Rok za oddajo prijav in način oddajanja
Predlogi morajo biti oddani do ponedeljka, 27. 3. 

2023, osebno v tajništvo Občine Litija, soba 43, do 
12. ure, ali poslane priporočeno po pošti (datum po-
štnega žiga: do vključno 27. 3. 2023) na naslov: Občina 
Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.

Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z 
oznako »Ne odpiraj – javni razpis za socialno varstvo 
2023«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv 
in poštni naslov predlagatelja.

Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo od-
dani po določenem roku za oddajo predlogov, neustrezno 
naslovljeni ali nepopolni glede izpolnjenih obrazcev ozi-
roma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev 
predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.

7. Odpiranje prispelih predlogov: odpiranje bo v 
petek, 31. 3. 2023, ob 10. uri, in ne bo javno.

8. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu razpisa 
predvidoma obveščeni do 14. 4. 2023. Izbrani predla-
gatelji programa bodo nato prejeli odločbo o izboru pro-
gramov/projektov, ki se bodo sofinancirali iz proračuna 
Občine Litija, in bodo hkrati pozvani k podpisu pogodbe.

9. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: 
razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki 
dobijo na spletnih straneh www.litija.si, dodatne infor-
macije v zvezi z razpisom pa preko e-pošte: marjana.
weilgoni@litija.si ali obcina.litija@litija.si.

Občina Litija

Št. 410-3/2023 Ob-1556/23
Občina Litija na podlagi Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 
56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 
3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), Odloka o proračunu 
Občine Litija za leto 2023 (Uradni list RS, št. 25/23), Pra-
vilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju 
ljubiteljske kulture v Občini Litija (Uradni list RS, št. 10/20; 
v nadaljevanju: pravilnik), Lokalnega kulturnega programa 
Občine Litija za obdobje 2023 in 2026, sprejetega dne 22. 
2. 2020 na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Litija 
(v nadaljevanju: LKP 23-26) objavlja

javni razpis
za razdelitev sredstev na področju kulture  

v Občini Litija za leto 2023
Področja kulturnih programov oziroma projektov, 

ki so predmet razpisa: ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
obratovalni stroški kulturnih domov in večnamenskih 
dvoran ter vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega 
pomena.

mailto:marjana.weilgoni@litija.si
mailto:marjana.weilgoni@litija.si
mailto:obcina.litija@litija.si
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Umetniške, kulturnopolitične, strokovne in druge 
kriterije, po katerih se bo posamezen prijavljeni kulturni 
program ali projekt ocenjeval oziroma vrednotil, določa 
pravilnik s pogoji in merili ter LKP 23-26.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji: do prido-
bitve sredstev na področju ljubiteljskih kulturnih dejavno-
sti so upravičeni izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 
(nevladne organizacije, registrirane za izvajanje dejav-
nosti na področju kulture, posamezniki, ki so vpisani v 
razvid samostojnih kulturnih delavcev pri ministrstvu za 
kulturo, in javni skladi), ki izpolnjujejo pogoje, določene 
v 2. členu pravilnika in v LKP 23-26.

Programi in projekti, za katere so predlagatelji z 
enako vsebino že kandidirali ali pridobili sredstva iz 
drugih razpisov ali so jim zagotovljena iz drugih prora-
čunskih virov Občine Litija, se ne bodo upoštevali pri 
razdelitvi sredstev na tem razpisu/pozivu.

Sredstva se med posamezna področja kulture raz-
delijo v skladu s sprejetim LKP 23-26. Izvajalci progra-
mov in projektov prejmejo sorazmerni delež sredstev 
na izbranem področju v skladu z merili in točkovanjem 
prijav.

Predlagatelji programov morajo v svoji prijavi po-
sredovati natančen opis programov, dejavnosti ali pri-
reditev, izpolnjenih na predpisanih obrazcih, ki jih lahko 
dobijo na spletni strani Občine Litija: www.litija.si.

Višina sredstev za razpisane programe v letu 2023 
je določena z Odlokom o proračunu in LKP 23-26.

Sredstva, dodeljena prijavitelju na podlagi razpisa, 
morajo biti porabljena do konca leta 2023 za namene, za 
katere so bila dodeljena. Natančnejša dinamika porabe 
bo dogovorjena s pogodbo o sofinanciranju.

Zadnji rok za zbiranje prijav je ponedeljek, 27. 3. 
2023, do 12. ure.

Prijave so lahko oddane osebno v sobi 43 – tajni-
štvo Občine Litija, ali poslane priporočeno po pošti (da-
tum poštnega žiga: do vključno 27. 3. 2023). Odpiranje 
prijav bo v četrtek, 30. 3. 2023 ob 10. uri, v sobi 50 Ob-
čine Litija. Odpiranju sme prisostvovati vsak prijavitelj na 
podlagi predhodne najave po e-pošti na naslov marjana.
weilgoni@litija.si.

Prijave je potrebno poslati na predpisanih obrazcih 
in v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 
1270 Litija, z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – javni raz-
pis za kulturo 2023!« Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
izpisan natančen naziv in naslov predlagatelja.

Natančna vsebina prijav in obvezne priloge so do-
ločene v razpisni dokumentaciji.

Komisija ne bo obravnavala prijav, ki bodo:
– oddane po določenem roku za oddajo prijav,
– neustrezno naslovljene,
– nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma 

zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev prijav, 
ki bo določen v pozivu za dopolnitev.

Obvestila o razdelitvi bodo prijaviteljem poslana 
na e-naslov, ki ga bodo navedli v svoji prijavi na razpis.

Dodatne informacije lahko zainteresirani prejmejo 
na Občini Litija (Marjana Weilgoni Anžel), in sicer izključ-
no preko e-pošte marjana.weilgoni@litija.si ali obcina.
litija@litija.si.

Občina Litija

Št. 410-2/2023 Ob-1557/23
Občina Litija na podlagi Zakona o športu (Uradni list 

RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – Zdeb), Od-
loka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega pro-
grama športa v Občini Litija (Uradni list RS, št. 10/18), 
Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2023 (Uradni 
list RS, št. 25/23), Letnega programa športa v Občini 
Litija za leto 2023, sprejetega dne 22. 2. 2023 na 3. red-

ni seji Občinskega sveta Občine Litija (v nadaljevanju: 
LPŠ 2023), objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje letnega 

programa športa v Občini Litija za leto 2023
1. Naročnik: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 

Litija.
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje letnega 

programa športa v Občini Litija za leto 2023.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo vsi izvajalci športnih 

dejavnosti (športna društva, zveze in klubi, šole, vrtci, 
podjetniki oziroma gospodarske družbe, zasebniki), ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

a) so registrirani in imajo sedež oziroma stalno 
prebivališče v občini najmanj eno leto pred objavo JR;

b) imajo:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter 

ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za 
opravljanje dela v športu;

– izdelano finančno konstrukcijo, ki predvideva vir 
prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti;

– v skladu z lastnim temeljnim ali ustanovitvenim ak-
tom urejeno evidenco članstva (velja za športna društva 
in športne zveze) ter evidenco o udeležencih programov;

c) izvajajo športne programe oziroma dejavnosti na 
področjih športa v skladu z odlokom in LPŠ;

d) se pravočasno prijavijo na JR in izpolnjujejo vse 
razpisne pogoje.

Programi in projekti, za katere so predlagatelji z 
enako vsebino že kandidirali ali pridobili sredstva iz 
drugih razpisov ali so jim zagotovljena iz drugih prora-
čunskih virov Občine Litija, se ne bodo upoštevali pri 
razdelitvi sredstev na tem razpisu/pozivu.

4. Sofinanciranje upošteva načelo, da so proračunska 
sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih programov, in 
sicer za vsebine in obseg, kot jih določa LPŠ 2023.

5. Višina sredstev za sofinanciranje programov 
športa ter športnih objektov in prireditev v letu 2023 
je določena v Odloku o proračunu Občine Litija za leto 
2023 in v LPŠ 2023. Izvajalci športnih programov prej-
mejo sorazmerni delež sredstev dotacij na izbranem 
področju športa v skladu z merili in točkovanjem prijav.

6. Vlagatelji morajo v svoji prijavi posredovati natan-
čen opis programov, dejavnosti ali prireditev, izpolnjenih 
na predpisanih obrazcih, ki jih lahko dobijo na spletni 
strani Občine Litija: www.litija.si.

7. Zadnji rok za zbiranje prijav je ponedeljek, 27. 3. 
2023, do 12. ure. Prijave so lahko oddane osebno v 
sobi 43 – tajništvo Občine Litija, ali poslane priporočeno 
po pošti (datum poštnega žiga: do vključno 27. 3. 2023). 
Odpiranje prijav bo v sredo, 29. 3. 2023, ob 10. uri, v 
prostorih Občine Litija, in ne bo javno.

8. Prijave je potrebno poslati na predpisanih obrazcih 
in v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 
1270 Litija, z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – vloga za 
šport 2023!« Ovojnica je lahko označena tudi na drug 
ustrezen način, iz katerega izhaja, da gre za prijavo na jav-
ni razpis za šport 2023. Vlagatelj na ovojnici navede svoj 
naziv in naslov. Komisija ne bo obravnavala prijav, ki bodo:

– oddane po določenem roku za oddajo prijav;
– neustrezno označene;
– nepopolne glede na predpisane obrazce oziroma 

ne bodo vsebovale zahtevanih prilog tudi po izteku roka 
za dopolnitev prijav, ki bo določen v pisnem obvestilu o 
dopolnitvi.

9. V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skla-
du z odlokom in merili za sofinanciranje letnega progra-
ma športa v Občini Litija, z izbranimi izvajalci pa bodo 
sklenjene pogodbe za sofinanciranje športnih progra-
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mov. Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo 
biti porabljena v letu 2023 za namene, za katere so bila 
dodeljena.

10. Vlagatelji bodo o izidu razpisa predvidoma ob-
veščeni v roku enega meseca po odpiranju prijav.

11. Dodatne informacije lahko zainteresirani prej-
mejo po e-pošti: marjana.weilgoni@litija.si ali obcina.
litija@litija.si.

Občina Litija

Št. 410-5/2023 Ob-1558/23
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija na pod-

lagi 18. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem 
sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18), Odloka o 
proračunu Občine Litija za leto 2023 (Uradni list RS, 
št. 25/23) in 34. člena Statuta Občine Litija (Uradni list 
RS, št. 31/17) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje mladinskih projektov  
in programov v Občini Litija v letu 2023

1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina Litija, Jere-
bova ulica 14, 1270 Litija.

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-
sa je sofinanciranje stroškov projektov in programov za 
mlade, ki jih bodo izvajalci realizirali v letu 2023. Vsebi-
ne sofinanciranja so razvidne v razpisni dokumentaciji.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji:
– da so registrirani v RS kot pravna oseba, ki deluje 

v mladinskem sektorju in je organizirana kot mladinska 
organizacija ali organizacija za mlade ali mladinski svet,

– izvajajo aktivnosti, namenjene mladim in za mla-
de, ki so predmet razpisa,

– da imajo sedež ali registrirano enoto na območju 
Občine Litija,

– trajnejše, vsaj že enoletno delovanje (šteto od 
dneva objave tega razpisa v Uradnem listu RS) na po-
dročju, ki je predmet tega razpisa,

– da imajo zagotovljene osnovne materialne, pro-
storske, kadrovske in organizacijske možnosti za izva-
janje prijavljenih projektnih aktivnosti,

– da imajo izdelano pregledno in jasno finančno 
konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene la-
stne in druge vire financiranja,

– da njihove aktivnosti nimajo pridobitnega značaja 
in se izvajajo izven rednih šolskih oziroma študijskih 
programov,

– da so projekti po presoji strokovne komisije v jav-
nem interesu Občine Litija,

– prijavitelji lahko z vsebinsko istim projektom ozi-
roma programom kandidirajo le na enem občinskem 
javnem razpisu v letu 2023.

4. Višina razpisanih sredstev in obdobje za porabo 
dodeljenih sredstev: višina razpisanih sredstev znaša 
7.000 EUR. Občina Litija bo posamezen projekt oziroma 
program sofinancirala največ do 80 % vseh predvidenih 
stroškov. Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa 
morajo biti porabljena v letu 2023 za namene, za katere 
so bila dodeljena.

5. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prispelih 
prijav: merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav so 
navedena in podrobneje razčlenjena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Razpisna dokumentacija: predlagatelji morajo v 
svoji prijavi posredovati natančen opis projektov/progra-
mov, izpolnjenih na predpisanih obrazcih, ki jih dobijo na 
spletnih straneh Občine Litija: http://www.litija.si.

7. Rok za oddajo prijav in način oddaje: zadnji rok 
za zbiranje prijav je petek, 31. 3. 2023, do 12. ure. Pri-
jave so lahko oddane osebno v sobi št. 43 – tajništvo 
Občine Litija, ali poslane priporočeno po pošti na naslov 

Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija (datum po-
štnega žiga: do vključno 31. 3. 2023). Prijave je potreb-
no poslati na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici 
na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, 
z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – sofinanciranje za 
mlade 2023«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti na-
veden polni naziv in naslov prijavitelja. Komisija ne bo 
obravnavala predlogov, ki bodo oddani po določenem 
roku za oddajo predlogov, neustrezno naslovljeni ali ne-
popolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih 
prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo 
določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.

8. Odpiranje prispelih prijav: odpiranje prispelih pri-
jav bo izvedla pristojna komisija v sredo, dne 5. 4. 2023. 
Odpiranje prijav ne bo javno. Prijavitelji z nepopolnimi 
prijavami bodo pisno pozvani k dopolnitvi v roku 8 dni 
od prejema poziva za dopolnitev. Prijave, ki ne bodo do-
polnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene kot 
nepopolne. Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni 
v predpisanem roku.

9. Dodatne informacije: Karmen Merela tel. 01/896-
34-38 in e-pošta karmen.merela@litija.si ali obcina.
litija@litija.si.

Občina Litija

Št. 430-0002/2023-2 Ob-1573/23
Na podlagi določil Pravilnika o postopkih za dodeli-

tev sredstev sofinanciranja iz proračuna Občine Rečica 
ob Savinji (Uradni list RS, št. 3/18), Statuta Občine Re-
čica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16), Odloka o pro-
računu Občine Rečica ob Savinji za leto 2023 (Uradni 
list RS, št. 141/22) in sklepa 3. redne seje Občinskega 
sveta, z dne 16. 02. 2023, št. sklepa 13.1, Občina Reči-
ca ob Savinji objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov drugih društev  

v Občini Rečica ob Savinji v letu 2023
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik Javnega raz-

pisa za sofinanciranje programov drugih društev v Občini 
Rečica ob Savinji v letu 2023 (v nadaljevanju: javni razpis) 
je Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 
Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Občina).

2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delova-

nja in programov drugih kategorij društev, ki izpolnjujejo 
pogoje iz tega razpisa, to je:

A. upokojenskih društev,
B. veteranskih društev,
C. mladinskih društev,
D. društev, ki delujejo na socialnem – humanitar-

nem področju, ter
E. drugih društev, ki aktivno prispevajo k družbene-

mu življenju na območju Občine.
Upravičeni stroški so materialni stroški za delovanje 

in izvajanje programov društev, ki se ne sofinancirajo iz 
drugih virov. Stopnja sofinanciranja: do 100 %.

Po tem javnem razpisu se ne sofinancirajo dejavno-
sti in programi kulturnih, turističnih in športnih društev ter 
društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja oziroma 
društev, ki se lahko prijavljajo na druge javne razpise Obči-
ne ali so financirani iz drugih proračunskih postavk Občine.

Društvo lahko kandidira samo pod eno kategorijo.
3. Upravičenci
Do sredstev iz naslova tega javnega razpisa so upra-

vičena druga društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirana oziroma opravljajo dejavnost, za 

katero se prijavljajo,
– na dan objave javnega razpisa delujejo najmanj 

eno leto,
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– njihov program dejavnosti je zastavljen tako, da 
aktivno vključuje občane Občine in je v interesu Občine,

– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske možnosti za uresničitev načr-
tovanih aktivnost,

– so v predhodnem letu izvedli javne dogodke, na 
podlagi katerih so prejeli točke – sredstva,

– nimajo neporavnanih obveznosti do Občine.
Na sredstva iz proračunske postavke 20051 »So-

financiranje društev s področja socialnega varstva«, 
lahko ob izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka te 
točke (3) poleg društev kandidirajo tudi dobrodelne or-
ganizacije, ki so ustanovljene v skladu z zakonom kot 
prostovoljne in neprofitne organizacije, z namenom re-
ševanja socialnih stisk občanov Občine, in organizacije 
za samopomoč, ki so v skladu z zakonom ustanovljene 
kot prostovoljne in neprofitne organizacije, z namenom 
reševanja socialnih problemov svojih članov.

Za upravičenost do sredstev iz naslova tega javne-
ga razpisa morajo posamezne kategorije društev izpol-
njevati še naslednje pogoje:

Upokojenska društva:
– imajo sedež v Občini,
– izvajajo program »Starejši za starejše«.
Veteranska društva:
– imajo sedež v Občini ali imajo v Občini izpostavo 

ali enoto; če sedeža, izpostave ali enote v Občini nimajo, 
imajo pa to v Savinjski regiji, so upravičeni ob pogoju, da 
vključujejo člane z območja Občine,

– če imajo društva enoto ali izpostavo v Občini, je 
do sredstev iz tega javnega razpisa upravičena samo 
enota ali izpostava, ki ima sedež v Občini.

Mladinska društva:
– imajo sedež v Občini,
– izvajajo božično-novoletno obdaritev otrok.
Društva, ki delujejo na socialnem – humanitarnem 

področju:
– imajo sedež, izpostavo ali enoto v Zgornji Sa-

vinjski dolini; če sedeža, izpostave ali enote v Zgornji 
Savinjski dolini nimajo, imajo pa to v Savinjski regiji, so 
upravičeni ob pogoju, da vključujejo člane ali uporabnike 
z območja Občine,

– izvajajo vsaj en program ali projekt s področja 
socialne dejavnosti, ki izboljšuje kakovost življenja lju-
di z različnimi oblikami invalidnosti, kroničnih bolnikov 
in uporabnikov posameznih zdravstvenih storitev, oseb 
z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, članov 
medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter 
koristnikov drugih programov, ki v bivalnem okolju skr-

bijo za zmanjšanje socialne izključenosti posameznikov 
ali skupin občanov.

Druga društva, ki aktivno prispevajo k družbenemu 
življenju na območju Občine:

– imajo sedež v Občini; če sedeža v Občini nimajo, 
imajo pa ga v Zgornji Savinjski dolini, so upravičeni ob 
pogoju, da vključujejo člane z območja Občine,

– letno v Občini izvedejo vsaj en javni dogodek ali 
sodelujejo vsaj na enem javnem dogodku v Občini.

4. Višina sredstev
Sredstva, namenjena za sofinanciranje društev po 

tem javnem razpisu, so določena v Proračunu Občine 
za leto 2023, za naslednje kategorije:

A. Za upokojenska društva na proračunski postav-
ki »18060 Sofinanciranje programov upokojenskih dru-
štev«, kontu 412000: 986,00 EUR,

B. Za veteranska društva na proračunski postavki 
»18050 Sofinanciranje programov društev (veteranov, 
borcev)«, kontu 412000: 1.098,00 EUR,

C. Za mladinska društva na proračunski postavki 
»18080 Sofinanciranje programov DPM«, kontu 412000: 
1.380,00 EUR,

D. Za društva, ki delujejo na socialnem – humanitar-
nem področju, na proračunski postavki 20051 »Sofinan-
ciranje društev s področja socialnega varstva – ostala«, 
kontu 412000: 2.000,00 EUR,

E. Za druga društva, ki aktivno prispevajo k druž-
benemu življenju na območju Občine, na proračunski 
postavki 18062 »Programi drugih posebnih skupin«, 
kontu 412000: 500,00 EUR.

Razpisana sredstva iz naslova posamezne katego-
rije se med upravičence delijo na podlagi vrednotenja po 
merilih, ki so sestavni del tega javnega razpisa.

5. Merila in kriteriji
Merila vključujejo dejavnike in pripadajoče točke, 

ki jih posamezni upravičenec iz posamezne kategorije 
prejme glede na ustreznost. Točke, ki jih posamezni 
upravičenec prejme za posamezni dejavnik, se sešte-
vajo. Seštevek vseh točk posameznega upravičenca se 
nato pomnoži z vrednostjo točke; tako dobljeni zmnožek 
predstavlja znesek, do katerega je posamezni upraviče-
nec upravičen po tem javnem razpisu.

Vrednost točke znotraj posamezne kategorije se 
izračuna tako, da se skupna razpoložljiva sredstva za 
to kategorijo delijo s skupnim številom točk vseh upravi-
čencev znotraj kategorije.

5.1 Merila za kategorije A, B, C in E (upokojenska, 
veteranska, mladinska in druga društva, ki aktivno pri-
spevajo k družbenemu življenju na območju Občine):

Zap. št. Dejavnik Št. točk
1 Sedež društva v Občini 5
2 Iz Občine je 80 % ali več članov društva 5
3 Iz Občine je 50 % ali več in hkrati manj kot 80 % članov društva 3
4 Iz občine manj kot 50 % članov društva 1
5 Za vsakega člana iz Občine s plačano članarino 1/2
6 Društvo v tekočem letu izvede v Občini 3 javne dogodke ali več 3
7 Društvo v tekočem letu izvede v Občini 1 do 2 javna dogodka 2

Zap. št. Dejavnik Št. točk
1 Sedež društva v Zgornji Savinjski dolini 10
2 Število vključenih občanov Občine do 5 2

5 ali več in manj kot 20 5
20 ali več 10

5.2 Merila za kategorijo D (društva, ki delujejo na 
socialnem – humanitarnem področju)

Da je društvo upravičeno do sofinanciranja po tem 
javnem razpisu, mora skupno doseči vsaj 5 točk.
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Zap. št. Dejavnik Št. točk
3 Za vsakega člana iz Občine s plačano članarino 1/2
4 Število javnih dogodkov, ki jih izvede društvo v Občini 1 do 2 2

3 ali več 5

6. Vsebina prijave in razpisni rok
Prijava mora vsebovati:
– izpolnjen prijavni obrazec, vključno z obveznimi 

prilogami zahtevanimi v obrazcu.
Rok za prijavo je do vključno 17. 3. 2023.
7. Oddaja vlog
Vlogo za sofinanciranje po tem javnem razpisu 

mora predlagatelj oddati na prijavnih obrazcih, ki jim 
predloži vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.

Vlogo je potrebno poslati na naslov: Občina Rečica 
ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji, 
v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom predlagatelja in 
s pripisom »Javni razpis – druga društva«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
oddana zadnji dan roka za oddajo na pošti s priporoče-
no pošiljko ali do 15. ure osebno ali z navadno pošto na 
sedež Občine.

Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene. Predla-
gatelji nepopolnih vlog bodo pozvani na dopolnitev. Rok 
za dopolnitev vloge je 8 dni.

8. Informacije: informacije in navodila za sodelovanje 
pri javnem razpisu dobijo kandidati na Občini. Kontaktni 
osebi: Urška Selišnik in Nives Krebs, tel. 03/839-18-30.

9. Razpisna dokumentacija: predlagatelji lahko raz-
pisno dokumentacijo prevzamejo v času uradnih ur na 
sedežu Občine. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi 
na spletni strani Občine: https://www.obcina-recica.si/

10. Obravnava vlog in rok, v katerem bodo izvajalci 
obveščeni o izidu javnega razpisa

Komisija za druga društva (v nadaljevanju: komisija) 
bo odpirala vloge predvidoma v zadnjem tednu marca.

Vlagatelji nepopolnih vlog bodo pozvani na dopolnitev. 
Rok za dopolnitev je 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj 
v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se zavržejo.

Pravočasno prispele in popolne vloge bo komisija 
vrednotila skladno s predpisanimi merili. Direktor občin-
ske uprave izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev 
na podlagi predloga komisije. Prijavitelji bodo o izidu 
javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni po 
izteku roka za prijavo na razpis.

Z izbranimi izvajalci bo županja Občine sklenila po-
godbe o sofinanciranju programov. Če se prejemnik v roku 
8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne od-
zove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Vlagatelj vloge lahko vloži pritožbo v roku 8 dni od 
prejema sklepa, v kateri mora natančno opredeliti razloge, 

zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne 
morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Županja 
mora o pritožbi odločiti v roku 15 dni s sklepom. Vložena 
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.

11. Zahtevek za izplačilo sredstev: upravičencem 
se sredstva izplačajo na podlagi zahtevka, ki mora biti 
vložen najkasneje do 15. 12. 2023.

12. Priloge
– Obrazec / vloga
– Obrazec / zahtevek.

Občina Rečica ob Savinji

Št. 610-0001/2023-2 Ob-1574/23
Na osnovi 57. člena Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 
– ZNOrg), 3. člena Pravilnika o postopkih za dodelitev 
sredstev sofinanciranja iz proračuna Občine Rečica ob 
Savinji (Uradni list RS, št. 3/18), Letnega programa kul-
ture v Občini Rečica ob Savinji za leto 2023 (Uradni list 
RS, št. 25/23), Odloka o proračunu Občine Rečica ob 
Savinji za leto 2023 (Uradni list RS, št. 141/22) in sklepa 
3. redne seje Občinskega sveta Občine Rečica ob Sa-
vinji, z dne 16. 02. 2023, št. sklepa 12.1, Občina Rečica 
ob Savinji objavlja

javni razpis
za sofinanciranje izvajanja letnega programa 

ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rečica  
ob Savinji za leto 2023

1. Naročnik javnega razpisa: naročnik Javnega raz-
pisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubi-
teljske kulturne dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji za 
leto 2023 (v nadaljevanju: javni razpis) je Občina Rečica 
ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji 
(v nadaljevanju: Občina).

2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvaja-

nja programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Obči-
ni v letu 2023. Proračunska sredstva so zagotovljena 
na proračunski postavki »18020 – Programi kulturnih 
društev«, kontu 412000 »Tekoči transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam« in se razpisujejo v višini 
8.000,00 EUR, po vsebinah, kot sledi:

Zap. št. 
vsebine Vsebina: Delež ( %) Sredstva (€)

1 Redna dejavnost 36 2.880,00
2 Kulturne prireditve 41 3.280,00
3 Izobraževanje izvajalcev ljubiteljske kulturne dejavnosti 9 720,00
4 Kontinuirano izobraževanje izvajalcev godbeništva 14 1.120,00

SKUPAJ 100 8.000,00

3. Upravičenci
Do sofinanciranja iz naslova vsebin 1, 2 in 3 so 

upravičeni izvajalci kulturne dejavnosti – kulturna dru-
štva ali registrirani samostojni kulturni ustvarjalci, ki iz-
polnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini,
– so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti,
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske, pro-

storske in organizacijske možnosti za uresničitev načr-
tovanih kulturnih dejavnosti,

– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila 

o realizaciji programov ter plan dela za prihodnje leto,
– posamezni člani imajo stalno prebivališče v Občini,
– organizirajo letno najmanj eno kulturno prireditev 

v Občini.
Do sofinanciranja iz naslova vsebine 4 so upraviče-

ni izvajalci kulturne dejavnosti – društva ali registrirani 
samostojni kulturni ustvarjalci, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:
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– nimajo sedeža v Občini, imajo pa sedež v Zgornji 
Savinjski dolini,

– imajo zagotovljene materialne, kadrovske, pro-
storske in organizacijske možnosti za uresničitev načr-
tovanih kulturnih dejavnosti,

– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila 

o realizaciji programov ter plan dela za prihodnje leto,
– posamezni člani imajo stalno prebivališče v Občini,
– organizirajo letno najmanj eno prireditev v Občini.
Vsi izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih 

na primeren način predstavljati Občino.
4. Merila za sofinanciranje izvajanja letnega progra-

ma ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
4.1 Splošno
Vloge predlagateljev se točkujejo. Vrednotenje izve-

de Komisija za kulturo (v nadaljevanju: komisija), ki jo, 
skladno z določbami 4. člena Pravilnika o postopkih za 
dodelitev sredstev sofinanciranja iz proračuna Občine 
(v nadaljevanju: Pravilnik), imenuje županja.

Višina točke je odvisna od razpoložljivih sredstev, 
ki so namenjena za posamezno vsebino iz 2. točke tega 
javnega razpisa. Vrednost točke se izračuna kot razmer-
je med obsegom sredstev, določenih za posamezno 
vsebino, in skupnim seštevkom točk, ki so jih ob prijavi 
na javni razpis prejeli izvajalci posamezne vsebine. Pri-
padajoča sredstva posameznega izvajalca za posame-
zno vsebino se izračunajo kot produkt števila točk, ki jih 
izvajalec posamezne vsebine prejme na osnovi teh meril 
za sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubiteljske 
kulturne dejavnosti v Občini, ter vrednosti točke.

V primeru, da znotraj posameznih vsebin letnega 
programa ni dovolj predlogov, se preostala sredstva 
iz take vsebine sorazmerno porazdelijo na tiste vse-
bine, za katere je prijavljenih več predlogov in bi za-
radi prenizke mase sredstev lahko ostali nezadostno 
financirani.

Odobreni znesek v nobenem primeru ne more 
presegati zaprošenega zneska posameznega prija-
vitelja.

4.2. Vsebine
4.2.1 Redna dejavnost
Vsa društva s sedežem v Občini, z več kot 50 % član-

stva iz prebivalstva Občine, prejmejo za aktivno leto delo-
vanja po 500 točk. Društva s sedežem v Občini in z manj 
kot 50 % članstvom iz Občine in večinskim članstvom iz 
drugih občin, pa prejmejo za aktivno leto delovanja propor-
cionalno število točk od 500 točk, glede na delež članov iz 
Občine v celotnem številu članov društva. Za vsakega čla-
na s plačano članarino, društvo prejme dodatno eno točko.

4.2.2 Kulturne prireditve
Kulturna prireditev po teh merilih je predstava, kon-

cert, razstava, proslava, okrogla miza …, ki se izvaja 
brez vstopnine ali drugih nadomestil stroškov.

Kulturne prireditve se točkujejo, kot sledi:
Vrsta prireditve Št. točk
Organizacija prireditve v Občini brez 
lastnega izvajalca 100 točk

Organizacija prireditve v Občini z do vključno 
50 % lastnih izvajalcev 150 točk

Organizacija prireditve v Občini z nad 50 % 
lastnih izvajalcev 200 točk

Sodelovanje na prireditvi v Občini 20 točk
Kadar je pri posamezni prireditvi več organizator-

jev, se točke sorazmerno delijo med soorganizatorje, ki 
so se prijavili na javni razpis za izvedbo iste prireditve.

4.2.3 Izobraževanje članov kulturnih društev za iz-
vajanje Ljubiteljske kulturne dejavnosti

Za izobraževanje članov kulturnih društev za izvaja-
nje ljubiteljske kulturne dejavnosti se štejejo razne oblike 
izobraževanja za dvig kakovostne ravni društva.

Za kontinuirano usposabljanje se šteje izobraževa-
nje, ki ga za člane društva izvaja izbrani strokovni vodja, 
katerega strokovna usposobljenost se za področje, ki ga 
pokriva, izkaže z diplomo ali drugo enakovredno listino.

Za posamično izobraževanje se šteje seminar, tečaj 
ali druga oblika enodnevnega usposabljanja, ki se ga 
udeleži posamezen član društva s stalnim prebivališčem 
v Občini.

Vrsta Št. točk
režiser, vaditelj, zborovodja za kontinuirano usposabljanje 15 točk/vajo
Seminar, tečaj ali druga oblika enodnevnega usposabljanja. Točke se dodelijo za vsak dan 
udeležbe posameznega člana društva s stalnim prebivališčem v Občini na strokovno vodenem 
usposabljanju – posamično usposabljanje 15 točk/dan/člana

4.2.4 Kontinuirano izobraževanje izvajalcev god-
beništva

Za kontinuirano izobraževanje izvajalcev godbeni-
štva se šteje izobraževanje članov godbe na pihala, ki 
ga kontinuirano izvaja izbrani strokovni vodja, katerega 
strokovna usposobljenost se izkaže z diplomo ali drugo 
enakovredno listino.

Vrsta Št. točk
Strokovni vodja – za kontinuirano usposabljanje 15 točk/vajo

5. Vsebina prijave in razpisni rok
Prijava mora vsebovati:
– izpolnjen prijavni obrazec, vključno z obveznimi 

prilogami, zahtevanimi v obrazcu.
Rok za prijavo je do vključno 17. 3. 2023.
6. Oddaja vlog: prijavo za sofinanciranje posame-

znih vsebin in programov mora predlagatelj izpolniti na 
prijavnih obrazcih in zraven predložiti vsa pripadajoča in 
zahtevana dokazila. Vlogo je potrebno poslati na naslov: 
Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 
Rečica ob Savinji, v zaprti ovojnici, s svojim naslovom 

in s pripisom »Za razpis za sofinanciranje izvajanja le-
tnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti«. Šteje 
se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana 
zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno 
pošiljko ali do 15. ure osebno na sedež Občine. Pre-
pozne prijave bodo s sklepom zavržene. Predlagatelji 
nepopolnih vlog bodo pozvani na dopolnitev. Rok za 
dopolnitev vloge je 8 dni.

7. Informacije: informacije in navodila za sodelo-
vanje pri razpisu dobijo kandidati na Občini. Kontaktni 
osebi: Urška Selišnik in Nives Krebs, tel. 03/839-18-30.
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8. Razpisna dokumentacija: predlagatelji lahko raz-
pisno dokumentacijo prevzamejo v času uradnih ur na 
sedežu Občine Razpisna dokumentacija je na voljo tudi 
na spletni strani Občine: https://www.obcina-recica.si/

9. Obravnava vlog
Komisija bo odpirala vloge predvidoma v zadnjem 

tednu marca.
Vlagatelji nepopolnih vlog bodo pozvani na dopol-

nitev. Rok za dopolnitev je 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih 
vlagatelj v roku ne dopolni, se zavržejo.

Pravočasno prispele in popolne vloge bo komisija 
vrednotila skladno s predpisanimi merili. Direktor občin-
ska uprave izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev 
na podlagi predloga komisije. Prijavitelji bodo o izidu 
razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni po izteku 
roka za prijavo na razpis.

Z izbranimi izvajalci bo županja Občine sklenila po-
godbe o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne 
dejavnosti.

Vlagatelj vloge lahko vloži pritožbo v roku 8 dni od 
prejema sklepa, v kateri mora natančno opredeliti razlo-
ge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe 
ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. 
Županja mora o pritožbi odločiti v roku 15 dni s sklepom. 
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi 
vlagatelji.

10. Zahtevek za izplačilo sredstev: upravičencem 
se odobrena sredstva izplačajo na podlagi zahtevka, ki 
mora biti vložen najkasneje do 15. 12. 2023. Izjema so 
kulturne prireditve, izvedene po tem datumu; za le-te je 
zadnji rok za oddajo zahtevkov 28. 12. 2023.

11. Priloge
– Obrazec / vloga
– Obrazec / zahtevek.

Občina Rečica ob Savinji
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 Ob-1591/23

Popravek
Notarska zbornica Slovenije na podlagi prvega od-

stavka 101. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, 
št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07, 45/08, 
91/13, 189/20 – ZFRO in 130/22) na predlog notarke 
Judite Učakar Rženičnik objavlja popravek razpisa za 
prosto mesto notarskega pomočnika pri notarki Juditi 
Učakar Rženičnik v Kamniku, ki je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 25 z dne 24. 2. 2023, in sicer tako, da 
se v objavljenem besedilu razpisa črta besedilo: »(za 
določen čas – nadomeščanje notarskega pomočnika 
za čas njegove bolniške odsotnosti)«.

Notarska zbornica Slovenije

 Ob-1530/23

Svet zavoda Osnovne šole Franca Rozmana Sta-
neta, Ljubljana, na podlagi 58. člena Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 
– ZVaj) in na 8. redni seje dne 14. 2. 2023 sprejel sklep 
o razpisu delovnega mesta

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 – 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-I-269/12-24 in 47/15, 
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 
207/21 in 105/22 – ZZNŠPP in 141/22; v nadaljnjem 
besedilu: ZOFVI), in 84. členom Kazenskega zakonika 
(Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 
6/16 – popr., 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela je 1. 9. 2023. Delo na de-
lovnem mestu ravnatelja se opravlja za polni delovni 
čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (ozi-

roma si ga pridobi najpozneje v letu dni po začetku man-
data, sicer mu preneha mandat po zakonu),

– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz Kazenske evidence Ministrstva za pra-

vosodje, da kandidat ni bil obsojen zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega 
dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ne sme biti sta-
rejše od 30 dni (podlaga 107.a člen ZOFVI),

– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministr-
stvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni 
(podlaga 84. člen KZ-1),

– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem po-
stopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– program vodenja zavoda za mandatno obdobje 
od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2028,

– kratek življenjepis (zaželjen),
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo nje-

govih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postop-
kom imenovanja, pošljite v zaprti ovojnici v 10 dneh po 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni 
strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, na 
naslov: Osnovne šole Franca Rozmana Staneta, Pru-
šnikova ulica 85, 1210 Ljubljana – Šentvid, z oznako 
»Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan 
roka razpisa s priporočeno pošiljko oddana na pošto. 
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v 
zakonitem roku.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični 
obliki, so uporabljeni za ženske in moške.

Svet zavoda Osnovne šole  
Franca Rozmana Staneta, Ljubljana

 Ob-1531/23
Na podlagi 48. člena Zakona o organizaciji in finan-

ciranju vzgoje in izobraževanja ter sklepa sveta zavoda 
Srednje medijske in grafične šole Ljubljana, ki je bil spre-
jet na 8. seji sveta zavoda, dne 21. 2. 2023, svet zavoda 
SMGŠ, Pokopališka ulica 33, 1000 Ljubljana razpisuje 
delovno mesto

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

ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje:
– v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – 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, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – 
ZDoh-2AA nadaljevanju: ZOFVI),

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev (107.a člen ZOFVI),

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega 
dejanja zoper spolno nedotakljivost (107.a člen ZOFVI).

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

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 
5 let. Za čas mandata bo z njim/-o sklenjena pogodba o 
zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.

Delo na delovnem mestu ravnatelja/ice se opravlja 
polni delovni čas. Začetek dela bo 1. 12. 2023.

Kandidati/ke naj vloge z dokazili o izpolnjevanju po-
gojev, z izpisom dejstev iz kazenske evidence in potrdila 
sodišča o tem, da zoper njih ne teče kazenski postopek 
ter potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 
dejana zoper spolno nedotakljivost, programom vodenja 

Razpisi delovnih mest
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zavoda ter življenjepisom, posredujejo v roku 8 dni od 
dneva po dnevu objave v zaprti ovojnici z oznako »Za 
razpis za ravnatelja/ice – Ne odpiraj«. Vloge naslovijo 
na naslov Svet zavoda Srednje medijske in grafične šole 
Ljubljana, Pokopališka ulica 33, 1000 Ljubljana oziroma 
zaprto ovojnico osebno oddajo v tajništvu šole, v času 
uradnih ur tajništva.

Vloga se bo štela za pravnomočno, če bo zadnji 
dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda Srednje medijske  
in grafične šole Ljubljana

 Ob-1532/23

Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) 
in Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izo-
braževanja – ZOFVI (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, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – 
ZDoh-2AA) ter sklepa 14. seje Sveta Vrtca Viški gaj z 
dne 23. 2. 2023, Svet zavoda Vrtca Viški gaj razpisuje 
prosto delovno mesto 

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja Vrtca 

Viški gaj izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne 
pogoje v skladu s 53., 58., 92. in 107.a členom Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 
25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 
141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA), 40. in 56. členom Zakona o 
vrtcih – ZVrt (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 
94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 
18/21), in sicer da:

1. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih 
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje ozi-
roma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza 
izobrazbi druge stopnje oziroma izobrazbo po prehodnih 
določbah ZVrt,

2. izpolnjuje druge pogoje za vzgojitelja ali za sve-
tovalnega delavca v vrtcu,

3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje 
in izobraževanja, v skladu z zakonom,

4. ima pridobljeno pedagoško izobrazbo,
5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj 

pet let naziv mentor,
6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo 

pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,
7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in 

izobraževanju,
8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev,

9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega 
dejanja zoper spolno nedotakljivost,

10. ni bil zoper njega uveden kazenski postopek 
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,

11. predloži svoj program vodenja Vrtca Viški gaj, 
Reška ulica 31, 1000 Ljubljana.

Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpol-
njujejo pogoje po 143. in 145. členu Zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 
– popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – 
ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organi-
zacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Vrtca 
Viški gaj, Ljubljana.

Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predviden pričetek dela je s 1. 9. 2023.
Kandidati naj do 13. 3. 2023 na naslov po navadni 

pošti v zaprti ovojnici: »Svet zavoda Vrtca Viški gaj, 
Reška ulica 31, 1000 Ljubljana«, z oznako: »Prijava 
na razpis za ravnatelja/-ico« pošljejo popolno pisno 
prijavo z navedbo kratkega življenjepisa, programom 
vodenja in s priloženimi overjenimi kopijami dokazil o 
izpolnjevanju zahtevanih pogojev, s priloženo izjavo, 
da pri kateremkoli drugem sodišču (torej izven kraja 
prebivališča) zoper njega ni uveden kazenski posto-
pek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost 
ter z originalnim potrdilom Ministrstva za pravosodje o 
nekaznovanosti in pristojnega okrajnega sodišča o ne 
pričetem kazenskem postopku v skladu s 107.a čle-
nom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – 
popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – 
ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 
123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 
158/22 – ZDoh-2AA), ki ne sme biti starejše od 15 dni.

Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo o imeno-
vanju prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda Vrtca Viški gaj

 Ob-1533/23

Na podlagi sklepa 1. redne seje z dne 23. 2. 2023, 
Svet zavoda Osnovne šole Griže, Griže 1a, 3302 Griže, 
razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v 
nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 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 zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o 
nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v ka-
zenskem postopku) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa 
na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Griže, Griže 1a, 
3302 Griže, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«.
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Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Griže

 Ob-1534/23
Svet zavoda OŠ Majde Vrhovnik na podlagi sklepa 

s 3. seje Sveta zavoda OŠ Majde Vrhovnik, ki je bila dne 
14. 2. 2023, razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – 
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 
105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organiza-
cijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Kandidat mora prijavi priložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o izobrazbi,
– potrdilo o pridobljeni pedagoško-andragoški izo-

brazbi (v kolikor je potrebna),
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu s podro-

čja vzgoje in izobraževanja,
– potrdilo o pridobljenem nazivu na področju vzgoje 

in izobraževanja,
– potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– dokazila o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraže-

vanju (izpis obdobij zavarovanj v RS, ki ga izda Zavod 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje),

– potrdilo iz kazenske evidence, ki ga izda Ministr-
stvo za pravosodje (potrdilo na dan oddaje vloge ne sme 
biti starejše od 30 dni),

– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministr-
stvo za pravosodje (potrdilo na dan oddaje vloge ne sme 
biti starejše od 30 dni),

– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem po-
stopku, ki ga izda okrajno ali okrožno sodišče (potrdilo 
na dan oddaje vloge ne sme biti starejše od 30 dni),

– program vodenja zavoda za mandatno obdobje.
Kandidat lahko priloži tudi kratek življenjepis z opi-

som delovnih izkušenj.
Kandidat naj v prijavi navede e-naslov za obvešča-

nje med razpisnim postopkom.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Delo 

na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni 
čas. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o 
zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja. Predvideni 
začetek dela je 1. 9. 2023.

Rok za prijavo kandidatov je 10 dni od objave jav-
nega razpisa. Kandidati pošljejo pisno prijavo na naslov: 
Svet zavoda OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ulica 16, 
1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za ravna-
telja – Ne odpiraj«. Prijava bo štela za pravočasno, če 
bo na pošto oddana s priporočeno pošiljko najkasneje 
zadnji dan izteka roka, to je 13. 3. 2023.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
najkasneje v roku 4 mesecev od dneva objave javnega 
razpisa.

Pojem ravnatelj, zapisan v moški spolni slovnični 
obliki, je uporabljen kot nevtralen za ženske in moške.

Svet zavoda OŠ Majde Vrhovnik

 Ob-1535/23

Na podlagi sklepa Sveta zavoda Glasbene šole 
Slovenska Bistrica, ki je bil sprejet na 8. redni seji sveta 
zavoda dne 23. 2. 2023, Svet zavoda Glasbene šole 
Slovenska Bistrica, Ozka ulica 1, 2310 Slovenska Bistri-
ca razpisuje delovno mesto 

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

ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z določili 
53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 s sprem.; v 
nadaljnjem besedilu: ZOFVI), in sicer:

– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih 
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma 
raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v 
skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,

– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetoval-
nega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo rav-
natelja (izobrazba ustrezne smeri, strokovni izpit, potrdi-
lo iz kazenske evidence, potrdilo iz evidence izbrisanih 
obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, 
potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku),

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju,

– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 
pet let naziv mentor,

– ima opravljen ravnateljski izpit.
Kandidat lahko ravnateljski izpit opravi tudi nakna-

dno, v roku 1 leta po začetku mandata.
Predviden začetek dela bo 1. september 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 za 
delovno mesto ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazila o izobrazbi (overjena fotokopija),
– dokazilo o pridobljenem nazivu (overjena foto-

kopija),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (over-

jena fotokopija),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu 

(overjena fotokopija),
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pra-

vosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 

dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministr-
stvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem po-
stopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– izjavo, s katero kandidat dovoljuje obdelavo in 
uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi 
s postopkom imenovanja, 
kandidat pošlje v zaprti ovojnici, priporočeno po pošti v 
roku 8 dni na naslov: Svet zavoda Glasbene šole Slo-
venska Bistrica, Ozka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica, 
z oznako »Prijava na razpis za prosto delovno mesto 
ravnatelj – ne odpiraj«.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis (CV 
Europass).

Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana na 
pošto s priporočeno pošiljko zadnji dan roka.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
po pridobitvi mnenja ministra.

Svet zavoda Glasbene šole Slovenska Bistrica
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 Ob-1536/23
Na podlagi sklepa 2. redne seje sveta šole z dne 

23. 2. 2023 razpisuje Svet zavoda Osnovne šole Kapela, 
Kapelski Vrh 95, 9252 Radenci, prosto delovno mesto

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

natelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – 
ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 
in 158/22 – ZDoh-2AA) in 84. členom Kazenskega zako-
nika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 
95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP in 16/23).

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

Predvideni začetek dela bo dne 16. 8. 2023.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. 

Za čas mandata bo sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih 
pogojev: (dokazila o izobrazbi, dokazilo o nazivu, do-
kazilo o opravljenem strokovnem izpitu, dokazilo o 
opravljenem ravnateljskem izpitu (za ravnatelja je lah-
ko imenovan/a tudi kandidat/ka, ki nima ravnateljskega 
izpita, vendar si ga mora pridobiti najkasneje v enem 
letu po začetku mandata), dokazilo o delovnih izku-
šnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo Ministrstva za 
pravosodje o nekaznovanosti, ki ni starejše od 30 dni, 
potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki 
ni starejše od 30 dni, potrdilo Ministrstva za pravosodje 
iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper 
spolno nedotakljivost, ki ni starejše od 30 dni, izjavo, s 
katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih 
podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja), 
kandidati/ke pošljejo v zaprti ovojnici do 17. 3. 2023 na 
naslov: Svet zavoda Osnovne šole Kapela, Kapelski 
Vrh 95, 9252 Radenci, z oznako »Prijava na razpis za 
ravnatelja – ne odpiraj«.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje.

Zaželeno je, da kandidat/ka predloži tudi kratek življe-
njepis in opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju.

Kandidati/ke bodo prejeli/e obvestilo o imenovanju 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Kapela

 Ob-1537/23
Svet zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Li-

pnica, Lipnica 12, 4245 Kropa, na podlagi sklepa, ki je 
bil sprejet na 9. seji dne 23. 2. 2023, razpisuje prosto 
delovno mesto

ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na mesto ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom Zakona o or-
ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – 
ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP in 
141/22); v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 
polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 
5 let. Predviden pričetek dela je 22. 9. 2023. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi za 
delovno mesto ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih 
pogojev:

– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu (naziv svetnik ali svetovalec 

oziroma najmanj 5 let naziv mentor),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kan-

didat lahko ravnateljski izpit opravi tudi naknadno, v roku 
enega leta po začetku mandata),

– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraže-
vanju (najmanj 5 let),

– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pra-
vosodje, ki ni starejše od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem po-
stopku, ki ni starejše od 30 dni,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje iz evidence 
izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno ne-
dotakljivost, ki ni starejše od 30 dni,

– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo 
svojih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postop-
kom imenovanja ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili kandidati pošljejo priporoče-
no s povratnico v zaprti ovojnici v roku 15 dni po objavi 
razpisa na naslov Svet zavoda Osnovne šole Staneta 
Žagarja Lipnica, Lipnica 12, 4245 Kropa, z oznako »Pri-
java na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis. Kan-
didate, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje, bomo po-
vabili na predstavitev. Kandidati posredujte tudi e-naslov 
za obveščanje med razpisnim postopkom (način obve-
ščanja kandidata za morebitno dopolnitev nepopolne 
vloge, vabilo na predstavitev).

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Vloga bo šteta kot pravočasna, če bo oddana na 
pošti s priporočeno pošiljko zadnji dan roka.
Svet zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica

 Ob-1538/23

Svet Srednje šole Zagorje, Cesta zmage 5, 1410 
Zagorje ob Savi, na podlagi sklepa 3. rednega sestanka 
Sveta Srednje šole Zagorje z dne, 23. 2. 2023, razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Srednje šole Zagorje 

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 
ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in 
posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – 
ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 
in 158/22 – ZDoh-2AA).

Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske ter druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.
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Delo se opravlja za poln delovni čas. Izbrani/-a 
kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Delovno 
razmerje se sklene za določen čas (za čas trajanja man-
data), predvideni pričetek dela je 1. 7. 2023.

Pisno prijavo z overjenimi fotokopijami dokazil o 
izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdilo o izobrazbi, 
strokovnem izpitu, nazivu, ravnateljskem izpitu), potrdilo 
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spol-
no nedotakljivost, potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb 
za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, potrdi-
lo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku, 
program vodenja šole za mandatno obdobje, ki ga bo 
kandidat/-ka predstavil/-a na predstavitvi, opis doseda-
njih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, kratek 
življenjepis (CV Europass) in izjavo, s katero dovoljuje-
te obdelavo in uporabo osebnih podatkov za namen in 
v zvezi s postopkom imenovanja, pošljite v 8 dneh po 
objavi razpisa na naslov: Svet Srednje šole Zagorje, 
Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi, s pripisom »Ne 
odpiraj – razpis za ravnatelja/-ico«. Potrdila ne smejo biti 
starejša od enega meseca.

Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo o izboru 
v zakonitem roku.

Svet Srednje šole Zagorje

 Ob-1546/23

Svet zavoda Osnovne šole Dornberk, Gregorči-
čeva 30a, 5294 Dornberk na podlagi sklepa 10. seje 
Sveta zavoda z dne 27. 2. 2023 razpisuje delovno mesto

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

natelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zako-
nom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 
– popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

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

Predvideni začetek dela bo 1. 8. 2023.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se 

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

za dobo 5 let. Za čas mandata bo z izbranim kandidatom/
izbrano kandidatko sklenjena pogodba o zaposlitvi na de-
lovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, de-
lovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, ter potrdilo iz 
kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, potrdilo 
sodišča, da kandidat(/-ka) ni v kazenskem postopku, po-
trdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja 
zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda za 
mandatno obdobje) pošljite v 8 dneh od objave razpisa 
na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Dornberk, Gre-
gorčičeva 30a, 5294 Dornberk, z oznako »Ne odpiraj 
– Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico«.

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

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

Svet zavoda Osnovne šole Dornberk

 Ob-1552/23

Svet zavoda Dijaškega doma Drava Maribor na 
podlagi sklepa z dne 24. 2. 2023 razpisuje delovno 
mesto

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

telja-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 
– ZVaj; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidati-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Predviden začetek dela bo 1. 8. 2023
Izbrani-a kandidat-ka bo imenovan-a za dobo 5 let.
K prijavi je potrebno priložiti:
– dokazila o izobrazbi
– dokazilo o nazivu
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu
– potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu
– potrdilo o nekaznovanosti
– potrdilo sodišča, da kandidat-ka ni v kazenskem 

postopku
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje
– kratek življenjepis.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev pošljite v osmih dneh po objavi razpisa na naslov: 
Dijaški dom Drava Maribor, Smetanova ulica 67, 2000 
Maribor, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja-ico« – 
Ne odpiraj.

Kandidati-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli v zakonitem roku.

Svet Dijaškega doma Drava Maribor

 Ob-1566/23

Svet šole Gimnazije Tolmin na podlagi 48. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-
vanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 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, 105/22 – 
ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA, v nadaljevanju 
ZOFVI) ter sklepa Sveta šole Gimnazije Tolmin z dne 
27. 2. 2023 razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na delovno mesto 

ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in po-
sebne pogoje po ZOFVI.

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

Izbrani kandidat bo imenovan za ravnatelja za dobo 
5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o 
zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 
polni delovni čas.

Kandidati naj pisne prijave z overjenimi dokazili o 
izpolnjevanju zahtevanih pogojev:

– dokazilo o ustrezni izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu in ravnateljskem izpitu, delovnih izku-
šnjah v vzgoji in izobraževanju,

– potrdilo o nekaznovanju zaradi naklepnega ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na 
nepogojno kazen zapora več kot šest mesecev,
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– potrdilo o nekaznovanju zaradi kaznivega dejanja 
zoper spolno nedotakljivost,

– potrdilo sodišča, da zoper njega ne teče kazenski 
postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedo-
takljivost,

– program vodenja šole za mandatno obdobje
in opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter s kratkim 
življenjepisom pošljejo v petnajstih dneh od objave tega 
razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet šole Gimnazije 
Tolmin, Dijaška 12b, 5220 Tolmin, z oznako »Prijava na 
razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.

Vloga se bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan 
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki 
nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti naj-
kasneje v enem letu po začetku mandata, drugače mu 
mandat preneha po zakonu.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet šole Gimnazije Tolmin

 Ob-1571/23
Na podlagi sklepa Sveta Glasbene šole Celje, ki je 

bil sprejet na 2. seji sveta, dne 27. 2. 2023, Svet zavoda 
Glasbene šole Celje, Slomškov trg 10, 3000 Celje, raz-
pisuje delovno mesto

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

ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z določili 
53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 s sprem.; v 
nadaljnjem besedilu: ZOFVI), in sicer:

– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih 
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma 
raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v 
skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,

– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetoval-
nega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo rav-
natelja (izobrazba ustrezne smeri, strokovni izpit, potrdi-
lo iz kazenske evidence, potrdilo iz evidence izbrisanih 
obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, 
potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku),

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju,

– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 
pet let naziv mentor,

– ima opravljen ravnateljski izpit.
Kandidat lahko ravnateljski izpit opravi tudi nakna-

dno, v roku 1 leta po začetku mandata.
Predviden začetek dela bo 1. 10. 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 za 
delovno mesto ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazila o izobrazbi (overjena fotokopija),
– dokazilo o pridobljenem nazivu (overjena foto-

kopija),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (over-

jena fotokopija),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu 

(overjena fotokopija),
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pra-

vosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 

dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministr-
stvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem po-
stopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– izjavo, s katero kandidat dovoljuje obdelavo in 
uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi 
s postopkom imenovanja,

kandidat pošlje v zaprti ovojnici, priporočeno po pošti v 
roku 10 dni na naslov: Svet zavoda Glasbene šole Ce-
lje, Slomškov trg 10, 3000 Celje, z oznako »Prijava na 
razpis za prosto delovno mesto ravnatelj – ne odpiraj«.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis (CV 
Europass).

Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana na 
pošto s priporočeno pošiljko zadnji dan roka.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
po pridobitvi mnenja ministra.

Svet zavoda Glasbene šole Celje

Št. 33/2023 Ob-1576/23

Svet zavoda Vrtec Trbovlje, Rudarska c. 10a, 1420 
Trbovlje razpisuje delovno mesto 

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na delovno me-

sto ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske po-
goje, skladno z Zakonom o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 
123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP in 141/22).

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/-a za 5 let.
Predviden začetek dela je 25. 7. 2023.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev (potrdila o izobrazbi, dosedanje delovne izku-
šnje, program vodenja zavoda, potrdilo o nekaznovano-
sti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v tra-
janju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti 
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost) 
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na na-
slov Svet zavoda Vrtec Trbovlje, Rudarska c. 10a, 1420 
Trbovlje, s pripisom Za razpis ravnatelja/ravnateljice 
ali na elektronski naslov: razpisvt2023@guest.arnes.si.

Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo o imeno-
vanju v zakonitem roku.

Svet Vrtca Trbovlje

 Ob-1578/23

Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Grm 
Novo mesto – center biotehnike in turizma, Sevno 13, 
8000 Novo mesto, na podlagi sklepa, sprejetega na 
6. redni seji Sveta, ki je potekala dne 27. 2. 2023, razpi-
suje prosti delovni mesti

ravnatelja/ravnateljice 
OE Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije

ravnatelja/ravnateljice  
OE Dijaškega in študentskega doma

Kandidati/ke morajo za imenovanje na funkcijo rav-
natelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – 
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 
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– popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – 
ZPCP-2D, 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-L, 25/17 
– ZVaj in 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP 
in 141/22).

Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
organizacijske enote.

Predviden začetek dela bo 1. septembra 2023.
Izbrani/a kandidat/ka bo za razpisano delovno me-

sto imenovan/a za mandatno dobo 5 let.
Kandidati/ke naj k pisni prijavi predložijo:
1. Dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– O izobrazbi.
– O pridobljenem nazivu.
– O opravljenem strokovnem izpitu.
– O opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat/ka 

lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, pridobiti 
si ga mora v roku enega leta, sicer mandat po zakonu 
preneha).

– O delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju.
– Potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega ka-

znivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mese-
cev iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki 
ob oddaji ne sme biti starejše od 30 dni.

– Potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministr-
stvo za pravosodje in ki ob oddaji ne sme biti starejše 
od 30 dni.

– Potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem 
postopku, ki ob oddaji ne sme biti starejše od 30 dni.

2. Program vodenja organizacijske enote za man-
datno obdobje.

3. Kratek življenjepis na predlogi Europass CV.
4. Izjavo, s katero se dovoljuje obdelavo in upora-

bo osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom 
imenovanja.

Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev pošljite v roku 8 dni po objavi razpisa v zaprti 
ovojnici na naslov: Grm Novo mesto – center biotehnike 
in turizma, Svet Zavoda, Sevno 13, 8000 Novo mesto, 
s pripisom »Za razpis ravnatelja/ice« z navedbo orga-
nizacijske enote

Kandidati/ke bodo o izidu razpisa obveščeni/e v 
zakonitem roku.

Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma

 Ob-1579/23
Na podlagi sklepa 11. redne seje sveta šole z dne 

27. 2. 2023 razpisuje Svet zavoda Osnovne šole Jože-
ta Moškriča, Jarška 34, 1000 Ljubljana, prosto delovno 
mesto

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

natelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – 
ZVaj, 123/21 in 172/21).

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

Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2023.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. 
Za čas mandata bo sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih 
pogojev:

– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (za 

ravnatelja je lahko imenovan/a tudi kandidat/ka, ki nima 
ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti najka-
sneje v enem letu po začetku mandata),

– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobra-
ževanju,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznova-
nosti, ki ni starejše od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem po-
stopku, ki ni starejše od 30 dni,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje iz evidence 
izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno ne-
dotakljivost, ki ni starejše od 30 dni.

Kandidati/ke pošljejo vlogo v zaprti ovojnici v roku 
15 dni od 6. 3. 2023 dalje na naslov: Svet zavoda 
Osnovne šole Jožeta Moškriča, Jarška 34, 1000 Ljublja-
na, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje.

Zaželeno je, da kandidat/ka predloži tudi kratek 
življenjepis in opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobra-
ževanju.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan 
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Kandidati/ke bodo prejeli/e obvestilo o imenovanju 
v zakonitem roku.

Svet zavoda OŠ Jožeta Moškriča

 Ob-1580/23

Svet zavoda Osnovne šole dr. Jožeta Pučnika Čre-
šnjevec, Črešnjevec 47, 2310 Slovenska Bistrica, na 
podlagi sklepa, ki je bil sprejet na 8. seji, dne 27. 2. 
2023, razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja m/ž
Kandidat mora za imenovanje na mesto ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom Zakona o or-
ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – 
ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP in 
141/22); v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela je 1. 9. 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 razpisnih pogojev:

– dokazila o izobrazbi, dokazilo o nazivu, dokazilo 
o opravljenem strokovnem izpitu, dokazilo o opravlje-
nem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko ravnateljski 
izpit opravi tudi naknadno, v roku enega leta po začetku 
mandata), dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izo-
braževanju,
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– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pra-
vosodje, ki ni starejše od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem po-
stopku, ki ni starejše od 30 dni,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje iz evidence 
izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno ne-
dotakljivost, ki ni starejše od 30 dni,

– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo 
njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s po-
stopkom imenovanja ravnatelja,

kandidati pošljejo v zaprti ovojnici v roku 8 dni po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovna šola dr. Jožeta 
Pučnika Črešnjevec, Črešnjevec 47, 2310 Slovenska 
Bistrica, z oznako »Prijava na razpis za prosto delovno 
mesto ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole  
dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec

Št. 70/2023 Ob-1581/23

Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje na podlagi 
34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, s 
spremembami in dopolnitvami), 29. člena Statuta Splo-
šne bolnišnice Celje in sklepa Sveta zavoda z dne 24. 2. 
2023 razpisuje prosto delovno mesto

strokovnega direktorja zavoda (m/ž) 
za štiriletno mandatno obdobje

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih 
z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:

– imeti morajo univerzitetno izobrazbo medicinske 
smeri;

– imeti opravljeno specializacijo iz področja dejav-
nosti zavoda;

– imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– imeti ustrezne organizacijske in vodstvene spo-

sobnosti;
– predložiti morajo program dela in razvoja medicin-

ske stroke v zavodu.
Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev, s 

programom in življenjepisom naj kandidati predložijo do 
12. 3. 2023 v zaprti ovojnici na naslov: Splošna bolnišnica 
Celje, Oblakova ulica 5, Splošno kadrovsko pravni sektor, 
3000 Celje, z oznako: »Prijava na razpis za strokovnega 
direktorja Splošne bolnišnice Celje – ne odpiraj!«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po 
objavi razpisa.

Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje

Št. 69/2023 Ob-1582/23

Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje na podlagi 
34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, s 
spremembami in dopolnitvami), 27. člena Statuta Splo-
šne bolnišnice Celje in sklepa Sveta zavoda z dne 24. 2. 
2023 razpisuje prosto delovno mesto

direktorja zavoda (m/ž)
za štiriletno mandatno obdobje

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih 
z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:

– imeti morajo univerzitetno izobrazbo;
– imeti najmanj 5 let vodstvenih delovnih izkušenj;

– imeti ustrezna organizacijska in upravljavska zna-
nja;

– predložiti morajo vizijo in strategijo razvoja zavo-
da ter opredeliti svojo vlogo pri realizaciji le-tega.

Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev, 
s programom in življenjepisom naj kandidati predloži-
jo do 12. 3. 2023 v zaprti ovojnici na naslov: Splošna 
bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Splošno kadrovsko 
pravni sektor, 3000 Celje, z oznako: »Prijava na razpis 
za direktorja Splošne bolnišnice Celje – ne odpiraj!«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po 
objavi razpisa.

Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje

Št. 701-31/2023-2030/2 Ob-1583/23

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, 54/21 in 105/22 – ZZNŠPP; 
ZDT-1)

2 prosti mesti okrožnega državnega tožilca
na Specializiranem državnem tožilstvu  

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

litev v so dniško 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:
– ži vljenjepis v obliki Europass z opisom strokovne 

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

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

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

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.
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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-1584/23
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega 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; v nadaljevanju: 
ZDT-1):

a) – 1 prosto mesto višjega državnega tožilca 
 na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani;

b) – 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca  
na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju;

– 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca  
na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru;

– 2 prosti mesti okrožnega državnega tožilca 
na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju;

– 2 prosti mesti okrožnega državnega tožilca  
na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem;

– 6 prostih mest okrožnega državnega tožilca  
na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani;

– 2 prosti mesti okrožnega državnega tožilca  
na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru;

– 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca  
na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici;

– 2 prosti mesti okrožnega državnega tožilca  
na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu;

c) – 1 prosto mesto okrajnega državnega tožilca  
na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju;

– 1 prosto mesto okrajnega državnega tožilca  
na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru;

– 2 prosti mesti okrajnega državnega tožilca  
na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani in

– 1 prosto mesto okrajnega državnega tožilca 
na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru.
Razpisni pogoji:
K I/a
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 imeno-
vanje na mesto višjega državnega tožilca, določene v 
26. členu ZDT-1.

K I/b
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.

K I/c
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.

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

Ministrstvo za pravosodje

 Ob-1589/23
Na podlagi 23. člena Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto (Uradni list 
RS, št. 43/13, Dolenjski uradni list, št. 32/16 in 12/20), 
Svet javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo me-
sto, Rozmanova ulica 28, 8000 Novo mesto objavlja 
javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta

direktor/direktorica
javnega zavoda Knjižnica Mirana Jarca  

Novo mesto
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– opravljen strokovni bibliotekarski izpit; če kandi-

dat še nima opravljenega strokovnega bibliotekarskega 
izpita, je pogoj, da je prijavi priložil izjavo, da prevzema 
obveznost opraviti ga v roku dveh let od imenovanja,
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– opravljen strokovni izpit iz upravnega poslovanja, 
ki obsega določbe splošnega upravnega postopka; če 
kandidat še nima opravljenega strokovnega izpita iz 
upravnega poslovanja, je pogoj, da prijavi priloži izjavo, 
da prevzema obveznost opraviti ga v roku enega leta 
od imenovanja,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 
tri leta na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,

– poznavanje področja dejavnosti javnega zavoda,
– aktivno obvladanje slovenskega jezika,
– sposobnost organiziranja in vodenja dela v ko-

lektivu,
– obvladovanje osnov računalništva,
– znanje vsaj enega svetovnega tujega jezika.
Kandidati za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za 

prve 4 alineje priložijo verodostojna dokazila.
Kandidati morajo poleg dokazil o izpolnjevanju po-

gojev priložiti še:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– dokazila o delovni dobi,
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma da kandidat ni 

v kazenskem postopku (izdaja pristojno sodišče).
Naloge direktorja so:
– načrtuje, organizira in vodi delo zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem 

mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem – zavodu,
– sprejema kadrovski načrt in akt o sistemizaciji 

delovnih mest,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in inve-

sticijskega vzdrževanja,
– sprejme druge akte, ki urejajo pomembna vpraša-

nja v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki po-

membno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo za-

vod ima,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta in drugih or-

ganov,

– oblikuje predloge novih programov in dodatnih 
storitev,

– skrbi za trženje storitev in določa cene storitev,
– skrbi za promocijo zavoda,
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organi-

zacijami,
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
– določa podatke, ki štejejo za poslovno skrivnost,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij 

v skladu z veljavnimi predpisi,
– odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti 

delavcev,
– odloča o razporejanju delovnega časa in odreja 

delo preko delovnega časa,
– določa plače, odloča o delovni uspešnosti in o 

napredovanju delavcev v skladu s predpisi,
– imenuje delovne skupine ali druga telesa za iz-

vedbo določenih nalog ali preučitev posameznih vpra-
šanj iz svoje pristojnosti,

– opravlja druge zadeve, ki jih določajo zakon in 
drugi predpisi, akt o ustanovitvi in splošni akti zavoda.

Kandidati morajo k prijavi poleg potrebnih dokazil 
priložiti tudi življenjepis in program razvoja javnega za-
voda. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo petih let.

Z njim bo sklenjeno delovno razmerje za določen 
čas, za čas trajanja mandata.

Upoštevane bodo prijave, ki bodo prispele na naslov: 
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Svet javnega zavoda 
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Rozmanova ulica 28, 
8000 Novo mesto do 27. marca 2023 oziroma bodo najka-
sneje na ta dan oddane priporočeno po pošti.

Prijave morajo biti predložene v zaprti ovojnici z 
oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za direktor-
ja javnega zavoda Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto«.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakon-
skem roku.

Opomba: V besedilu javnega razpisa uporabljeni 
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so upora-
bljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Svet javnega zavoda Knjižnice  
Mirana Jarca Novo mesto
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Št. 360-1/2023/5 Ob-1564/23

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v skladu 
s četrtim odstavkom 392. člena Energetskega zakona 
(Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 
65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – 
ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS) objavlja

poziv
za zbiranje predlogov kandidatov  

za člane sveta Agencije za energijo
S tem pozivom ministrstvo vabi kandidate za po-

sredovanje prijave za imenovanje člana sveta Agencije 
za energijo. Agencija za energijo ima sedež v Mariboru, 
Strossmayerjeva 30. Svet agencije sestavlja predsednik 
in pet članov, ki se imenujejo za dobo šest let, pri čemer 
se vsaka tri leta imenuje polovica članov sveta. Član 
sveta je lahko še enkrat ponovno imenovan. Trije kandi-
dati bodo zaradi poteka mandata članom sveta agencije 
imenovani za obdobje šest let (do 19. junija 2029).

Za člana sveta agencije se lahko prijavi oseba, ki 
izpolnjuje naslednje pogoje:

– je državljan Republike Slovenije;
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih 

programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje ali 
raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, 
ki v skladu zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustrezajo 
izobrazbi druge stopnje ustrezne smeri;

– je strokovnjak za elektrotehniška, strojnotehniška, 
ekonomska ali pravna vprašanja s področja energetike;

– ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje 
na kazen zapora šest mesecev ali več, pa obsodba še 
ni bila izbrisana;

– ni poslanec Državnega zbora Republike Sloveni-
je, član Vlade Republike Slovenije, državni sekretar ali 
član organa politične stranke;

– ne opravlja funkcije župana ali podžupana v občini.
Kandidat za člana sveta ne sme biti:
– funkcionar v državnem organu;
– javni uslužbenec v državnem organu;
– zaposlen pri izvajalcu energetskih dejavnosti;
– član organa vodenja ali organa nadzora pri izva-

jalcu energetskih dejavnosti.
Kandidat za člana sveta ali z njim povezana oseba 

ne sme:
– imeti lastniškega deleža pri izvajalcu energetskih 

dejavnosti; z lastniškim deležem v smislu te alineje so 
izenačene druge pravice, na podlagi katerih ima nave-
dena oseba pravico do udeležbe pri dobičku, glasoval-
ne pravice ali lahko prejme plačilo od takega izvajalca 
energetskih dejavnosti ali

– opravljati kakršno koli delo, storitve ali dobave 
blaga za izvajalca energetskih dejavnosti, če bi to lahko 
vplivalo na neodvisno odločanje predsednika ali člana 
sveta v okviru njegove funkcije.

Za povezano osebo se šteje:
– zakonec predsednika ali člana sveta, njegov zu-

najzakonski partner ali partner v registrirani istospolni 
partnerski skupnosti ali sorodnik v ravni vrsti do vključno 
drugega kolena;

– pravna oseba, ki jo predsednik ali član sveta v 
svetu neposredno ali posredno obvladuje na način, da 
ima on ali oseba iz prejšnje alineje ali pravna oseba, ki 
jo obvladuje, večinski delež v kapitalu te pravne osebe 

ali večino glasovalnih pravic v organu upravljanja ali 
nadzora te pravne osebe.

K vlogi mora kandidat priložiti naslednja dokazila 
in dokumente:

– fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi;
– reference o strokovnosti;
– dokazilo, da ni bil pravnomočno obsojen za ka-

znivo dejanje na kazen zapora šest mesecev ali več, pa 
obsodba še ni bila zbrisana oziroma izjavo, da dovoljuje, 
da si potrdilo organ lahko pridobi sam iz uradnih evidenc 
(potrdilo iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih 
sodb oziroma sklepov o prekrških);

– izjavo, da je državljan Republike Slovenije;
– izjavo, da ni poslanec Državnega zbora, član Vla-

de Republike Slovenije, državni sekretar ali član organa 
politične stranke;

– izjavo, da ne opravlja funkcije župana ali podžu-
pana v občini;

– izjavo, da za kandidata ni podan kateri od razlo-
gov iz drugega odstavka 393. člena EZ-1;

– izjavo, da za kandidata oziroma z njim povezano 
oseba iz četrtega odstavka 393. člena EZ-1, ni podan 
kateri od razlogov iz tretjega odstavka 393. člena EZ-1;

– življenjepis na Europass obrazcu;
– pisno soglasje kandidata, da je kandidaturo pri-

pravljen sprejeti.
Kandidate, ki bodo izpolnjevali pogoje, bo ministr-

stvo lahko povabilo na razgovor.
Listo kandidatov bo ministrstvo poslalo Vladi Repu-

blike Slovenije, ki bo oblikovala predlog liste kandidatov 
in jo posredovala Državnemu zboru Republike Sloveni-
je. Tudi Vlada Republike Slovenije lahko sama predlaga 
kandidata člana sveta agencije.

O kandidatih bo odločal Državni zbor Republike 
Slovenije v 30 dneh po prejemu predloga Vlade Repu-
blike Slovenije. Kandidate bo o izboru pisno obvestil 
Državni zbor Republike Slovenije v zakonitem roku.

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z do-
kazili in dokumenti v roku 30 dni od objave v Uradnem 
listu RS na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, 
Langusova 4, Ljubljana, s pripisom »Za poziv za člana 
sveta Agencije za energijo«.

Vse dodatne informacije dobite pri Maši Vrhovnik, 
kontakt: masa.vrhovnik@gov.si ali na tel. 01/478-82-28.

V besedilu tega poziva uporabljeni izrazi, zapisani v 
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za moške in ženske.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Št. 3832-16/2023/2 Ob-1539/23

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Re-
publike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi 
četrtega odstavka 7. člena Zakona o poštnih storitvah 
(Uradni list RS, št. 51/09, 77/10, 40/14 – ZIN-B, 81/15; 
v nadaljevanju: ZPSto-2) objavlja

javni poziv
za pridobitev mnenj zainteresirane javnosti glede 
interesa za izvajanje univerzalne poštne storitve 

ter zagotovitve njene kakovosti izvajanja
1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je pridobitev mnenj zainte-

resirane javnosti glede obstoja interesa za trajno, redno 
in nemoteno izvajanje ene ali več poštnih storitev, ki se 

Druge objave
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na podlagi drugega odstavka 3. člena ZPSto-2 izvajajo 
kot univerzalna storitev, in sicer s predpisano kakovostjo 
na celotnem ozemlju Republike Slovenije in po cenah, 
dostopnih za vse uporabnike poštnih storitev.

Agencija je Pošto Slovenije d.o.o. z odločbo 
št. 3831-17/2018/4 z dne 28. 5. 2018 imenovala za iz-
vajalca univerzalne poštne storitve na celotnem ozemlju 
Republike Slovenije za vse storitve iz nabora univerzal-
ne poštne storitve, ki se izvajajo v notranjem in čezmej-
nem poštnem prometu, in sicer:

– sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih 
pošiljk do mase 2 kg,

– sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih 
paketov do mase 10 kg,

– storitev priporočene in vrednostne poštne pošilj-
ke in

– prenos poštnih pošiljk za slepe in slabovidne.
Pošta Slovenije d.o.o. je bila imenovana za izvajal-

ca univerzalne poštne storitve za obdobje petih let, in 
sicer od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2023.

Agencija je na podlagi 7. člena ZPSto-2 pripravila 
analizo stanja trga poštnih storitev v Republiki Sloveniji, 
katere namen je bil ugotoviti, koliko izvajalcev poštnih 
storitev lahko zagotovi zahtevano kakovost izvajanja 
univerzalne storitve v obdobju po 1. 6. 2023. Agencija 
je v analizi ugotovila, da lahko le Pošta Slovenije d.o.o. 
zagotovi zahtevano kakovost izvajanja univerzalne sto-
ritve na ozemlju Republike Slovenije. Pri tem je agen-
cija analizirala ustreznost omrežij, število zaposlenih, 
razpoložljivost finančnih virov, izkazovanje dosedanje 
stroškovne učinkovitosti, zanesljivosti in kakovosti pri 
izvajanju poštnih storitev. Analiza je dostopna na spletni 
strani agencije.

Z javnim pozivom želi Agencija ugotoviti, ali za 
obdobje od 1. 6. 2023 dalje obstaja interes za izvajanje 
univerzalne poštne storitve predpisane kakovosti z upo-
števanjem vseh obveznosti, ki jih izvajalcu univerzalne 
storitve nalaga ZPSto-2 in na njegovi podlagi izdani 
podzakonski predpisi. Agencija bo objavila vsa prejeta 
mnenja zainteresirane javnosti na svoji spletni strani, pri 
čemer bo ohranila stopnjo zaupnosti prejetih informacij, 
ki so označene kot poslovna skrivnost. Agencija bo 
obravnavala tista mnenja, ki bodo strokovno obrazlo-
žena in se bo do njih opredelila pisno z objavo na svoji 
spletni strani.

Na podlagi prejetih mnenj bo agencija imenovala 
izvajalca univerzalne poštne storitve za obdobje 5 let, 
in sicer od 1. 6. 2023 dalje, ter mu naložila obveznost 
izvajanja univerzalne poštne storitve.

2. Osnovne zahteve glede izvajanja univerzalne 
storitve

Skladno s 3. členom ZPSto-2 je univerzalna poštna 
storitev trajno, redno in nemoteno izvajanje ene ali več 
s tem zakonom določenih poštnih storitev s predpisano 
kakovostjo na celotnem ozemlju Republike Slovenije ali 
na njenem delu po cenah, dostopnih za vse uporabnike 
poštnih storitev. Kot univerzalna storitev se izvajajo na-
slednje poštne storitve:

1. sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih 
pošiljk do mase 2 kg,

2. sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih 
paketov do mase 10 kg,

3. storitev priporočene in vrednostne poštne po-
šiljke in

4. prenos poštnih pošiljk za slepe in slabovidne.
Velikost, oprema in druge lastnosti poštnih pošiljk 

iz zgornjega odstavka morajo ustrezati določilom aktov 
Svetovne poštne zveze, ki veljajo v Republiki Sloveni-
ji, tj. Ustava Svetovne poštne zveze, Splošni pravilnik 

Svetovne poštne zveze, Svetovna poštna konvencija in 
njeni pravilniki ter sporazumi Svetovne poštne Zveze in 
njihovi pravilniki.

Glede na stanje trga poštnih storitev in glede na 
ugotovljene potrebe uporabnikov lahko agencija s splo-
šnim aktom poveča omejitev mase poštnih paketov pri 
univerzalni storitvi do mase, ki ne presega 20 kg, in 
lahko predpiše posebne ureditve za dostavo takšnih 
paketov. V kolikor bo agencija ugotovila, da je glede na 
stanje trga poštnih storitev in glede na potrebe uporab-
nikov potrebno povečati omejitev mase poštnih paketov 
pri univerzalni storitvi nad 10 kg, bo skladno s tretjim 
odstavkom 3. člena ZPSto-2 s splošnim aktom razširila 
storitve iz nabora univerzalne poštne storitve tako, da 
bo povečala omejitev mase iz sedanjih 10 kg na največ 
20 kg in – po potrebi – predpisala posebne ureditve za 
dostavo takšnih paketov.

Univerzalna storitev se izvaja v notranjem in čez-
mejnem poštnem prometu, pri čemer mora biti kot del 
univerzalne storitve zagotovljena dostava poštnih pa-
ketov prejetih iz drugih držav članic Evropske unije do 
mase, ki ne presega 20 kg na celotnem ozemlju Repu-
blike Slovenije.

Skladno s 5. členom ZPSto-2 se univerzalna poštna 
storitev zagotavlja v javnem interesu vsem uporabni-
kom poštnih storitev na celotnem ozemlju Republike 
Slovenije pod enakimi pogoji trajno, redno in nemoteno. 
Zagotavljanje univerzalne poštne storitve sme biti pre-
kinjeno le zaradi višje sile ali v razmerah, nevarnih za 
dostavljavca.

Z univerzalno storitvijo se vsem uporabnikom po-
štnih storitev zagotavljata najmanj pet delovnih dni te-
densko najmanj en sprejem in ena dostava dnevno 
na dom ali v prostore vsake fizične ali pravne osebe. 
Tedenska pogostost sprejema in dostave se ob pove-
čanem številu dela prostih dni v posameznem tednu 
sorazmerno zmanjša.

Izvajalec univerzalne poštne storitve mora izpolnje-
vati naslednje zahteve:

– ponuditi mora storitev, ki zagotavlja upoštevanje 
bistvenih zahtev;

– uporabnikom mora v primerljivih pogojih ponuditi 
enako storitev;

– storitev mora biti na voljo brez kakršnekoli oblike 
diskriminacije, zlasti brez diskriminacije zaradi političnih, 
verskih ali ideoloških pomislekov;

– storitev ne sme biti prekinjena ali ustavljena, ra-
zen zaradi višje sile;

– storitev se mora izvajati v skladu s tehničnim, 
gospodarskim in družbenim okoljem in potrebami upo-
rabnikov.

Skladno s 6. členom ZPSto-2 mora izvajalec uni-
verzalne poštne storitve vsaj enkrat letno objaviti dovolj 
natančne in posodobljene informacije o posameznih la-
stnostih in kakovosti univerzalne storitve. Informacije o 
splošnih pogojih in cenah mora objaviti najmanj sedem 
dni pred njihovo uveljavitvijo. Te informacije mora izva-
jalec objaviti na svojih spletnih straneh in v poslovnih 
prostorih, namenjenih za neposredno delo z uporabniki 
poštnih storitev. Kadar se izvajalec v teh informacijah 
sklicuje na tehnične standarde, se mora sklicevati na 
standarde poštnih storitev, ki so objavljeni v Uradnem 
listu Evropske unije.

Skladno z 19. členom ZPSto-2 je izvajalec uni-
verzalne poštne storitve upravičen do nadomestila za 
izvajanje univerzalne storitve, če obveznost izvajanja 
univerzalne storitve povzroča neto stroške in pome-
ni nepravično finančno breme za izvajalca univerzalne 
storitve. Neto strošek obveznosti univerzalne storitve je 
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vsak strošek, ki je nujen za izvajanje univerzalne storitve 
in je s to storitvijo povezan. Izračuna se kot razlika med 
neto stroški imenovanega izvajalca univerzalne storitve, 
ki posluje z obveznostmi univerzalne storitve, in neto 
stroški istega izvajalca, ki bi jih imel, če bi posloval brez 
obveznosti univerzalne storitve. Agencija na podlagi iz-
računa neto stroškov obveznosti univerzalne storitve 
ugotovi, ali ti res pomenijo nepravično breme. Izvajalcu 
univerzalne storitve, ki je upravičen do nadomestila za 
izvajanje univerzalne storitve, se na podlagi njegove 
zahteve izplačuje nadomestilo za izvajanje univerzalne 
storitve iz kompenzacijskega sklada, ki ga ustanovi in 
upravlja agencija.

Skladno z 32. členom ZPSto-2 mora izvajalec uni-
verzalne poštne storitve ob upoštevanju določb o zau-
pnosti poštnih pošiljk in varstva osebnih podatkov omo-
gočiti izvajalcem zamenljivih storitev dostop do poštne 
infrastrukture ali storitev iz nabora univerzalne poštne 
storitve, in sicer po ceni, ki temelji na stroških. Izvajalec 
univerzalne poštne storitve mora na podlagi splošnih 
pogojev za izvajanje poštnih storitev in cen storitev ob-
javiti pregledne in nediskriminacijske pogoje za dostop 
do poštne infrastrukture ali storitev iz nabora univerzalne 
poštne storitve skupaj s ceno in načinom dostopa. Pri 
določitvi cene in pogojev izvajalec ne sme diskriminirati 
različnih izvajalcev zamenljivih storitev.

Skladno s 34. členom ZPSto-2 je izvajalec univer-
zalne poštne storitve zavezanec za plačilo agenciji.

Skladno s 35. členom ZPSto-2 morajo biti cene sto-
ritev iz nabora univerzalne storitve dostopne, stroškovno 
naravnane in za istovrstne storitve enake na celotnem 
ozemlju Republike Slovenije. Cene morajo biti takšne, 
da vsem uporabnikom omogočajo dostop do ponujenih 
storitev ne glede na njihov zemljepisni položaj ter da 
spodbujajo učinkovito zagotavljanje univerzalne poštne 
storitve. Tarife morajo biti pregledne in nediskriminacij-
ske. Razen storitev, ki so v skladu z ratificiranimi akti 
Svetovne poštne zveze oproščene plačila poštnine (lite-
ratura za slepe in slabovidne osebe), morajo biti univer-
zalne storitve slepim in slabovidnim osebam dostopne 
po enakih cenah kot drugim uporabnikom za istovrstne 
storitve. Pri tem so v to ceno že vključene tudi morebitne 
dodatne storitve, ki jih mora izvajalec univerzalne stori-
tve zagotoviti za nemoteno izvajanje univerzalne storitve 
slepim in slabovidnim. Izvajalec univerzalne storitve lah-
ko za slepe in slabovidne ponudi tudi ugodnejše pogoje.

Skladno s 36. členom ZPSto-2 mora izvajalec uni-
verzalne poštne storitve voditi ločene računovodske evi-
dence v svojih računovodskih sistemih, ki jasno ločujejo 
med storitvami in izdelki, ki so del univerzalne storitve, in 
tistimi, ki to niso. Taki notranji računovodski sistemi mo-
rajo delovati na podlagi dosledno uporabljenih in objek-
tivno utemeljenih načel stroškovnega računovodstva.

Izvajalec univerzalne storitve ne sme z univerzalni-
mi storitvami subvencionirati preostalih poštnih storitev 
in drugih storitev, ki jih izvaja.

Skladno s tretjim odstavkom 37. člena ZPSto-2 
mora izvajalec univerzalne poštne storitve pred uve-
ljavitvijo splošnih pogojev in cen univerzalne storitve 
zanje pridobiti soglasje agencije in jih objaviti na svojih 
spletnih straneh ter v poslovnih prostorih, namenjenih za 
neposredno delo z uporabniki poštnih storitev najmanj 
sedem dni pred njihovo uveljavitvijo.

Zahteve glede izvajanja univerzalne poštne storitve 
so podrobneje navedene v ZPSto-2, Splošnem aktu o 
kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve (Uradni 
list RS, št. 173/20), Splošnem aktu o izjemah pri izvaja-
nju univerzalne poštne storitve (Uradni list RS, št. 22/10, 
58/13), Splošnem aktu o ločenih računovodskih evi-

dencah in prepovedi subvencioniranja (Uradni list RS, 
št. 29/10) in Splošnem aktu o računovodskih informa-
cijah in izračunu neto stroška obveznosti univerzalne 
poštne storitve (Uradni list RS, št. 110/20).

V zvezi z osnovnimi zahtevami glede izvajanja uni-
verzalne storitve agencija pojasnjuje, da bo tudi v bo-
doče pozorno spremljala in analizirala stanje na trgu 
poštnih storitev ter hitro spreminjajoče se potrebe upo-
rabnikov poštnih storitev. Po potrebi in glede na ugo-
tovljene spremembe na trgu bo agencija z regulatorno 
intervencijo poskusila zagotoviti finančno vzdržnost iz-
vajanja univerzalne poštne storitve ob hkratnem zago-
tavljanju razumnih potreb uporabnikov poštnih storitev 
in ob spodbujanju konkurence. Kakršnikoli regulatorni 
ukrepi agencije bodo izvedeni nediskriminatorno, tran-
sparentno, tj. zlasti po izvedeni javni obravnavi, in bodo 
sorazmerni ciljem, ki jih bodo ukrepi zasledovali.

3. Mnenja zainteresirane javnosti
Javnost, ki izraža interes za trajno, redno in ne-

moteno izvajanje ene ali več poštnih storitev, ki se na 
podlagi drugega odstavka 3. člena ZPSto-2 izvajajo kot 
univerzalna storitev, in sicer s predpisano kakovostjo 
na celotnem ozemlju Republike Slovenije in po cenah, 
dostopnih za vse uporabnike poštnih storitev, mora po-
jasniti:

1. katere poštne storitve iz nabora univerzalne po-
štne storitve iz drugega odstavka 3. člena ZPSto-2 na-
merava izvajati;

2. s kakšnim lastnim omrežjem (zlasti število in 
razporeditev kontaktnih točk) in s kolikšnim številom za-
poslenih namerava zagotavljati poštne storitve iz nabora 
univerzalne poštne storitve iz drugega odstavka 3. člena 
ZPSto-2 in izpolnjevati osnovne zahteve glede izvajanja 
univerzalne storitve;

3. na kakšen način namerava zagotavljati kakovost 
izvajanja univerzalne poštne storitve, kot je predpisa s 
Splošnim aktom o kakovosti izvajanja univerzalne po-
štne storitve (Uradni list RS, št. 173/20), in sicer:

3.1. najmanj pet delovnih dni tedensko najmanj en 
sprejem in eno dostavo poštnih pošiljk dnevno na dom 
ali v prostore vsake fizične ali pravne osebe,

3.2. ustrezno število in delovni čas kontaktnih točk 
za neposredno delo z uporabniki poštnih storitev,

3.3. ustrezno število poštnih nabiralnikov,
3.4. ustrezne roke prenosa poštnih pošiljk in
3.5. ustrezne postopke reševanja reklamacij in ugo-

vorov.
4. Rok in način oddaje mnenj: rok za oddajo mnenj 

zainteresirane javnosti je 3. 4. 2023. Zainteresirana 
javnost lahko pošlje svoja mnenja bodisi na naslov: 
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Repu-
blike Slovenije, Stegne 7, p. p. 418, 1001 Ljubljana, 
bodisi po elektronski poti na elektronski naslov: info.
box@akos-rs.si.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve 
Republike Slovenije

 Ob-1567/23
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva ulica 2, 

Ljubljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu 
(Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
33/07, 45/08, 91/13, 189/20 – ZFRO in 130/22) določa 
in objavlja

datum nastopa poslovanja notarja
6. 3. 2023 začne s poslovanjem notarka Danijela 

Cvijanović v Novi Gorici, Ulica tolminskih puntarjev 4.
Notarska zbornica Slovenije
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Št. IZHOD-491-1146 Ob-1540/23

Na podlagi 10. člena Zakona o nujnem posredo-
vanju za obravnavo visokih cen energije (Uradni list 
RS, št. 158/22) ter petega odstavka 3. člena Uredbe 
o subvencijah za nakup lesnih peletov (Uradni list RS, 
št. 9/23) Borzen, d.o.o. objavlja

javni poziv
za uveljavljanje subvencije za nakup lesnih peletov

1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so subvencije za nakup 

lesnih peletov, kot jih določata 10. člen Zakona o nujnem 
posredovanju za obravnavo visokih cen energije (Uradni 
list RS, št. 158/22, v nadaljnjem besedilu: ZNPOVCE) in 
Uredba o subvencijah za nakup lesnih peletov (Uradni 
list RS, št. 9/23).

Dodeljevanje subvencije, vzpostavitev in vodenje 
spletne aplikacije za uveljavljanje subvencije je del de-
javnosti centra za podpore, ki jo izvaja Borzen, d.o.o. 
(v nadaljevanju tudi: center za podpore).

Do subvencije za nakup lesnih peletov (v nadalje-
vanju: subvencija) je upravičena fizična oseba, ki raz-
polaga z vgrajeno kurilno napravo za običajne potrebe 
oskrbe s toplotno energijo svojega gospodinjstva v Re-
publiki Sloveniji in pri tem kot gorivo uporablja lesne pe-
lete (v nadaljevanju: kurilna naprava) ter je v obdobju od 
1. septembra 2022 do 31. decembra 2022 opravila na-
kup lesnih peletov za ogrevanje svojega gospodinjstva.

Lesni peleti so oblika lesnih goriv. Narejeni so iz 
suhega lesnega prahu in žagovine. Praviloma imajo 
valjasto obliko premera 6–8 mm in dolžine do 40 mm.

Namen javnega poziva je pomoč fizičnim osebam 
zaradi visoke cene energenta lesnih peletov.

2. Upravičene osebe
Upravičenec ali upravičenka (v nadaljevanju: upra-

vičenec) do subvencij je fizična oseba, ki razpolaga z 
vgrajeno kurilno napravo ter je v obdobju od 1. septem-
bra 2022 do 31. decembra 2022 opravila nakup lesnih 
peletov za ogrevanje svojega gospodinjstva in ne za 
pridobitno dejavnost.

Kot fizična oseba po tem javnem pozivu ne šteje 
samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba, ki 
samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Za eno kurilno napravo se lahko vloži le ena vloga 
za pridobitev subvencije ne glede na število gospodinj-
stev, ki uporabljajo isto kurilno napravo ali število članov 
skupnega gospodinjstva.

Upravičenec lahko za vložitev vloge pooblasti dru-
go osebo.

3. Vir sredstev in višina subvencije
Vir sredstev
Sredstva za dodeljevanje subvencij se v skladu z 

devetim odstavkom 10. člena ZNPOVCE zagotavljajo 
iz sredstev za podpore, ki jih v 16. členu določa Zakon 
o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list 
RS, št. 121/21, 189/21 in 121/22 – ZUOKPOE).

Subvencija za nakup lesnih peletov je oproščena 
plačila dohodnine.

Višina subvencije
Upravičenec je za eno vgrajeno kurilno napravo 

upravičen do subvencije za nakup največ pet ton lesnih 
peletov.

Subvencija znaša 100,00 evrov za eno tono peletov 
oziroma 0,10 evrov za kilogram peletov.

4. Pogoji za dodelitev subvencije za nakup lesnih 
peletov

Subvencija se dodeli upravičencu, ki izpolni nasle-
dnje pogoje:

– razpolaga z vgrajeno kurilno napravo za običajne 
potrebe oskrbe s toplotno energijo svojega gospodinj-
stva v Republiki Sloveniji in pri tem kot gorivo uporablja 
lesne pelete,

– je v obdobju od 1. septembra 2022 do 31. decem-
bra 2022 opravil nakup peletov za ogrevanje svojega 
gospodinjstva ter razpolaga z originalnim računom o na-
kupu lesnih peletov, izdanem v obdobju od 1. septembra 
2022 do 31. decembra 2022 na območju Evropske unije, 
in potrdilom o plačilu tega računa,

– odda vlogo za dodelitev subvencije za kurilno 
napravo, za katero še ni bila vložena vloga za pridobi-
tev subvencije za nakup lesnih peletov (v nadaljevanju: 
vloga),

– odda popolno in pravočasno vlogo.
5. Dostopnost vloge in dokazila
Dokumentacija javnega poziva je na voljo na spletni 

strani družbe Borzen, d.o.o. www.borzen.si.
Dokumentacija javnega poziva je sestavljena iz sle-

dečih dokumentov:
– javni poziv – besedilo,
– prijavni obrazec.
Vloga mora biti po vsebini in obliki pripravljena na 

prijavnem obrazcu, v katerega se vpišejo vsi zahtevani 
podatki:

– datum nakupa (za datum nakupa se šteje datum 
izdanega računa, razen, če je na računu zavedeno 
drugače),

– datum dobave (za datum dobave se šteje datum 
izdanega računa, razen, če je na računu zavedeno 
drugače),

– količino,
– prodajno ceno,
– naziv ter matično ali davčno številko prodajalca,
– izjavo, s katero upravičenec potrjuje, da za isto 

kurilno napravo še ni bila vložena vloga,
– izjavo, s katero upravičenec potrjuje, da so vsi 

podatki v vlogi resnični in točni,
– druge podatke, ki jih vsebuje prijavni obrazec ter
– spodaj navedena dokazila.
Upravičenec mora v vlogi priložiti tudi naslednja 

dokazila:
1. Dokazilo o vgrajeni napravi:
a) fotografija kurilne naprave, ki izkazuje lokacijo 

kurilne naprave v prostoru ali
b) račun za vgrajeno kurilno napravo na pelete ali
c) dokazilo o dimnikarski storitvi za to kurilno napra-

vo, opravljeni od 1. januarja 2022 dalje;
2. Račun o nakupu lesnih peletov, na katerem sta 

razvidna naziv, matična ali davčna številka prodajalca, 
količina lesnih peletov, datum nakupa, datum dobave 
in cena; če je bilo opravljeno več nakupov za različne 
količine lesnih peletov se pošljejo vsi računi o nakupu 
lesnih peletov v eni prilogi;

3. Potrdilo o plačilu računa o nakupu lesnih peletov;
Kot potrdilo o plačilu računa o nakupu lesnih pele-

tov se šteje:
– račun o nakupu lesnih peletov, če je iz računa raz-

vidno, da je plačan (npr. iz računa je razviden način pla-
čila z gotovino oziroma debetno ali kreditno kartico), ali

– potrdilo o plačilu računa o nakupu lesnih peletov 
z debetno kartico (TRR izpisek, iz katerega je razvidno 
plačilo računa) ali

– potrdilo o plačilu računa o nakupu lesnih peletov 
s kreditno kartico (izpisek izdajatelja kreditne kartice, 
iz katerega je razvidno plačilo računa o nakupu lesnih 
peletov) ali

– pisna izjava prodajalca, da je bil račun o nakupu 
lesnih peletov plačan;



Stran 438 / Št. 28 / 3. 3. 2023 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

4. Pooblastilo, če vlogo vloži pooblaščenec upra-
vičenca.

Za eno kurilno napravo je ne glede na število opra-
vljenih nakupov možno vložiti zgolj eno vlogo za prido-
bitev subvencije.

Če v stavbi več gospodinjstev uporablja isto kurilno 
napravo, se za skupno kurilno napravo vloži ena vloga 
za pridobitev subvencije. Vlagatelj v takem primeru z 
oddajo vloge izjavlja, da ima soglasje preostalih fizičnih 
oseb, ki razpolagajo s to kurilno napravo, za vložitev 
vloge ter prejem subvencije v celoti.

Predmet subvencioniranja bodo le računi o naku-
pu lesnih peletov, ki bodo navedeni v vlogi in izdani v 
obdobju od 1. septembra 2022 do 31. decembra 2022.

Originalna dokazila mora upravičenec hraniti še pet 
let od izplačila subvencije.

Borzen si pridružuje pravico, da od upravičenca 
zahteva, da na vpogled predloži originalna dokazila.

Z oddajo vloge upravičenec oziroma njegov poobla-
ščenec prevzema vso kazensko in materialno odgovor-
nost za resničnost in točnost podatkov.

6. Način in rok za oddajo vloge
Vloga za pridobitev subvencije se odda v elektron-

ski obliki preko spletne aplikacije centra za podpore, v 
kateri se upravičenec identificira

– z elektronskim podpisom, ki je enakovreden kva-
lificiranemu elektronskemu podpisu ali

– enoličnim identifikatorjem, ki ga za potrebe ele-
ktronskega poslovanja določi center za podpore, ki se 
določi na način:

a) da upravičenec po izpolnitvi vloge preko spletne 
aplikacije po elektronski pošti prejme v potrditev eno-
lično kodo;

b) da upravičenec vlogo izpolni elektronsko, jo nati-
sne, podpiše in preslikano (skenirano) odloži v elektron-
ski predal aplikacije.

Vloga se lahko odda tudi v fizični obliki na način, 
da se ročno podpiše ter s (priporočeno) poštno pošilj-
ko pošlje na naslov Borzen, d.o.o., center za podpore, 
Dunajska 156, 1000 Ljubljana, s pripisom: »subvencija 
za lesne pelete«.

Upravičenci lahko vlogo vložijo od 6. marca 2023 
do vključno 31. maja 2023. Center za podpore vlog, 
oddanih po 31. maju 2023, ne bo sprejemal.

Vloga je pravočasno oddana, če je oddana elek-
tronsko preko spletne aplikacije do vključno 31. maja 
2023 do 23.59 oziroma oddana s priporočeno poštno 
pošiljko na naslov, naveden zgoraj, do vključno 31. maja 

2023. Vloga se šteje za pravočasno tudi, če center za 
podpore vlogo, poslano z navadno pisemsko pošiljko, 
prejme do vključno 31. maja 2023.

Morebitne dopolnitve k vlogi, upravičenec odda na 
enak način, kot je oddal prvotno vlogo.

7. Izdaja odločbe in izplačilo subvencije
Upravičenec pridobi pravico do subvencije z izdajo 

odločbe, ki bo izdana predvidoma v enem mesecu od 
prejema popolne vloge.

Center za podpore objavi seznam odobrenih vlog 
po identifikacijskih številkah na spletni aplikaciji do pete-
ga delovnega dne v mesecu, ki sledi mesecu odobritve 
vloge.

Subvencija se upravičencu izplača na bančni račun, 
naveden v vlogi, v roku 30 dni od vročitve odločbe o 
odobritvi vloge. Subvencija se izplača neposredno upra-
vičencu tudi v primeru, če vlogo odda pooblaščenec.

8. Nadzor ter vodenje in hramba dokumentacije
Nadzor nad izvajanjem postopkov, povezanih s tem 

javnim pozivom, opravlja inšpekcija, pristojna za energijo.
Če se v postopku nadzora dokazil ugotovi, da je 

upravičenec za pridobitev subvencije navedel nepravil-
ne ali neresnične podatke, mora znesek subvencije na 
podlagi odločbe vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi po 
zakonu, ki ureja predpisano obrestno mero zamudnih 
obresti, ki tečejo od dneva poteka roka za vračilo prejete 
pomoči do dneva vračila.

Center za podpore vodi dokumentacijo, na podlagi 
katere se dodeljuje subvencija.

Dokumentacija se hrani pet let od zadnje dodelitve 
subvencije.

9. Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom
Vse informacije v zvezi s tem javnim pozivom so 

dostopne na spletni strani www.borzen.si.
Dodatne informacije v zvezi s tem javnim pozivom 

lahko upravičenci pridobijo na tel. 01/620-76-55 v času 
uradnih ur, ki so objavljene na spletni strani www.bor-
zen.si, oziroma preko elektronskega naslova peleti@
borzen.si.

Odgovori na vprašanja, ki bodo posredovani na 
elektronski naslov peleti@borzen.si in ki se neposredno 
nanašajo na predmetni javni poziv, bodo objavljeni do 
15. v mesecu na spletni strani www.borzen.si. Objavljeni 
bodo zgolj tisti odgovori na vprašanja, ki pomenijo do-
datne informacije za izvajanje javnega poziva. Odgovori 
na zastavljena vprašanja oziroma dodatne informacije 
predstavljajo sestavni del tega javnega poziva.

BORZEN, operater trga z elektriko, d.o.o.

http://www.borzen.si
http://www.borzen.si
mailto:peleti@borzen.si
mailto:peleti@borzen.si
mailto:peleti@borzen.si
http://www.borzen.si
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Št. 2153-12/2006/14 (134-03) Ob-1526/23
Politična stranka Demokratska stranka Slovenije, 

s skrajšanim imenom Demokrati Slovenije, s kratico 
imena DS in s sedežem v Ljubljani, Linhartova ce-
sta 13, ter z matično številko 5836778000, se izbriše iz 
registra političnih strank.

Št. 2153-4/2007/23 (134-03) Ob-1527/23
Politična stranka Ankaran je naš, s kratico ime-

na AJN in s sedežem v Kopru, Gortanov trg 15, ter 
z matično številko 1030124000, se izbriše iz registra 
političnih strank.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Št. 101-9/2022-10 Ob-1211/23
Statut Sindikata družbe Avtomerkur PSO Be-

žigrad d.d Ljubljana, Zveza svobodnih sindikatov 
Slovenije, Samova ulica 14, Ljubljana, ki je v hrambi 
pri Upravni enoti Ljubljana na podlagi odločbe številka 
028-6/99 z dne 7. 4. 1999, in je vpisan v evidenco statu-
tov sindikatov pod zaporedno številko 6/99, se z dnem 
28. 12. 2022 izbriše iz evidence statutov sindikatov.

Št. 101-2/2023-6214-2 Ob-1506/23
Statut sindikata z imenom: »SINDIKATI GORENJ-

SKE, SUMIDA SLOVENIJA, s kratico SG, SUMIDA 
SLOVENIJA«, s sedežem Cesta maršala Tita 86, 4270 
Jesenice, ki so bila sprejeta na ustanovnem zboru sin-
dikata dne 8. 2. 2023, se vzamejo v hrambo na Upravni 
enoti Jesenice.

Statut se vpiše v evidenco statutov sindikatov pod 
zaporedno številko 94.

Evidence sindikatov
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 Ob-1528/23
Ime medija: RADIO ANTENA CELJE, ANTENA C, 

RADIO ANTENA VELENJE, ANTENA V, ROCK MARI-
BOR.

Izdajatelj: Šprah d.o.o., Škofja vas 51b, 3211 Ško-
fja vas.

Direktor: Robert Šprah.
Lastnik: Robert Šprah, Škofja vas 51b, 3211 Škofja 

vas (70 %); Pet Pet d.o.o., Celovška 150, 1000 Ljubljana 
(10 %); Optimedia d.o.o., Celovška 150, 1000 Ljubljana 
(10 %); Robert Mastnak, Plečnikova 20a, 3000 Celje 
(10 %).

 Ob-1529/23
Ime medija: Radio Sraka.
Izdajatelj: Glasbena produkcija in založništvo Sraka 

international d.o.o., Valantičevo 17, 8000 Novo mesto.
Izdajatelj: 100 % Glasbena produkcija in založni-

štvo Sraka international d.o.o., Valantičevo 17, 8000 
Novo mesto.

Direktorica: Božica Vovk, Valantičevo 17, 8000 
Novo mesto.

 Ob-1560/23
Ime medija: ZASAVSKA TV.
Izdajatelj: ZASAVSKA TELEVIZIJA, zavod.
Sedež: Obrtniška cesta 8, Trbovlje.
Lastniški delež: 100 % lastnik Ksenija Berakovič.
Direktor: Ksenija Berakovič.

 Ob-1568/23
Ime medija: Televizija Medvode.
Izdajatelj: Kabelska televizija Medvode.
Lastnik: Kabelska televizija Medvode, Cesta ko-

mandanta Staneta 12, 1215 Medvode – 100 %.
Imena članov sveta zavoda: Janez Strojan (pred-

sednik sveta), Jože Šušteršič, Ciril Sušnik, Vida Bališ, 
Brane Križaj, Zori Bartol, Dominik Omejc, Karel Vernik, 
Nataša Predalič, Miloš Jenko.

Direktor zavoda: Iztok Pipan.
Odgovorna urednica: Silvana Knok.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.

Objave po Zakonu o medijih
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 Ob-1525/23
Likvidacijski upravitelj zavoda TISKOVNA INFOR-

MATIVNA AGENCIJA – v likvidaciji, Ribniška ulica 4, 
1000 Ljubljana, MŠ: 1124668000, pri katerem je na 
podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, Srg 
2023/5425 z dne 16. 2. 2023, vpisan začetek redne 
likvidacije, v skladu s 412. členom ZGD-1, poziva upni-
ke zavoda, da prijavijo svoje terjatve v roku 30 dni od 
dneva objave tega poziva. Upniki naj prijave terjatev 
pošljejo priporočeno po pošti na naslov likvidacijskega 
upravitelja družbe: Sergeja Pirc, Usnjarska cesta 12, 
1241 Kamnik.

Sergeja Pirc – likvidacijska upraviteljica

Objave gospodarskih družb
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Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 183/2015 Os-1014/23
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici 

Renati Vajdič, v nepravdni zadevi za vzpostavitev eta-
žne lastnine na stavbi ID znak 657-925, z naslovom 
Prešernova ulica 11, Maribor, stoječi na parceli ID znak 
657 934/4, na predlog priglasiteljice Dušice Sunila, 1933 
Mlin House Road, Williamsburg Virginija, US VA 23185, 
Združene države Amerike; zoper nasprotnega udeležen-
ca: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Graj-
ski trg 1, Maribor, 27. 12. 2022, izdalo sklep o začetku 
postopka za vzpostavitev pravnega naslova: prodajna 
pogodba z dne 29. 7. 2002, sklenjena med prodajalcem 
Javnim medobčinskim stanovanjskim skladom Maribor, 
Grajski trg 1, Maribor in kupcem Andrejem Kocuvanom, 
stanujočim Prešernova ulica 11, Maribor, rojenim 13. 7. 
1948, s katero je prodajalec kupcu prodal garažo št. 3 
v pritličju hiše z naslovom Maribor, Prešernova ulica 11, 
stoječe na parceli št. 934/4 k.o. Maribor - grad.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navede-
ni nepremični, da v enem mesecu od objave tega oklica, 
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost 
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene 
listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pra-
vice v korist priglasiteljice.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 12. 2022

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

III N 790/2020 Os-3272/22
Okrožno sodišče v Celju je dne 7. 9. 2022 v zadevi 

pod opr. št. III N 790/2022, sklenilo:
Za začasnega zastopnika nasprotnega udeleženca 

Cvijana Jeremića, se postavi David Teržan, odvetnik v 
Celju.

Začasni zastopnik bo zastopal nasprotnega udele-
ženca v postopku dokler nasprotni udeleženec oziroma 
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ali do-
kler center za socialno delo ne sporoči, da je postavil 
skrbnika.

Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 10. 2022

P 22/2022 Os-1439/23
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je v pravdni zadevi 

tožeče stranke: 1. Marija Demojzes, Podgrad 62, Pod-
grad, 2. Emilija Jožefa Demojzes, Podgrad 62, Podgrad, 
in 3. Gordan Demojzes, Podgrad 62, Podgrad, ki jih 
vse zastopa Odvetniška družba Nina Cek o.p., d.o.o., 
Koper, zoper toženo stranko Ano Štroligo, Podgrad 63, 
Podgrad, dejansko neznanega bivališča, zaradi pripo-
sestvovanja lastninske pravice (pcto. 15.000,00 EUR), 

o postavitvi začasnega zastopnika, dne 15. februarja 
2023 sklenilo:

Za začasnega zastopnika tožene stranke Ane Štro-
ligo se imenuje odvetnik Valter Urbančič, Bazoviška 32, 
Ilirska Bistrica.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 15. 2. 2023

II N 4/2022 Os-2653/22

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom opr. 
št. II N 4/2022 z dne 29. 6. 2022 nasprotnemu udele-
žencu Ramonu Bolivar Diaz Peguero, Calle Alonzo San-
chez 7, 11806 Ciudad del Almirante Santo Dominigo, 
Dominikanska Republika, postavilo začasno zastopnico, 
odvetnico Jelko Sajovic, Jezerska cesta 41, Kranj, na 
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP v zvezi 
z 42. členom ZNP-1.

Začasna zastopnica bo zastopala nasprotnega 
udeleženca v nepravdnem postopku pred Okrožnim so-
diščem v Kranju II N 4/2022 vse dotlej, dokler nasprotni 
udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 29. 6. 2022

II P 570/2022 Os-1423/23

Okrajno sodišče v Ljubljani je po triažni sodnici Ka-
tarini Novšak, v pravdni zadevi tožeče stranke Republike 
Slovenije (Ministrstvo za finance, Finančna uprava Re-
publike Slovenije, Finančni urad Ljubljana, Davčna uli-
ca 1, Ljubljana), ki jo zastopa Državno odvetništvo RS, 
Šubičeva 2, Ljubljana, zoper toženo stranko: 1. Mitja Tim 
Lowritsch, Baniyas Road, P. O. Box 99937, Dubai, Zdru-
ženi arabski emirati, 2. Mirjam Budin, Ob Studencu 29, 
Ljubljana Polje, 3. Jana Radelj, Kunaverjeva ulica 2, Lju-
bljana in 4. Jožica Radelj, Kunaverjeva ulica 2, Ljublja-
na, zaradi vpisa lastninske pravice na dolžnika, 21. de-
cembra 2022 sklenilo:

Prvo toženi stranki Mitji Timu Lowritsch se v zadevi 
opr. št. II P 570/2022 na podlagi 82. člena Zakona o 
pravdnem postopku postavi začasnega zastopnika.

Za začasnega zastopnika se določi odvetnik 
mag. Janez Ahlin, Kolodvorska 7, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal prvo toženo stranko 
vse do takrat, dokler prvo tožena stranka ali njen poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2022

II N 757/2020 Os-3720/22

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici – 
svétnici dr. Jasni Murgel v nepravdni zadevi predlagate-
ljice Mejrem Ganiu, EMŠO: 1710993505316, Dvorakova 
ulica 14, Maribor, ki jo zastopa odvetniška pisarne Kac 
& odvetniki o.p., d.o.o. iz Maribora, proti nasprotnem 
udeležencu Sadamu Huseini, EMŠO: 2810994500626, 
neznanega naslova, zaradi razveze zakonske zveze, na 

Objave sodišč
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podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) 
v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku 
(ZNP-1) sklenilo:

V nepravdni zadevi, ki se vodi pod opr. št. II N 757/2020, 
se za začasno zastopnico nasprotnemu udeležencu posta-
vi odvetnica dr. Urška Kežmah, Partizanska cesta 16, 2000 
Maribor.

Začasna zastopnica bo zastopala nasprotnega 
udeleženca, dokler nasprotni udeleženec ali njegov po-
oblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, 
da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 12. 2022

D 366/2021 Os-1141/23

Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici 
Nataši Pavlin Rogelja po dne 10. 5. 2021 umrli Gabri-
jelčič Ani, od Franca, roj. 10. 8. 1926, z zadnjim stalnim 
prebivališčem Gonjače 33, Kojsko, sklenilo:

Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku se zakonitim dedičem, zap. 
sestram Gabrijelčič Emi, roj. 18. 4. 1912, Gabrijelčič Ju-
stini Frančiški, roj. 11. 11. 1921, Gabrijelčič Rozaliji, roj. 
8. 10. 1927 in zap. bratu Gabrijelčič Francu, roj. 22. 3. 
1924 ter zap. polsestri Rijavec Marti, vsi neznanega 
bivališča, v tem postopku postavi začasna zastopnica, 
odvetnica Danila Žorž, Lavričev trg 7, 5270 Ajdovščina, 
ki bo zastopala dediče v zapuščinski zadevi D 366/2021 
vse dokler dediči ali njihovi pooblaščenci ne nastopijo 
pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 1. 2023

P 22/2020 Os-1408/23

Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni zadevi tože-
čih strank: 1. Darja Trebec, Famlje 35, Vremski Britof, 
2. Danilo Trebec, Famlje 35, Vremski Britof, ki ju oba 
zastopa Odvetniška pisarna Sikirica iz Sežane, zoper 
toženo stranko: 1. Franc - Karlo Cetin, Celle Bonpland 
1241, Buenos Aires, Argentina, zaradi pridobitve lastnin-
ske pravice s priposestvovanjem, na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku toženi stranki postavilo začasno zastopnico, in 
sicer odvetnico Anito Hiti, Partizanska cesta 63, Sežana, 
zaradi vročitve sodbe Višjega sodišča v Kopru, opr. št. 
I Cp 391/2022 z dne 10. 1. 2023.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 3. 2. 2023

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 90/2022 Os-1199/23

Na Okrajnem sodišču na Jesenicah teče zapuščinski 
postopek po pokojnem Ramu Bahadurju Khatriju, rojenim 
22. 7. 1972, nazadnje stanujočim na naslovu Borovška 
cesta 62A, Kranjska Gora, ki je umrl 13. 12. 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. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stnikove dolgove.

Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite podatke 
o premočenju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
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 na Jesenicah
dne 9. 1. 2023

D 357/1914 Os-3699/22
Zapuščinska zadeva po pokojnem Štok Dominiku, 

sinu Antona, roj. dne 30. 7. 1826 v Burjih (Marezige), 
nazadnje stanujočem Burji 193 (Marezige), ki je umrl 
dne 10. 7. 1914.

Iščejo se dediči zapustnikovih dveh sinov Štok Ivana 
(5. 11. 1885–?) in Štok Antona (1. 11. 1888–?) ter dediči 
zapustnikove hčerke Marije, rojena Štok (26. 9. 1899–?).

Iščejo se morebitni otroci iz drugega zakona zapustni-
kove žene Štok Antonije (5. 2. 1869–?) s Krmac Josipom.

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 7. 12. 2022

D 222/2022 Os-1186/23
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier 

v zapuščinski zadevi po dne 9. 5. 2022 umrlem Jože-
tu Povšetu, sinu Jožefa, roj. 10. 11. 1959, nazadnje 
stanujočem Cesta kozjanskega odreda 10, p. Senovo, 
drž. Republike Slovenije, izven naroka dne 16. 1. 2023 
podaja naslednji oklic:

Zakoniti dediči po pokojnem Jožetu Povšetu, roj. 
10. 11. 1959, nazadnje stanujočem Cesta kozjanskega 
odreda 10, p. Senovo, umrlem 9. 5. 2022 se pozivajo, 
da v roku 1 leta od objave oklica na oglasni deski tukaj-
šnjega sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo svoje 
pravice do zapuščine.

Po poteku tega roka, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 16. 1. 2023

D 181/2022 Os-1207/23
Okrajno sodišče v Litiji, Jerebova 6, 1270 Litija, v 

zapuščinski zadevi po pokojnem Jaki Knez, roj. 21. 6. 
1960, umrl 15. 5. 2022, nazadnje stan. Brezovo 9A, 
Gabrovka, za potrebe izdaje sklepa o dedovanju izdaja 
oklic neznanim dedičem.

Po doslej znanih podatkih je bil zapustnik ob smrti 
poročen in je zapustil ženo Vlasto Knez ter hčerki Tja-
šo in Ines Knez, ki pa so se dedovanju po pokojnem 
odpovedale. Ali je zapustnik imel še kakšne potomce 
sodišču ni znano.

S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče po 
pokojnem, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku enega 
leta od objave tega oklica.

Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapuščin-
sko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 23. 1. 2023
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III D 587/2020 Os-1044/23

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščin-
ski postopek po pok. Miklavčič Janezu, sinu Jožefa, ro-
jenem dne 7. 8. 1937, EMŠO 0708937500427, umrlem 
dne 31. 12. 2019, nazadnje stanujočem na naslovu Ra-
šiška ulica 6, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije.

Ker sodišču niso znani podatki o vseh potencialnih 
zakonitih dedičih II. ali III. dednega reda po pokojnem 
Miklavčič Janezu, ki bi imeli pravico, da sodelujejo v po-
stopku, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
(ZD) vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine oziroma 
do sodelovanja v zapuščinskem postopku po zapustnici 
poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave 
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski 
postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo 
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 2022

II D 1093/2020 Os-1190/23

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščin-
ski postopek po pokojni Jelki Kavšek, hčeri Ivana, rojeni 
dne 5. 9. 1957 v kraju Malo Globoko, Ivančna Gorica, 
Republika Slovenija, pokojni 24. 3. 2020, z zadnjim 
stalnim prebivališčem Brodarjev trg 1, Ljubljana in drža-
vljanki Republike Slovenije.

Zapustnica ni napravila oporoke. Zapustnica je bila 
ob smrti samska in je zapustila eno potomko, hči Laro 
Kren, roj. 30. 10. 1990, ki se je odpovedala dedovanju 
po pokojni. Zapustničina starša, mati Jožefa Kavšek, roj. 
25. 8. 1929, pokojna 17. 9. 2010 in oče Ivan Kavšek, 
roj. 11. 2. 1922, pokojni 20. 12. 2010, sta oba umrla 
pred zapustnico. Prav tako brat Ivan Kavšek, roj. 17. 3. 
1952, pokojni 6. 7. 2017, ki je zapustil enega potom-
ca, sina Boštjana Kavška, roj. 20. 12. 1992. Zapustila 
je še preživelo sestro Jožico Kavšek Sešel, roj. 8. 10. 
1950. Dedovanju sta se odpovedala tudi zakonita dediča 
II. dednega reda.

Ker so se zakoniti dediči I. in II. dednega reda dedo-
vanju odpovedali, pridejo v poštev za dedovanje zako-
niti dediči III. dednega reda, torej potomci zapustničinih 
babic in dedov (strici in tete pokojne, če so ti pokojni 
bratranci in sestrične pokojne, če so ti pokojni pa njihovi 
potomci), ki sodišču, kljub opravljenim uradnim poizved-
bam, niso znani v celotnem obsegu.

Sodišče ne razpolagala s podatkom o morebitnih 
potomcih deda Ivana Kavška in babice Alojzije Vidmar 
(po očetovi strani). Ded Janez Kerin, roj. 13. 1. 1879, 
pokojni 20. 11. 1936, Krško in babica Ivana Kerin, roj. 
22. 4. 1889, pokojna 2. 10. 1964, Osredek pri Trški Gori 
(po materini strani) sta imela naslednje potomce, in 
sicer Elizabeta Strgar, roj. Kerin, roj. 1. 11. 1909, pokoj-
na 10. 3. 1984, Marija Pirc, roj. Kerin, roj. 8. 10. 1911, 
pokojna 17. 7. 1934, Osredek, Ana Pavlin, roj. Kerin, 
roj. 11. 5. 1913, pokojna 7. 2. 1991, Novo mesto, Janez 
Kerin, roj. 27. 1. 1915, pokojni 28. 3. 1989, Kostanjek, 
Terezija Mavsar, roj. Kerin, roj. 1. 9. 1921, pokojna 19. 3. 
1994, Brežice in Jožef Kerin, roj. 19. 10. 1925, pokojni 
18. 1. 1944, Nemčija, katerih morebitni potomci niso 
znani, razen po pokojni Tereziji Mavsar, ki je zapustila 
enega potomca, sina Maksa Mavsarja, roj. 11. 9. 1958 
in Ani Pavlin, ki je zapustila tri potomce, Ladislava Pa-
vlina, roj. 4. 6. 1945, Franca Pavlina, roj. 27. 3. 1942 in 
Ano Secondi, roj. 8. 11. 1938. Ladislav Pavlin je pokojni 
5. 6. 2011 in je zapustil dva potomca, hči Špelo Kerin, 
roj. 21. 3. 1974 in sina Gregorja Pavlina, roj. 4. 2. 1972, 
Franc Pavlin pa pokojni 8. 11. 2015, zapustil tri potomce, 

Nino Pavlin, roj. 29. 5. 1982, Mojco Pavlin, roj. 22. 11. 
1974 in Tomaža Pavlina, roj. 20. 1. 1967.

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse tiste, ki mislijo, da 
imajo pravico do dediščine na podlagi zakona po pok. 
Jelki Kavšek, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica v Uradnem listu RS, na sodni deski 
in spletni strani sodišča.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 12. 2022

II D 1428/2008 Os-1193/23
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščin-

ski postopek po pok. Jožefi Kodba, hči Kuhelj Jožefa, 
rojena dne 20. 3. 1922, umrla dne 6. 4. 2008, nazadnje 
stanujoča na naslovu Viška cesta 49B, Ljubljana, drža-
vljanka Republike Slovenije.

Po pokojni ni znanih podatkov o osebah, ki bi pri-
šle v poštev kot zakoniti dediči, tudi na oklic neznanim 
dedičem se ni javil nihče, ki bi izkazal dedno pravico.

Morebitne upnike po pok. Jožefi Kodba obvešča-
mo, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih 
obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave oklica zah-
tevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečaj-
no maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 
142.b člena Zakona o dedovanju (če prijavijo to zahtevo 
v zapuščinskem postopku in priložijo 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 sodišče premoženje 
izročilo Republiki Sloveniji, ki ne odgovarja za dolgove 
zapustnice.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 12. 2022

III D 30454/1973 Os-1229/23
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščin-

ski postopek po pok. Kovač Andreju, sinu Jakoba, roje-
nem dne 8. 12. 1905, umrlem dne 2. 3. 1973, nazadnje 
stanujočem na naslovu Preserje 26, Preserje.

Ker sodišču niso znani podatki o vseh potencialnih 
zakonitih dedičih I. dednega reda po pokojnem Kovač 
Andreju (zap. hčerki ali njuni morebitni potomci), ki bi 
imeli pravico, da sodelujejo v postopku, sodišče na pod-
lagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine oziroma do sodelovanja 
v zapuščinskem postopku po zapustnici poziva, da se 
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po 
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek na-
daljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 1. 2023

III D 329/2022 Os-3819/22
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 

sodišču v Mariboru, po dne 7. 1. 2022 umrlem Alojzu 
Rebernik, roj. 4. 5. 1939, drž. Republike Slovenije, poro-
čen, nazadnje stan. Ciglenška cesta 10, Spodnji Duplek, 
Duplek, pride kot dedič I. dednega reda v poštev tudi 
zapustnikov sin Bogdan Gregurič, roj. 14. 5. 1961, ven-
dar sodišče ne razpolaga z ostalimi podatki, predvsem 
s podatkom, kje prebiva. Po zadnjih podatkih dedičev in 
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sodišča, se je poročil v Donjoj Voći v Republiki Hrvaški, 
kjer pa nima prijavljenega bivališča.

Sodišče zato poziva zap. sina Bogdana Greguri-
ča, roj. 14. 5. 1961, ter vse, ki mislijo, da imajo pravico 
do zapuščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona o 
dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 12. 2022

II D 1307/2020 Os-3837/22

V zapuščinski zadevi po pokojnem Igorju Petek, roj. 
25. 5. 1960, umrl 3. 7. 2020, drž. RS, samski, nazadnje 
stan. Ulica Frana Kovačiča 15, Maribor, gre za zapušči-
no 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 upnika: (1) prijavi to 
zahtevo v zapuščinskem postopku in (2) vloži predlog za 
začetek postopka stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi 
zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga 
za začetek stečaja zapuščine brez dedičev. 

Če 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 12. 12. 2022

D 177/2022 Os-1124/23

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po dne 10. 1. 1966 umrlem Sošnja Ignacu, pok. 
Antona, roj. 1. 2. 1894, z zadnjim stalnim prebivališčem 
Čepovan 40.

Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-

dovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo 
tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, 
sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o 
zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo 
in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 1. 2023

D 549/2022 Os-1135/23

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po dne 26. 7. 1991 razglašeni za mrtvo Marija 
Adlema Petruša, hči Jožefa, z zadnjim stalnim prebiva-
liščem Giassico 7, Brazzano, Italija.

Zapustničini zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-

dovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo 
tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, 
sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o 
zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo 
in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 12. 2022

D 245/2018 Os-1191/23
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po dne 20. 4. 2018 umrlem Močnik Viliju, roj. 
20. 8. 1962, z zadnjim stalnim prebivališčem Kidričeva 
ulica 30/a, Nova Gorica.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapu-
stnikovih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prene-
se v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z 
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

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 
zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 1. 2023

D 521/2021 Os-1192/23
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po dne 30. 4. 1941 umrlem Kolenc Gregorju, pok. 
Martina, roj. 2. 3. 1869, Lokovec 220.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapu-
stnikovih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prene-
se v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z 
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso zapuščine, 
bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slove-
nijo. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 1. 2023

D 161/2021 Os-1196/23
Pri Okrajnem sodišču v Ormožu je v teku zapu-

ščinski postopek po pokojni Štefici Grivec, rojeni Car, 
poročeni, rojeni 8. 10. 1948, umrli 2. 8. 2021, nazadnje 
stanujoči Kolodvorska cesta 13, Ormož. Tekom postop-
ka so se vsi upravičenci do dedovanja dedovanju odpo-
vedali, zato je zapuščina brez dedičev. Sodišče zato na 
podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedo-
vanju (ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapu-
stničinih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mesecih 
od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez 
dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev 
v skladu z določbami 142.b člena tega zakona. Po določbi 
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142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez 
dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedi-
čev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini 
brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva objave 
oklica, če gre za neznanega upnika: 1. prijavi to zahtevo 
v zapuščinskem postopku in 2. vloži predlog za začetek 
stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos 
zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora 
upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja 
zapuščine brez dedičev.

Sodišče opozarja doslej znane in neznane upni-
ke, da bo zapuščina brez dedičev po pokojni prešla na 
Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno 
vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso 
stečaja zapuščine in da Republika Slovenija ne odgo-
varja za zapustničine dolgove.

Okrajno sodišče v Ormožu
dne 19. 1. 2023

D 259/2022 Os-1251/23
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski po-

stopek po pokojni Marii Cernaz, poročeni Dagri, rojeni 
27. 5. 1911, nazadnje stanujoči na naslovu Via Bartolo-
meo DˋAlviano 45, Trst, Italija in umrli dne 2. 2. 1986.

Iz podatkov sodnega spisa izhaja, da zapuščino 
predstavljajo nepremičnine.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih 
dedičih (zapustnica je imela sina Ferruccia Dagrija, ki je 
umrl dne 3. 8. 2020 ter hči Luciano Dagri, ki je umrla dne 
21. 3. 2006), zato pozivamo morebitne zapustničine de-
diče, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od obja-
ve tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo 
zapustničine obravnavo oziroma izdalo sklep na podlagi 
znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 20. 1. 2023

D 298/2021 Os-1299/23
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski 

postopek po pokojni Marii Anni Černe, rojeni Vascotto 
dne 20. 12. 1937, nazadnje stanujoči v Izoli, Nazorjeva 
ulica 15 in umrli dne 27. 8. 2021.

Iz podatkov sodnega spisa izhaja, da zapuščino 
predstavljajo denarna sredstva. 

Sodišče ne razpolago s podatki o zapustničinih de-
dičih, in sicer zapustničinih nečakih po pokojnem bratu 
Ferucciu Vascottu, zato pozivamo morebitne zapustničine 
dediče, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od ob-
jave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo oziroma izdalo sklep na podlagi 
znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 11. 1. 2023

D 83/2021 Os-1208/23
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku zapuščinski 

postopek po pokojnem Pavlu Hafnerju, sinu Lovra, roj. 
10. 1. 1935, kmetovalcu, državljanu Republike Sloveni-
je, umrlem 12. 1. 2021, nazadnje stanujočem Moškrin 1, 
Škofja Loka.

Zapustnik je bil samski in brez otrok. Oporoke ni 
napravil, zato je nastopilo dedovanje na podlagi zakona. 
K dedovanju so poklicani dediči III. dednega reda (zapu-
stnikovi strici in tete oziroma njihovi potomci).

Po podatkih Upravnih enot Ljubljana in Kranj je 
zapustnik sin Marije Hafner, rojene Jenko, hčere Jurija, 

roj. 14. 11. 1888, umrle 1. 8. 1980, nazadnje stanujoče 
Moškrin 1, ter Lovra Hafnerja. Drugi podatki o zapustni-
kovem očetu sodišču niso znani. Zapustnik je imel brata 
Jakoba Hafnerja in Jožefa Hafnerja, oba nazadnje sta-
nujoča Moškrin 1 in oba umrla pred zapustnikom, prav 
tako samska in brez potomcev. Podatki o morebitnih 
drugih sorodnikih (zapustnikovih starih starših in njihovih 
potomcih) sodišču niso znani.

Sodišče na podlagi določbe 206. člena Zakona o 
dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave tega oklica.

Po preteku navedenega roka bo sodišče odločilo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 20. 1. 2023

D 124/2018 Os-1145/23
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po po-

kojnem Mihaelu Fonu, sinu Matije, rojenem 20. 9. 1857, 
z zadnjim stalnim prebivališčem na Trnovem ob Soči 1, 
kjer je umrl 2. 4. 1936.

Po zapustniku ni zakonitih dedičev, zato sodišče 
morebitne zapustnikove upnike obvešča, da lahko v 
šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se 
zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapu-
ščine brez dedičev, v skladu z določbami 142.b člena 
Zakona o dedovanju (če prijavijo to zahtevo v zapuščin-
skem postopku in priložijo potrdilo o vložitvi predloga 
za začetek stečaja zapuščine brez dedičev). Podatke o 
premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih ob-
veznostih, lahko upniki pridobijo pri naslovnem sodišču.

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo zapuščina postala last 
Republike Slovenije, ki na podlagi 142.a člena Zakona 
o dedovanju ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 1. 2023

D 234/2018 Os-1146/23
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po po-

kojnem Dragu Sabotiču, sinu Antona, rojenem 25. 11. 
1961, s stalnim prebivališčem na naslovu Sedlo 40, 
Breginj, ki je umrl 23. 9. 2018.

Glede na to, da se je dedinja drugega dednega 
reda dedovanju odpovedala, dediči tretjega dednega 
reda pa niso znani (tudi na oklic neznanim dedičem se 
ni javil nihče), sodišče morebitne zapustnikove upnike 
obvešča, da 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.

Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in 
zapustnikovih obveznostih lahko upniki pridobijo pri na-
slovnem sodišču.

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo zapuščina postala last 
Republike Slovenije, ki na podlagi 142.a člena Zakona 
o dedovanju ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 11. 1. 2023

D 174/2020 Os-1147/23
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po po-

kojnem Alojzu Trinku, sinu Andreja, z zadnjim znanim 
bivališčem na naslovu Trinko 96, Drenchia, Italija, ki je 
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bil razglašen za mrtvega, kot datum njegove smrti pa 
določen 21. 2. 1929.

Po zapustniku ni zakonitih dedičev, zato sodišče 
morebitne zapustnikove upnike obvešča, da lahko v 
šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se 
zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapu-
ščine brez dedičev, v skladu z določbami 142.b člena 
Zakona o dedovanju (če prijavijo to zahtevo v zapuščin-
skem postopku in priložijo potrdilo o vložitvi predloga 
za začetek stečaja zapuščine brez dedičev). Podatke o 
premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih ob-
veznostih, lahko upniki pridobijo pri naslovnem sodišču.

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo zapuščina postala last 
Republike Slovenije, ki na podlagi 142.a člena Zakona 
o dedovanju ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 1. 2023

D 230/2020 Os-1148/23
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po po-

kojnem Remigiju Francu Čušinu, sinu Antona, rojenem 
4. 1. 1906, z zadnjim znanim bivališčem na naslovu 
Podbela 52, Breginj, ki je bil razglašen za mrtvega, kot 
datum njegove smrti pa določen 5. 1. 1976.

Po zapustniku ni zakonitih dedičev, zato sodišče 
morebitne zapustnikove upnike obvešča, da lahko v 
šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se 
zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapu-
ščine brez dedičev, v skladu z določbami 142.b člena 
Zakona o dedovanju (če prijavijo to zahtevo v zapuščin-
skem postopku in priložijo potrdilo o vložitvi predloga 
za začetek stečaja zapuščine brez dedičev). Podatke o 
premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih ob-
veznostih, lahko upniki pridobijo pri naslovnem sodišču.

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo zapuščina postala last 
Republike Slovenije, ki na podlagi 142.a člena Zakona 
o dedovanju ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 1. 2023

D 1/2022 Os-1149/23
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po po-

kojni Amaliji Pavšin, hčeri Jožefa Pavšina, rojeni 27. 3. 
1911, z zadnjim znanim bivališčem na naslovu Robidi-
šče 28, Breginj, ki je bila razglašena za mrtvo, kot datum 
njene smrti pa določen 28. 3. 1981.

Sodišče s tem oklicem poziva vse morebitne dediče 
zapustnice, da se v roku enega leta od njegove objave 
zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.

Če se v roku enega leta od objave oklica ne bo 
zglasil noben dedič, bo sodišče zapuščino razglasilo za 
lastnino Republike Slovenije in jo izročilo pristojnemu 
organu Republike Slovenije.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 1. 2023

D 73/2022 Os-1150/23
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po po-

kojnem Jožefu Filipiču, sinu Jožefa in Roze Ane, ro-
jenem na Robidišču 10. 1. 1910, zadnje znano prebi-
vališče na naslovu Robidišče 1, Breginj, nato neznani 
naslov v Avstraliji, ki je bil razglašen za mrtvega, kot dan 
njegove smrti pa določen 11. 1. 1980.

Sodišče s tem oklicem poziva vse morebitne dediče 
zapustnika, da se v roku enega leta od njegove objave 
zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.

Če se v roku enega leta od objave oklica ne bo 
zglasil noben dedič, bo sodišče zapuščino razglasilo za 
lastnino Republike Slovenije in jo izročilo pristojnemu 
organu Republike Slovenije.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 13. 1. 2023

D 79/2022 Os-1151/23

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po po-
kojni Rozi Ani Filipič, hčeri Valentina in Marije, rojeni 
26. 9. 1884, v vasi Prosnid (Italija), poročeni leta 1905 
z Jožefom Filipičem iz Robidišča, z zadnjim znanim 
bivališčem na naslovu Robidišče 1, Breginj, ki je bila 
razglašena za mrtvo, kot dan njene smrti pa določen 
27. 9. 1954.

Sodišče s tem oklicem poziva vse morebitne de-
diče zapustnice, da se v roku enega leta od njegove 
objave zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do dedi-
ščine.

Če se v roku enega leta od objave oklica ne bo 
zglasil noben dedič, bo sodišče zapuščino razglasilo za 
lastnino Republike Slovenije in jo izročilo pristojnemu 
organu Republike Slovenije.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 13. 1. 2023

D 94/2022 Os-1152/23

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po po-
kojnem Francu Petrevčiču, rojenem 29. 3. 1913, sinu 
Petrevčič Franca (Frančiška), rojenega leta 1880 na 
Ravnah in Marije, rojene Šturm leta 1883 na Mostu na 
Soči, neznanega bivališča v Afriki, ki je bil razglašen za 
mrtvega, kot dan njegove smrti pa določen 30. 3. 1983.

Sodišče s tem oklicem poziva vse morebitne de-
diče zapustnika, da se v roku enega leta od njegove 
objave zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do dedi-
ščine.

Če se v roku enega leta od objave oklica ne bo 
zglasil noben dedič, bo sodišče zapuščino razglasilo za 
lastnino Republike Slovenije in jo izročilo pristojnemu 
organu Republike Slovenije.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 1. 2023

D 97/2022 Os-1153/23

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po po-
kojnem Viktorju Petrevčiču, rojenem 10. 6. 1923, sinu 
Petrevčič Franca (Frančiška), rojenega leta 1880 na 
Ravnah in Marije, rojene Šturm leta 1883 na Mostu na 
Soči, neznanega bivališča, ki je bil razglašen za mrtve-
ga, kot dan njegove smrti pa določen 11. 6. 1983.

Sodišče s tem oklicem poziva vse morebitne dediče 
zapustnika, da se v roku enega leta od njegove objave 
zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.

Če se v roku enega leta od objave oklica ne bo 
zglasil noben dedič, bo sodišče zapuščino razglasilo za 
lastnino Republike Slovenije in jo izročilo pristojnemu 
organu Republike Slovenije.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 1. 2023
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D 144/2022 Os-1154/23
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po po-

kojni Petronelli Werth, posvojenki Jožefa Andreja Šulina 
iz Srpenice 78, rojenega leta 1887 in umrlega 20. 9. 
1934 v Nemčiji, rojeni leta 1928, zadnje znano bivališče 
v Nemčiji, Dinslaken, Hiesfeld, ki je bila razglašena za 
mrtvo, kot datum njene smrti pa določen 1. 1. 1999.

Sodišče s tem oklicem poziva vse morebitne dediče 
zapustnice, da se v roku enega leta od njegove objave 
zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.

Če se v roku enega leta od objave oklica ne bo 
zglasil noben dedič, bo sodišče zapuščino razglasilo za 
lastnino Republike Slovenije in jo izročilo pristojnemu 
organu Republike Slovenije.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 13. 1. 2023

D 201/2021 Os-1202/23
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po po-

kojni Ivani Mariji Gubinelli, rojeni 27. 1. 1941, hčeri Gu-
binelli Alfreda, neznanega bivališča (oče jo je kot otroka 
odpeljal v Italijo), ki je bila razglašena za mrtvo, kot 
datum njene smrti pa določen 28. 1. 2011.

Sodišče s tem oklicem poziva vse morebitne dediče 
zapustnice po očetovi strani, da se v roku enega leta od 
njegove objave zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do 
dediščine.

Če se v roku enega leta od objave oklica ne bo 
zglasil noben dedič, bo sodišče zapuščino razdelilo v 
skladu s podatki v spisu.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 17. 1. 2023

D 60/2022-44 Os-1125/23
Na Okrajnem sodišču v Trbovljah teče opr. 

št. D 60/2022 zapuščinski postopek po pokojnem Po-
glajen Jožefu, rojen dne 6. 10. 1921, nazadnje stanujo-
čem Pod gozdom 20, Trbovlje, umrlem dne 25. 1. 2022.

Zapustnik je bil vdovec, oče treh otrok, pred smrtjo 
je napravil oporoko. Zapustil je hči Metko Grahek, ter si-
nova Jožeta Poglajna in Borisa Poglajna, ki so se dedo-
vanju po zapustniku odpovedali. Oče in mati zapustnika, 
kot tudi njegova dedek in babica so že pokojni. Sodišče 
dedičev II. oziroma III. dednega reda ni moglo najti.

Na podlagi 130. in 206. člena Zakona o dedova-
nju zapuščinsko 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. Zapuščina po do sedaj znanih podatkih obsega 
neizplačana sredstva pri ZPIZ-u. V zapuščinski posto-
pek so prijavili terjatev Komunala Trbovlje d.o.o., Dom 
upokojencev Franc Salamon Trbovlje, RTV, Hessisches 
Amt für Versorgung und Soziales Fulda iz Nemčije, Pe-
trol d.d. in Telemach d.o.o..

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga. Na temelju drugega odstavka 130. člena Za-
kona o dedovanju velja, da če se po preteku enega leta 
od objave oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina po 
predvidenem postopku razglasi za lastnino Republike 

Slovenije in izroči pristojnemu organu Republike Slove-
nije, razen če se takšna zapuščina na zahtevo katerega 
od upnikov prenese v stečajno maso stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 11. 1. 2023

Oklici pogrešanih

N 38/2022 Os-1062/23
Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog pre-

dlagatelja Primoža Možina, Skrilje 83, Dobravlje, po-
stopek zoper nasprotnega udeleženca Jožefa Kravos, 
Skrilje 26, Dobravlje, ki ga zastopa skrbnik za poseben 
primer odv. Bruno Krivec iz Ajdovščine, zaradi razglasi-
tve za mrtvega.

Iz podatkov Škofijskega Arhiva Koper (krstni list) 
izhaja, da je bil nasprotni udeleženec Jožef Kravos ro-
jen dne 25. 2. 1831 očetu Andreu in materi Anni, rojeni 
Mrela. O nasprotnem udeležencu že vrsto let ni nobenih 
podatkov. Predlagatelj z mrliškim listom nasprotnega 
udeleženca ne razpolaga, saj ni podatka kje naj bi na-
vedeni živel. Iz zgodovinskega in rednega zemljiškoknji-
žnega izpiska izhaja, da je Jožef Kravos solastnik nepre-
mičnin s parc. št. *133 ter *50/2, obe k.o. 2389 Skrilje. 
Predlagatelj razen navedenih podatkov o nasprotnemu 
udeležencu ni uspel pridobiti drugega podatka.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju 
in smrti Jožefa Kravosa, naj javijo tukajšnjemu sodišču 
v roku 3 mesecev po objavi oklica v Uradnem listu RS, 
oglasni deski UE Ajdovščina ter sodni deski tega sodi-
šča, sicer bo po poteku tega roka izdalo sklep o razgla-
sitvi pogrešanega za mrtvega.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 9. 1. 2023

I N 98/2022 Os-1409/23
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog pre-

dlagateljice Majde Krpan, Volčja Draga 83, Volčja Dra-
ga, postopek o razglasitvi pogrešanega Jožefa Krpan, 
Volčja Draga 83, Volčja Draga, ki ga zastopa skrbnik za 
poseben primer Ivan Kokošin Fon, odvetnik v Tolminu, 
za mrtvega.

Iz priloženih listin izhaja, da je pogrešani Jožef 
Krpan, sin očeta Jožefa Krpana in matere Marije Silič, 
rojen 19. 4. 1905, in da je na podlagi sklenjene kupo-
prodajne pogodbe dne 16. 3. 1928 postal lastnik nepre-
mičnine s parc. št. 294/5, k.o. Vogrsko, kar predstavlja 
tudi zadnji podatek o pogrešanem. Drugi podatki o po-
grešanem ne obstajajo.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju 
in smrti pogrešanega Jožefa Krpana, naj javijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi oklica 
v Uradnem listu RS, oglasni deski UE Nova Gorica ter 
sodni deski tega sodišča, sicer bo po poteku tega roka 
sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 2. 2023
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Spričevala preklicujejo

Oberstar Peter, Mahovnik 69, Kočevje, diplomo 
št. GO-UN/207, izdajatelj Univerza v Ljubljani Biotehni-
ška fakulteta, leto izdaje 2021. gnt‑344877

Drugo preklicujejo

Asllanaj Agron, Ulica XIV. divizije 56, Rogaška Sla-
tina, certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, 
št. IZO-09/4812, izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 
2009. gnr‑344879

EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Ža-
lec, izvod licence št. 017700/045, za kamion, reg. št. 
CE EE-394, veljavnost do 8. 9. 2026. gns‑344878

Emilova Surchelova Aneliya, Cigonca 48, Slo-
venska Bistrica, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500065530000, izdajatelj Cetis Celje, d.d. 
gnw‑344874

FRUTIS NOVA D.O.O., LITOSTROJSKA CESTA 59, 
Ljubljana, spričevalo o strokovni usposobljenosti za 
opravljanje cestnega prevoza blaga, št. 805626, izdano 
na ime Sabina Bilal, izdajatelj Ministrstvo za infrastruk-
turo, leto izdaje 2018. gne‑344867

Malajner Simona, Vukova ul. 3, Miklavž na 
Dravskem polju, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500046117001, izdajatelj Cetis Celje, d.d. 
gnu‑344876

METKA TRANSPORT D.O.O., VORANČEVA ULI-
CA 9, Radlje ob Dravi, spričevalo o strokovni usposoblje-
nosti za opravljanje cestnega prevoza blaga, št. 801266, 
izdano na ime Metka Robnik, izdajatelj Ministrstvo za 
promet, leto izdaje 2010. gnv‑344875

PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 
Ljubljana, žig pravokotne oblike z vsebino: PE-
TROL 261/c Petrol d.d., Ljubljana 1000 Ljubljana, Du-
najska cesta 50. gnd‑344868

S MOBIL D.O.O., CESTA PRVIH BORCEV 11, Bre-
žice, izvod licence št. 016484/002, za vozilo, reg. št. 
NM EN-493, veljavnost do 17. 2. 2024. gnb‑344870

S MOBIL D.O.O., CESTA PRVIH BORCEV 11, Bre-
žice, izvod licence št. 016484/001, za vozilo, reg. št. 
NM TL-785, veljavnost do 17. 2. 2024. gnz‑344871

SIMIĆ TRANSPORT d.o.o., Rozmanova ulica 33, 
Krško, dovolilnico št. 0853, država BIH, oznaka države 
070. gnn‑344858

SIMIĆ TRANSPORT d.o.o., Rozmanova ulica 33, 
Krško, dovolilnico št. 0855, država BIH, oznaka države 
070. gnm‑344859

SIMIĆ TRANSPORT d.o.o., Rozmanova ulica 33, 
Krško, dovolilnico št. 2240, država BIH, oznaka države 
070. gnl‑344860

SIMIĆ TRANSPORT d.o.o., Rozmanova ulica 33, 
Krško, dovolilnico št. 2241, država BIH, oznaka države 
070. gnk‑344861

SIMIĆ TRANSPORT d.o.o., Rozmanova ulica 33, 
Krško, dovolilnico št. 2253, država BIH, oznaka države 
070. gnj‑344862

SIMIĆ TRANSPORT d.o.o., Rozmanova ulica 33, 
Krško, dovolilnico št. 3561, država BIH, oznaka države 
070. gni‑344863

SIMIĆ TRANSPORT d.o.o., Rozmanova ulica 33, 
Krško, dovolilnico št. 3571, država BIH, oznaka države 
070. gnh‑344864

SIMIĆ TRANSPORT d.o.o., Rozmanova ulica 33, 
Krško, dovolilnico št. 3576, država BIH, oznaka države 
070. gng‑344865

SOLINAIR D.O.O., ZGORNJI BRNIK 130T, Br-
nik-Aerodrom, spričevalo letalskega prevoznika 
SI.AOC.03/2014, izdano 28. 10. 2014. gnc‑344869

SP TRUK D.O.O., LETALIŠKA CESTA 16, Ljubljana, 
digitalno tahografsko kartico, št. 2070500007720000, iz-
dajatelj Cetis Celje, d.d. gnx‑344873

YAPI MERKEZI INĹžAAT VE SANAYI A.Ĺž, TBILI-
SIJSKA ULICA 81, Ljubljana, digitalno tahografsko kar-
tico, št. 1070500066216000, izdano na ime Fevzi Ciftci, 
izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnf‑344866

Z LOGISTIK d.o.o., Dunajska cesta 10, Ljubljana, 
dovolilnico št. 703107, država Turčija, oznaka države 
792/36. gny‑344872
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