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 Ob-1662/23
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

popravek
javnega razpisa za predložitev projektov  

(za standardne projekte) 
V okviru Interreg programa  

Slovenija-Madžarska 2021-2027 
(referenčna številka: 4300-1/2023)

V Javnem razpisu »Javni razpis za predložitev pro-
jektov (za standardne projekte) v okviru Interreg progra-
ma Slovenija-Madžarska 2021-2027 (referenčna številka: 
4300-1/2023)«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 28/23, 
dne 3. 3. 2023, se v točki 5. Razpoložljiva sredstva, sto-
pnja sofinanciranja in velikost projekta besedilo tretjega 
odstavka nadomesti z besedilom »V programu lahko 
sodelujejo projekti, katerih zaprošeni znesek znaša več 
kot 160.000 EUR sredstev ESRR in ne več kot 1,5 mi-
lijona EUR sredstev ESRR za prednostno nalogo 1 in 
prednostno nalogo 2 in ne več kot 350.000 EUR sredstev 
ESRR za prednostno nalogo 3, specifični cilj 3.1.«.

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Št. 3021-1/2022-SRRS-47 Ob-1677/23

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-

membe Javnega razpisa za pred-financiranje projektov 
gospodarskih subjektov–B-PF, št. 3021-1/2022-SRRS-1, 
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 38/22 z dne 18. 3. 
2022 s spr. in dop. v št. 92/22 z dne 8. 7. 2022, št. 110/22 
z dne 19. 8. 2022 ter št. 157/22 z dne 16. 12. 2022, in 
sicer kot sledi:

I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju 1.1 
»Višina sredstev«, se besedilo po novem glasi:

Skupni razpisani znesek je 7.000.000 EUR, kot 
sledi v nadaljevanju

Znesek v EUR Postavka – leto Oblika sredstev Vir sredstev
7.000.000 2022, 2023 Posojilo Namensko premoženje Sklada

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 6712-3/2023/3 Ob-1633/23
Na podlagi 16. in 39. člena Zakona o državni upra-

vi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 

Javni razpisi
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– ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 
51/16, 36/21, 82/21, 189/21, 153/22 in 18/23), 17. in 
19. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 
21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) v povezavi s 
Pravilnikom o sofinanciranju izvajanja letnega programa 
športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 68/19, 91/20 
in 138/21), Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22 
– ZIPRS2324) Proračuna Republike Slovenije za leto 
2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 150/22) in Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – 
ZDeb in 16/23 – ZZPri), objavlja Ministrstvo za vzgojo 
in izobraževanje

javni razpis
za sofinanciranje programov prostočasne športne 

vzgoje otrok in mladine, obštudijske športne 
dejavnosti ter statusnih pravic športnikov, 
vključenih v vzgojno izobraževalni sistem  

za leto 2023
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Ministr-

stvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 
1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine:
A. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
– Oddelki z dodatno športno ponudbo v osnovnih 

šolah
B. Obštudijske športne dejavnosti
– Celoletni športni programi obštudijskih športnih 

dejavnosti
– Športne prireditve študentov na univerzitetni in 

nacionalni ravni
– Tekmovanja organizirana pod okriljem FISU
C. Statusne pravice športnikov, vključenih v vzgojno 

izobraževalni sistem:
– Športni oddelki v srednjih šolah
– Štipendije za nadarjene in vrhunske športnike.
3. Cilji javnega razpisa so:
– zagotoviti dodatne ure športne vzgoje v osnovni 

šoli s skupnim poučevanjem razrednih učiteljic in špor-
tnih pedagogov,

– izboljšati gibalno zmogljivost študentov ter pove-
čati število študentov v športnih programih,

– izboljšati kakovost spodbud za športno nadarjene 
šolarje,

– zagotavljanje podpore pri usklajevanju šolskih in 
športnih obveznosti,

– povečati kakovost dela v športnih oddelkih v sre-
dnjih šolah.

4. Navedba pogojev za kandidiranje na javnem 
razpisu in meril

Na javni razpis se lahko prijavijo tisti, ki so kot izva-
jalci letnega programa športa navedeni v 6. členu Zako-
na o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 
82/20 in 3/22 – ZDeb, v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1) in 
izpolnjujejo pogoje, navedene v Pravilniku o sofinanci-
ranju izvajanja letnega program športa na državni ravni 
(Uradni list RS, št. 68/19, 91/20 in 138/21, v nadaljnjem 
besedilu: Pravilnik) in 4. točki razpisne dokumentacije.

Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci le-
tnega programa športa na državni ravni v letu 2023, so 
za razpisane vsebine določeni v Pravilniku in v razpisni 
dokumentaciji pod točko 4.

5. Predviden obseg javnih sredstev za sofinanci-
ranje: višina sredstev, ki so zagotovljena v finančnem 
načrtu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje za leto 
2023 za sofinanciranje navedenih vsebin, znaša do 

442.750,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na prora-
čunski postavki 561910 Šport otrok in mladine ter špor-
tna rekreacija na ukrepu 3311-11-0024 – Programske in 
razvojne naloge športa.

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

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 
2023. Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na na-
slov Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Urad za 
razvoj in kakovost izobraževanja, Masarykova cesta 16, 
1000 Ljubljana, najkasneje do 24. marca 2023. Šteje se, 
da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) 
zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti pripo-
ročeno ali do 10. ure oddana v vložišču Ministrstvo za 
vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 
Ljubljana.

Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, ovojni-
ca pa mora biti na sprednji strani označena z napisom 
»Ne odpiraj – vloga JR (6712-3/2023)«. Na hrbtni strani 
ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Ovoj-
nica, ki ni označena v skladu s prejšnjim odstavkom, bo 
s sklepom zavržena in vrnjena vlagatelju.

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

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

Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, 
ne bodo predmet dopolnjevanja in bodo kot nepopolne 
zavržene. Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upra-
vičena oseba, ministrstvo zavrže s sklepom. Pritožba 
zoper sklep ni dovoljena.

7. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev
Komisija bo začela odpirati vloge 27. marca 2023. 

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

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

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

8. Ocenjevanje, vrednotenje in rok, v katerem bodo 
vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, 
tako da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih 
oceni na podlagi meril v Pravilniku in 4. točki razpisne 
dokumentacije, ter glede na to pripravi predlog izbire in 
sofinanciranja programov in področij javnega razpisa. 
Komisija o opravljenem strokovnem pregledu in ocenje-
vanju vodi zapisnik, v katerem natančno navede razloge 
za razvrstitev in predlog, kateri programi se sofinancirajo 
v določenem obsegu, kateri pa se glede na višino sred-
stev in razvrstitev ne financirajo. Ocenjevanje in vredno-
tenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obvešče-
ni najkasneje v 60 dneh od datuma odpiranja vlog. 
Ob izdaji odločbe o izbiri ministrstvo vlagatelja pozove 
k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega 
programa športa. Če se vlagatelj v roku osmih dni ne 
odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.

Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz 
javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopra-
vičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od 
vročitve odločbe vloži ugovor pri ministrstvu. Vloženi 
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ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. 
Predmet ugovora ne more biti primernost meril za oce-
njevanje vlog.

Ministrstvo o ugovoru odloči v roku 30 dni od nje-
govega prejema. Odločitev o izbiri je s tem dokončna.

Ministrstvo lahko do roka za oddajo vlog s sklepom 
ustavi postopek javnega razpisa, pozneje, do izdaje 
odločb pa le v primeru, da v sprejetem proračunu niso 
zagotovljene pravice proste porabe v potrebni višini. 
Ministrstvo sklep o ustavitvi postopka objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije in o tem obvesti tudi vse, ki so 
oddali vlogo na javni razpis. Zoper sklep o ustavitvi po-
stopka javnega razpisa pritožba ni dovoljena.

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

Vse informacije in razpisna dokumentacija so na 
voljo na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-or-
gani/ministrstva/ministrstvo-za-vzgojo-in-izobrazevanje/
javne-objave/.

Za dodatne informacije lahko vlagatelji pokličejo 
Ksenijo Cesar (01/400-53-53).

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Št. 6712-1/2023/8 Ob-1678/23

Na podlagi 16. člena Zakona o državni upravi (Ura-
dni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 
8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 
82/21, 189/21, 153/22 in 18/23), 17. in 19. člena Zakona 
o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 
in 3/22 – ZDeb) ter na podlagi Pravilnika o sofinancira-
nju izvajanja letnega programa športa na državni ravni 
(Uradni list RS, št. 68/19 in 91/20, 138/21), Zakona o 
izvrševanju proračuna za leto 2023 in 2024 (Uradni list 
RS, št. 150/22) in Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri), v skla-
du z Letnim programom športa v Republiki Sloveniji za 
leto 2023, ki ga je sprejel minister, pristojen za šport, 
objavlja Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

javni razpis
za izbor izvajalcev letnega programa športa  

v Republiki Sloveniji za leto 2023
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Mi-

nistrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova 
ulica 5, 1000 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine ter 

strokovne in razvojne naloge v športu:
A. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v 

kakovostni in vrhunski šport:
– Priprave in nastopi državnih reprezentanc otrok 

in mladine;
B. Vrhunski šport:
– Priprave in nastopi državnih reprezentanc na 

mednarodnih več panožnih športnih tekmovanjih;
– Priprave in nastopi državnih članskih reprezen-

tanc;
– Sklad za vrhunske športnike;
– Nagrade vrhunskim športnikom in trenerjem;
– Razvoj strokovnih kadrov v vrhunskem športu;
C. Šport invalidov:
– Državna prvenstva na področju športa invalidov;
– Pilotski programi povezovanja športnih, invalid-

skih ter dobrodelnih organizacij;

D. Športna rekreacija:
– Celoletni športno rekreacijski programi, ki imajo 

visoko pozitiven zdravstveni učinek;
E. Šport starejših:
– Športno družabne medgeneracijske prireditve, ki 

imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek in so name-
njene pretežno starejšim;

F. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokov-
na podpora programom:

– Spremljanje pripravljenosti športnikov;
– Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhun-

skih športnikov;
– Razvoj diagnostike v športu;
G. Delovanje športnih organizacij:
– Delovanje Olimpijskega komiteja Slovenije – 

Združenja športnih zvez;
– Delovanje Zveze za šport invalidov Slovenije – 

Slovenskega paralimpijskega komiteja;
– Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez;
– Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju 

športne rekreacije;
– Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju 

obštudijske športne dejavnosti;
– Delovanje zamejskih športnih zvez;
H. Mednarodna dejavnost v športu:
– Članarine evropskim in svetovnim športnim zve-

zam;
I. Športne prireditve:
– Velike mednarodne športne prireditve v RS (Sve-

tovna in Evropska prvenstva);
J. Javno obveščanje v športu:
– Javno obveščanje v športu o športni vzgoji otrok 

in mladine ter športni rekreaciji;
K. Športno obnašanje:
– Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega 

obnašanja;
L. Preprečevanje dopinga v športu;
M. Znanstvenoraziskovalna dejavnost v športu;
N. Investicije v športno infrastrukturo:
– Javni razpis za investicije v športno infrastrukturo 

2023.
3. Cilji javnega razpisa so:
Povečati delež športno dejavnih odraslih prebival-

cev Republike Slovenije;
V skupnem deležu športno dejavnih odraslih prebi-

valcev Republike Slovenije povečati:
– delež redno športno dejavnih odraslih prebivalcev 

Republike Slovenije,
– povečati delež športno dejavnih prebivalcev v 

strokovno vodenih programih,
– povečati število športnikov v tekmovalnih siste-

mih,
– obdržati število vrhunskih športnikov,
– povečati prepoznavnost športa kot pomembnega 

družbenega podsistema.
4. Navedba pogojev za kandidiranje na javnem 

razpisu in merila
Na javni razpis se lahko prijavijo tisti, ki so kot izva-

jalci letnega programa športa navedeni v 6. členu Zako-
na o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 
82/20 in 3/22 – ZDeb) in izpolnjujejo pogoje, navedene 
v Pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega program 
športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 68/19 in 
91/20, 138/21).

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in meri-
la, po katerih se, skladno s 4. točko prvega odstavka 
21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 
21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) izberejo izvajalci 
letnega programa športa na državni ravni v letu 2023, 
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so za razpisane vsebine opredeljeni v Pravilniku o sofi-
nanciranju izvajanja letnega programa športa na državni 
ravni (Uradni list RS, št. 68/19 in 91/20, 138/21) in po-
drobneje opisani v Razpisni dokumentaciji k javnemu 
razpisu za izbor izvajalcev Letnega programa športa v 
Republiki Sloveniji v letu 2023, ki je priloga temu javne-
mu razpisu.

5. Predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje
Iz Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Ura-

dni list RS, št. 187/21 in 150/22) se za programe športa 
zagotovi 33.433.044 EUR, in sicer: 18.433.044 EUR za 
programske in razvojne naloge in 15.000.000 EUR za 
športno infrastrukturo. Višina pravic porabe Ministrstva 
za gospodarstvo, turizem in šport je 31.984.269 EUR; 
višina pravic porabe Ministrstva za vzgojo in izobraže-
vanje je 1.448.775 EUR.

Višina javnih sredstev, ki jih z Javnim razpisom 
za izbor izvajalcev Letnega programa športa v Repu-
bliki Sloveniji za leto 2023, za predmet tega javnega 
razpisa, določenega v 2. točki, razpiše Ministrstvo za 
gospodarstvo, turizem in šport, skladno z zagotovljenimi 
sredstvi v finančnem načrtu ministrstva za leto 2023, je 
v skupni višini 22.770.864 EUR, in sicer za sofinancira-
nje programskih in razvojnih nalog v športu največ do 
13.654.722 EUR in za investicije v športno infrastrukturo 
največ do 9.116.142 EUR.

Sredstva so zagotovljena na naslednjih proračun-
skih postavkah (v nadaljevanju besedila: PP):

PP 561910 Šport otrok in mladine ter športna rekrea-
cija 2.722.472 EUR;

PP 710010 Program vrhunskega športa 
9.420.000 EUR;

PP 715910 Strokovne in razvojne naloge v športu 
1.512.250 EUR;

PP 222010 Investicije v športno infrastrukturo 
9.116.142 EUR.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2023.
6. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za 

dodelitev sredstev
Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov 

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Direktorat 
za šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, najkasneje 
do 24. marca 2023. Šteje se, da je vloga prispela pravo-
časno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo 
vlog oddana na pošti priporočeno ali do 10. ure oddana 
v vložišču Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, 
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.

Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, ovojni-
ca pa mora biti na sprednji strani označena z napisom 
»Ne odpiraj – vloga LPŠ 2023 (6712-1/2023)«. Na hrbtni 
strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. 
Ovojnice, ki ne bodo označene v skladu s prejšnjim od-
stavkom, bodo s sklepom zavržene in vrnjene vlagatelju.

Popolna vloga vsebuje vse, z razpisno dokumen-
tacijo predpisane obrazce in priloge. Kot pravočasne 
bodo upoštevane vloge, ki bodo, v določenem roku, ne 
glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.

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

31. marca 2023. Zaradi velikega števila predvidenih 
vlog odpiranje vlog ne bo javno.

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

Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno 
pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh 

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

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

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
najkasneje v 60 dneh od datuma odpiranja vlog. Ob iz-
daji odločbe o izbiri izvajalec razpisa vlagatelja pozove 
k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega 
programa športa. Če se vlagatelj v roku osmih dni ne 
odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.

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

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

9. Kontaktne osebe in informacije za vlagatelje
Podrobne informacije, razpisna dokumentacija in 

navodilo za oddajo obrazca preko spletne aplikacije, so 
dostopne na spletnem naslovu:

– Javne objave Ministrstva za gospodarstvo, turi-
zem in šport | GOV.SI

– Vlagatelji izpolnijo razpisne obrazce preko sple-
tne aplikacije. Izpolnjene razpisne obrazce vlagatelji 
natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše po-
oblaščena oseba vlagatelja. Podpisane in ožigosane 
obrazce vlagatelji pošljejo ali dostavijo v skladu s 6. toč-
ko javnega razpisa.

– Za pomoč pri vnosu podatkov v spletno aplikacijo, 
je vlagateljem na razpolago Zavod za šport RS Planica, 
mag. Saša Grujić, tel. 01/434-23-95; E: sasa.grujic@
sport.si. Za dodatne informacije glede javnega razpisa, 
je vlagateljem na razpolago Eva Seničar, Direktorat za 
šport, tel. 01/400-54-25; E: eva.senicar@gov.si.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

 Ob-1660/23

Na podlagi Pravilnika o delovanju Garancijske she-
me za Obalno-kraško regijo in Občino Ilirska Bistrica, 
sklepa Nadzornega sveta Garancijske sheme za Obal-
no-kraško regijo in Občino Ilirska Bistrica, Uredbe Ko-
misije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evrop-
ske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske 
unije L 352/1) in priglašene sheme de minimis pomoči 
pri Ministrstvu za finance, Sektor za državne pomoči 
(št. Priglasitve M001-5868696-2014/III) z dne 4. 2. 2021, 
objavlja Regionalni razvojni center Koper (v nadaljeva-
nju: RRC Koper) v sodelovanju z občinami Ankaran, 
Divača, Hrpelje - Kozina, Izola, Komen, Mestna občina 
Koper, Piran, Sežana, Območnimi obrtno-podjetniškimi 
zbornicami Izola, Koper, Piran, Sežana ter Delavsko 
hranilnico d.d., Ljubljana

razpis
garancij in posojil iz Garancijske sheme za Obalno-

kraško regijo in Občino Ilirska Bistrica  
(RRC GS) za leto 2023

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so ugodna dolgoročna bančna po-

sojila in garancije za ta posojila iz sredstev RRC GS za 

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave/
mailto:sasa.grujic@sport.si
mailto:sasa.grujic@sport.si
mailto:eva.senicar@gov.si
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razvoj mikro in malih podjetij (v nadaljevanju: program 
RRC GS), ki jih razpisuje RRC Koper v sodelovanju 
z občinami Ankaran, Divača, Hrpelje - Kozina, Ilirska 
Bistrica, Izola, Komen, Mestna občina Koper, Piran, 
Sežana, Območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami 
Izola, Koper, Piran, Sežana ter Delavska hranilnica d.d. 
Ljubljana.

Namen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo 
investicij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na 
trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, 
pa tudi izboljšanje financiranja obratnih sredstev in nove 
zaposlitve. Garancija RRC GS predstavlja povečano 
možnost pridobitve posojila za tista podjetja1, ki nimajo 
zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega posojila ali 
za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov 
investicijski ciklus. Ugodnost posojila je izražena v nižji 
obrestni meri, ročnosti posojila in možnosti koriščenja 
moratorija pri vračilu posojila.

Za opredelitev podjetja po tem razpisu se upo-
števajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) 
št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014.

Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 
Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki govori o tem, da 
se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana 
podjetja, podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo 
na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov 
podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov 
podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene 
konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo 
podatki za vsako partnersko podjetje.

Do sredstev po tem razpisu ni upravičeno podjetje, ki:
– posluje v sektorjih:

– ribištva in akvakulture,
– premogovništva,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz 
seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

– če je znesek pomoči določen na podlagi cene 
ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih 
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

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

– se ukvarja z izvozom oziroma z izvozom pove-
zane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je 
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z 
ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali dru-
gimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,

– bi pridobilo pomoč, ki daje prednost uporabi do-
mačih proizvodov pred uvoženimi,

– ima neporavnane davčne obveznosti do Repu-
blike Slovenije,

– je v postopku vračanja neupravičeno prejete dr-
žavne pomoči na osnovi določbe Komisije, ki je prejeto 
pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s sku-
pnim trgom Skupnosti,

– je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvida-
cije, po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij,

– ima neporavnane obveznosti do RRC Koper,
– ne izpolnjuje ostalih pogojev, določenih v tem 

razpisu.
3.2 De minimis
Dodelitev in obseg sredstev, ki jih prejme posame-

zen upravičenec, predstavlja dodelitev sredstev pomoči 
po pravilu de minimis. Za ta namen se upošteva Uredba 
Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije po pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 
2013), na osnovi katere ni možno združevanje pomoči za 
posamezen projekt, ki bi presegel zgornjo mejo pomoči.

Na podlagi tega pravila skupni znesek pomoči, do-
deljen »enotnemu podjetju«3, ne sme preseči zgornje 
meje 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračun-
skih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne gle-
de na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine 
ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem 
cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena 
meja pomoči 100.000,00 EUR).

1 Z izrazom podjetje so v nadaljevanju mišljene gospo-
darske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične 
osebe z dolpolnilno dejavnostjo na kmetiji, zasebni zavodi, 
zadruge, socialna podjetja in društva.

2. Višina garancijsko-posojilnega potenciala RRC GS
RRC Koper v letu 2023 razpisuje posojila v predvi-

denem skupnem znesku 1.000.000,00 eur.
Sredstva so namenjena za pospeševanje razvoja 

mikro in malih podjetij, s sedežem v občinah:

OBČINA RAZPIS RRC GS

Ankaran 30.600,00
Hrpelje - Kozina 5.000,00
Ilirska Bistrica 9.000,00
Izola 79.000,00
Koper 484.400,00
Piran 161.000,00
Sežana 226.000,00
OOZ Sežana 5.000,00

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v pri-
meru dodatnih vplačil občin, ki sodelujejo v razpisu ter 
sredstev, ki so oziroma bodo na voljo.

Garancije oziroma soglasja za posojila se dodelijo 
iz sredstev občine, v kateri ima prosilec svoj sedež in 
lokacijo naložbe oziroma za prosilce, ki investirajo na 
območju teh občin.

3. Pogoji za kandidiranje
3.1 Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja 

podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z 
gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospo-
darske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizič-
ne osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost, za-
druge, zavodi in društva ter socialna podjetja in ki imajo 
sedež dejavnosti in lokacijo naložbe oziroma investirajo 
(podrobneje definirano v zadnjem odstavku prejšnjega 
člena tega razpisa) na območju občin, navedenih v ta-
beli 2. člena tega razpisa (v nadaljevanju upravičenci). 
Upravičenci se določajo po linijah skladno z razpisom2.

2 Število zaposlenih se preverja z izjavo o zaposlenih 
na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje 
vloge na RRC KP. V primeru s.p. se kot zaposlena oseba 
po tem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in 
je zavarovana za polni delovni čas (iz Obrazca M1 mora 
biti razviden polni delovni čas in zavarovalna osnova 005). 
Smiselno se upošteva tudi 66. člen Zakona o delovnih 
razmerjih.

3 »Enotno podjetje« je opredeljeno v Pravilih delovanja 
RRC GS, ki so dostopna na spletni strani RRC Koper.

Če je podjetje za iste upravičene stroške že prejelo 
ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni 
znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih inten-
zivnosti državnih pomoči.
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Prejemnik pomoči mora pred dodelitvijo sredstev 
dati izjavo:

– o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z na-
vedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v re-
levantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč,

– o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za 
iste upravičene stroške,

– s seznamom vseh, z njimi povezanih podjetij,

ter zagotoviti, da z dodeljenim zneskom pomoči de mi-
nimis, ne bo presežena gornja meja de minimis pomoči 
ter intenzivnosti pomoči pri drugih predpisih.

Višina pomoči (bruto ekvivalent nepovratnih sred-
stev) v primeru ugodnega kredita bo izračunana na 
podlagi referenčne obrestne mere, ki velja ob dodelitvi 
pomoči.

Višina pomoči (bruto ekvivalent nepovratnih sred-
stev) v primeru danih garancij bo izračunana na podlagi 
premij varnega pristana iz obvestila Komisije.

RRC Koper bo pisno obvestil upravičenca, da je 
pomoč dodeljena po pravilu de minimis.

Upravičenci, katerih vloge bodo v postopku ocenje-
vanja ocenjene pozitivno, morajo:

– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom v skla-
du z veljavnimi predpisi, vendar najmanj 5 let od datuma 
prenehanja garancije, za potrebe bodočih preverjanj,

– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi 
s projektom vsem organom, ki so vključeni v spremljanje 
izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa.

3.3 Posojilni in garancijski pogoji
Za upravičene stroške se upoštevajo neto vredno-

sti (brez DDV), razen za upravičence, ki niso zavezanci 
za DDV.

Posojilo lahko krije do največ 90 % vrednosti upra-
vičenih stroškov projekta. Za razliko mora upravičenec 
zagotoviti lastna sredstva.

Upravičenec po tem razpisu lahko kandidira za:
– garancije iz sredstev RRC GS za ugodna poso-

jila bank:
– za financiranje investicij (materialne in nemate-

rialne investicije in do 20 % obratnih sredstev, povezanih 
s predmetno investicijo) – linija RRC GS-investicije);

– za financiranje samo obratnih sredstev, ne nuj-
no povezanih z investicijo, pod pogojem, da je iz vloge 
oziroma iz poslovnega načrta razvidno, da ta sredstva 
potrebuje za razvoj oziroma širitev dejavnosti – linija 
RRC GS-obratna sredstva).

Obrestna mera bank za vse linije:
BANKA OBRESTNA MERA
Delavska hranilnica d.d. 6-mesečni EURIBOR  

+ 1,45 %

Garancijsko-posojilna linija je odprta za:
3.3.1. Dolgoročna posojila za investicije pod naslednjimi pogoji (linija RRC GS-investicije)

Zap. št. POSTAVKA POGOJI
I. POSOJILO

a) Namen spodbujanje podjetij v širitev dejavnosti, raziskave in inovacije, konkurenčno 
uveljavljanje na trgu ter razvoj novih produktov 

b) Upravičenci Mikro, mala in srednja podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z 
gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni 
podjetniki posamezniki, fizične osebe, ki opravljajo dejavnost vpisano v drug 
ustrezen register, fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost, ter 
socialna podjetja, zadruge, zavodi in društva.

c) Upravičeni stroški stroški materialnih in nematerialnih investicij ter obratna sredstva, ki so v 
kombinaciji z investicijo in lahko znašajo največ do 20 % predračunske vrednosti 
investicije; maksimalni znesek posojila, namenjenega financiranju obratnih 
sredstev, je 20.000 EUR

d) Potrebni lastni viri Najmanj 10 % od višine upravičenih stroškov
e) Minimalna in maksimalna 

višina posojila
Od 5.000,00 EUR do 120.000,00 EUR 

f) Stroški posojila pri banki Stroški odobritve in vodenja posojila po razpisu znašajo:
Delavska hranilnica d.d. Ljubljana:
Stroški odobritve: v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo Delavske Hranilnice d.d. 
Ljubljana z možnostjo odstopanja navzgor oziroma navzdol glede na bonitetno 
oceno kreditojemalca.
Stroški vodenja: 0,30 % od odobrene glavnice kredita za prvo leto in 0,30 % od 
višine neodplačane glavnice za vsako naslednje leto, min. 80,00 EUR letno 
z možnostjo odstopanja navzgor oziroma navzdol glede na bonitetno oceno 
kreditojemalca.

g) Stroški obdelave vloge 
pri RRC Koper

0 EUR 

h) Odplačilna doba posojila od 1 do 7 let za financiranje, možen je moratorij do 1 leta, če ga odobri banka; 
moratorij se šteje v odplačilno dobo posojila

i) Način črpanja v EUR, s predložitvijo dokazil za dokumentarno uporabo, skrajni rok črpanja 
posojila je 6 mesecev od datuma podpisa posojilne pogodbe

j) Zavarovanje posojila po pogojih banke in v skladu s pogodbo, sklenjeno med RRC Koper in banko
II. GARANCIJA RRC Koper
a) Višina garancije v višini 50 % do 80 % glavnice posojila brez obresti (odvisno od izpolnjevanja 

meril in kriterijev)
b) Zavarovanje garancije RRC Koper garancijo zavaruje s: 3 menicami upravičenca in overjenim poroštvom 

lastnikov oziroma drugim, za RRC Koper sprejemljivim zavarovanjem (odvisno 
od bonitete upravičenca) 

c) Strošek garancije 0,5 % od višine garancije
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3.3.2 Dolgoročna posojila za obratna sredstva pod naslednjimi pogoji (linija RRC GS-obratna sredstva)
Zap. št. POSTAVKA POGOJI

I. POSOJILO
a) Namen zagotavljanje likvidnih sredstev za razvoj, širitev dejavnosti, raziskava trga 

Upravičenci Mikro, mala in srednja podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z 
gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni 
podjetniki posamezniki, fizične osebe, ki opravljajo dejavnost vpisano v drug 
ustrezen register, fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost, ter 
socialna podjetja, zadruge, zavodi in društva.

b) Upravičeni stroški obratna sredstva, ne nujno povezana z investicijo. Upravičeni so stroški za 
obdobje od 3 mesecev pred oddajo vloge na banki ali RRC Koper. 

c) Minimalna in maksimalna 
višina posojila

Od 5.000,00 EUR do 30.000,00 EUR

d) Stroški posojila pri banki Stroški odobritve in vodenja posojila po razpisu znašajo:
Delavska hranilnica d.d. Ljubljana:
Stroški odobritve: v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo Delavske Hranilnice d.d. 
Ljubljana z možnostjo odstopanja navzgor oziroma navzdol glede na bonitetno 
oceno kreditojemalca.
Stroški vodenja: 0,30 % od odobrene glavnice kredita za prvo leto in 0,30 % od 
višine neodplačane glavnice za vsako naslednje leto, min. 80,00 EUR letno 
z možnostjo odstopanja navzgor oziroma navzdol glede na bonitetno oceno 
kreditojemalca.

e) Stroški obdelave vloge 
pri RRC Koper

0 EUR 

f) Odplačilna doba posojila od 1 do 3 let za financiranje, možen je moratorij do 6 mesecev, če ga odobri 
banka; moratorij se šteje v odplačilno dobo posojila

g) Način črpanja v EUR, s predložitvijo dokazil za dokumentarno uporabo, skrajni rok črpanja 
posojila je 6 mesecev od datuma podpisa posojilne pogodbe

h) Zavarovanje posojila po pogojih banke in v skladu s pogodbo, sklenjeno med RRC Koper in banko
II. GARANCIJA RRC Koper
a) Višina garancije v višini 50 % do 80 % glavnice posojila brez obresti 
b) Zavarovanje garancije RRC Koper garancijo zavaruje s: 3 menicami upravičenca in overjenim poroštvom 

lastnikov oziroma drugim, za RRC Koper sprejemljivim zavarovanjem (odvisno 
od bonitete upravičenca) 

c) Strošek garancije 0,5 % od višine garancije

3.4 Pogoji za črpanje
Upravičenec lahko črpa posojilo po tem razpisu le 

namensko, in sicer:
– linija RRC GS-investicije: za dovoljene upravi-

čene stroške iz 4. točke tega razpisa, znotraj obdobja 
upravičenih stroškov za poravnavo obveznosti za inve-
sticijo, izjemoma tudi za poplačilo že plačanih obvezno-
sti podjetja pri nedokončanih investicijah ob soglasju 
RRC Koper;

– linija RRC GS-obratna sredstva: za dovoljene 
upravičene stroške iz tretje alineje 4. točke tega razpi-
sa, znotraj obdobja upravičenih stroškov za poravnavo 
obveznosti za obratna sredstva; refundacija stroškov za 
obratna sredstva je dovoljena za obdobje do treh mese-
cev pred oddajo vloge na banki ali RRC Koper.

Garancije ni mogoče dobiti za tista bančna posojila, 
ki nadomeščajo obstoječa posojila ali leasing pogodbe 
upravičenca, ki je predlagatelj vloge.

4. Upravičeni stroški
Garancija se odobri za dolgoročno namensko po-

sojilo. Posojilo se lahko porabi za:
– materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa 

strojev in opreme, nakupa zemljišč v povezavi z inve-
sticijo, stroške komunalnega in infrastrukturnega opre-
mljanja zemljišč v povezavi z investicijo, stroški gradnje 
in nakupa objekta,

– stroške nematerialnih investicij, ki pomenijo pre-
nos tehnologije v obliki nakupa patentnih pravic, licenc, 
znanja in nepatentiranega tehničnega znanja,

– obratna sredstva (nakup materiala, blaga, oziro-
ma denar za financiranje storitev in projektov, promocije, 
plač, stroškov testiranja).

Med upravičene stroške po pravilu de minimis ne 
spada:

– nakup cestno prevoznih sredstev v podjetjih, ki 
opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz,

– poplačilo obstoječih obveznosti upravičencev do 
bank in drugih finančnih institucij,

– odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih 
družb,

– vlaganja za zasebno rabo,
– poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po 

zakonu, ki ureja gospodarske družbe,
– davek na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV), 

razen v primeru, ko prejemnik pomoči po pravilu de mi-
nimis nima pravice do odbitka vstopnega DDV.

Predmet projekta je dovoljeno kupiti le od tretjih 
oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 
25 % povezana s podjetjem.

Državna pomoč po pravilu de minimis se odobri 
za upravičene stroške projekta, nastale od 1. 1. 2023 
do 31. 12. 2023. Za datum nastanka se šteje nastanek 
dolžniško upniškega razmerja.

Prednost pri dodelitvi garancij bodo imeli upravičenci:
– ki imajo perspektivne in donosne programe,
– katerih projekti so razvojno (uvajanje novih tehno-

logij, inovacije), tržno in ekološko naravnani,
– ki povečujejo število novih delovnih mest,
– ki sodijo v mlada podjetja po tem razpisu,
– ki se ukvarjajo z dejavnostjo, ki:

– pomeni strateško prednost za Obalno-kraško 
regijo Slovenija in

– pomeni strateško prednost tudi za lokalno sku-
pnost.
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Prednost pri dodelitvi garancije RRC Koper bodo 
imeli tudi upravičenci z boljšo boniteto poslovanja.

Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v Prilogi 
razpisne dokumentacije.

5. Vsebina vloge
Vsebina vloge za dodelitev posojila in odobritev 

garancije je razvidna iz Obrazca 1 – Vloga, ki ga lahko 
upravičenci dobijo na naslednjih mestih:

– v Regionalno razvojnem centru Koper, Ulica 
15. maja 19, 6000 Koper, tel. 05/66-37-583 (Irena Cer-
gol) ali na spletnih straneh www.rrc-kp.si pod rubriko 
Garancijska shema https://www.rrc-kp.si/sl/za-podjetni-
ke/kreditiranje-podjetij.html

– Center za pospeševanje podjetništva Piran d.o.o., 
Liminjanska cesta 96, 6320 Portorož, tel. 041/870-401 
(Alberto Manzin),

– Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, 
Partizanska 4, Sežana, tel. 05/73-44-362 (Dolores Ko-
všca) ali na www.ora.si;

– Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistri-
ca, tel. 05/71-12-310 (Tina Kocjan).

Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo 
(vključno s pozitivnim bančnim sklepom o odobritvi po-
sojila, z navedbo vseh pogojev), se oddajo na zgoraj na-
vedenem mestu. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo 
ustrezale razpisnim pogojem, bodo zavrnjene. Obrav-
navale se bodo le vloge, oddane na izvirnih obrazcih.

6. Rok za oddajo vlog: razpis je odprt do 31. 12. 
2023 oziroma do porabe sredstev. Upravičenci lahko od-
dajo vloge od dneva objave naprej. Popolne vloge, od-
dane do 5. dne v tekočem mesecu, bodo obravnavane 
najkasneje do konca tekočega meseca. Popolne vloge 
bo obravnaval Garancijski odbor RRC GS praviloma en-
krat mesečno. RRC Koper bo upravičence pisno obvestil 
z odločitvijo pristojnih organov v 15 dneh po sprejemu 
odločitve na Garancijskem odboru.

7. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi 
s tem razpisom, dobijo upravičenci na mestu, naštetem 
v 5. točki tega razpisa.

Garancijska shema za Obalno-Kraško – Regional-
no razvojni center Koper.

I. Seznam obveznih prilog
1. Obrazec 1 – Vloga za finančne spodbude iz sred-

stev RRC GS za leto 2023 (če linija RRC GS-investicije)
2. Obrazec 2 – Vloga za finančne spodbude iz sred-

stev RRC GS za leto 2023 (če linija RRC GS -obratna 
sredstva)

3. Obrazec 3 – Finančne projekcije
4. Obrazec 4 – Poslovni načrt za mlado podjetje 

(če je podjetje novoustanovljeno in še nima poslovnih 
rezultatov)

5. Obrazec 4.1 – Finančne projekcije k Poslovne-
mu načrtu

6. Obrazec 5.1 – Popis premoženja osebnega po-
roka (toliko, kot bo porokov)

7. Obrazec 5.2 – Popis premoženja poroka – prav-
ne osebe

8. Sklep banke o odobrenem posojilu z garancijo 
RRC GS

9. Potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih (ne 
sme biti starejše od 30 dni)

10. Računovodski izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe, s.p., zadruge, zavode in 

društva: izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za leto 
2022 (Ajpes),

– za fizične osebe odločbo FURS oziroma davčno/
dohodninsko napoved za leto 2022,

– ocena med letom doseženih poslovnih rezultatov 
– medletni izkazi poslovanja za tekoče leto,

– za »mlada podjetja«, ki še nimajo izkazov poslo-
vanja, vloženih na Ajpes, otvoritveno bilanco in medle-
tne izkaze poslovanja.

11. Dokazila glede namena porabe posojila:
– pri gradnji in adaptaciji poslovnih prostorov: grad-

beno dovoljenje, drugo ustrezno upravno dovoljenje ozi-
roma potrdilo o priglasitvi del s predračuni;

– pri nakupu opreme: račun ali predračun;
– pri nakupu poslovnih prostorov: kupoprodajno 

pogodbo oziroma predpogodbo o sklenitvi kupoprodaj-
ne pogodbe;

– pri financiranju obratnih sredstev: predračuni ozi-
roma računi, plačilne liste …

12. Dokazila o vrednosti zavarovanja predlaganega 
premoženja (iz Obrazca 1)

13. Bonitetna ocena – pridobi jo RRC Koper.
Regionalni razvojni center Koper

 Ob-1600/23
Občina Velike Lašče na podlagi Pravilnika za vre-

dnotenje ter sofinanciranje društvenih dejavnosti v Ob-
čini Velike Lašče (Uradni glasilo Občine Velike Lašče 
št. 3/12), 7. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno 
glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB, 6/13 in 
2/19) in Odloka o proračunu Občine Velike Lašče za leto 
2023 (Uradni list RS, št. 142/22) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje projektov in programov  

društev in drugih izvajalcev v Občini Velike Lašče 
v letu 2023

1. Predmet razpisa in udeleženci
1.1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje socialnih, zdra-

vstvenih in humanitarnih dejavnosti, dejavnosti name-
njenih otrokom, mladini, upokojencem in vojnim vete-
ranom, medobčinskemu povezovanju ter dejavnosti na 
področju kmetijstva, razvoja podeželja in turizma v Ob-
čini Velike Lašče.

Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso progra-
mi s področja kulture in športa.

1.2. Udeleženci
Na razpisu lahko sodelujejo vsi izvajalci programov, 

ki so organizirani kot društvo, klub, združenje oziroma 
drugi izvajalci nevladnih in neprofitnih organizacij, ki:

– so registrirani za izvajanje dejavnosti iz točke 1.1.;
– imajo urejeno evidenco članstva, če gre za orga-

nizacije s članstvom in imajo člani plačano članarino;
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo 

načrtovanih programov, imajo sedež ali enoto na ob-
močju Občine Velike Lašče ali izvajajo dejavnosti na 
območju Občine Velike Lašče oziroma imajo včlanjene 
tudi člane – občane Občine Velike Lašče.

2. Merila in kriteriji
Pri dodelitvi sredstev za posamezno področje se 

upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
– urejena evidenca o aktivnih članih društva (obve-

zna priloga – seznam aktivnih članov društva iz Občine 
Velike Lašče, ki so v letu 2022 plačali članarino);

– program dela – vrsta in zahtevnost (finančna in 
organizacijska) načrtovanih aktivnosti;

– pomen in dostopnost programa (dostopnost za 
širšo javnost, preseganje zgolj društvenega interesa in 
prispevek k vzgojni dejavnosti, splošna korist za občane, 
popestritev dogajanja v občini).

Pri sofinanciranju prireditev bosta v okviru meril in 
kriterijev za sofinanciranje ocenjena kakovost in obse-
žnost prijavljene prireditve ob upoštevanju števila na-

http://www.ora.si
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stopajočih, medsebojno povezovanje in sodelovanje 
različnih društev in organizacij, ocenjenega števila ude-
ležencev, informiranja javnosti o prireditvi. Vse navede-
no mora biti razvidno iz prijavljenega programa priredi-
tve. Pogoj za sofinanciranje prireditve je tudi terminska 
usklajenost z občinskim koledarjem prireditev.

Upravičeni stroški, ki jih bo Občina financirala, so 
stroški, vezani na konkretno vsebino prijavljenega pro-
grama. Stroški alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov in 
prostovoljno delo niso upravičeni stroški.

3. Namen in višina razpoložljivih sredstev
3./A1 Veteranske organizacije – proračunska po-

stavka 18071 – 2.500,00 evrov.
Sofinanciranje programov organizacij vojnih vete-

ranov.
3./A2 Dejavnosti raznih društev (starejši, mladi) – 

proračunska postavka 18072 – 4.500,00 evrov. Sofinan-
ciranje programov za koristno preživljanje prostega časa 
otrok in mladine, programi za upokojence.

3./B1 Humanitarne in invalidske organizacije – pro-
računska postavka 20010 – 2.000,00 evrov. Sofinan-
ciranje humanitarnih dejavnosti, socialnih programov 
(namenjenih marginalnim skupinam, ljudem s posebnimi 
potrebami, invalidom) in zdravstvenih programov (orga-
nizirane terapevtske skupine, preventivna dejavnost).

3./C1 Društva in organizacije na področju kmetij-
stva in razvoja podeželja – proračunska postavka 11004 
– 7.000,00 evrov. Sofinanciranje programov in prireditev 
s področja kmetijstva in razvoja podeželja, tekmovanj, 
izobraževanj.

3./C2 Društva in organizacije na področju turizma 
– proračunska postavka 14006 – 7.000,00 evrov. Sofi-
nanciranje programov in prireditev s področja turizma, 
promocije, tekmovanj, izobraževanj.

3./D1 Društva in organizacije na področju medob-
činskega povezovanja – proračunska postavka 03001 
– 1.000,00 evrov. Sofinanciranje programov na področju 
medobčinskega povezovanja v Sloveniji in tujini.

4. Razpisna dokumentacija in informacije o razpi-
su: razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Velike 
Lašče in na spletni strani (https://obcina.velike-lasce.
si). Podrobnejše informacije dobite v času uradnih ur 
na Občini Velike Lašče, tel. 01/78-10-370, mag. Jerica 
Tomšič Lušin in Klara Varga.

5. Način in rok prijave
Prijava mora vsebovati:
– podatke o prijavitelju;
– seznam članov z navedbo članov iz Občine Ve-

like Lašče;
– opis – podrobna vsebina, namen in cilj programa 

oziroma projekta, finančni načrt za izvedbo navedenih 
programov v tekočem letu z opredelitvijo virov financi-
ranja;

– vsebinsko poročilo o delu in finančno poročilo za 
leto 2022.

Rok za prijavo na razpis je 7. april 2023.
Prijave je treba oddati po elektronski pošti na na-

slov obcina@velike-lasce.si ali s priporočeno pošiljko 
na naslov Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 
Velike Lašče.

Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo posla-
ne po elektronski pošti ali s priporočeno pošiljko oddane 
na pošto do tega datuma. Nepravočasno oddanih prijav 
komisija ne bo upoštevala.

6. Obravnava prijav in odločanje o sofinanciranju
Prispele prijave bodo obravnavale razpisne komisi-

je za posamezna področja, ki jih imenuje župan. Komisi-
je pripravijo predlog sofinanciranja, na podlagi katerega 
župan sprejme končno odločitev o dodelitvi sredstev.

Z izbranimi izvajalci programov bodo najkasneje 
v roku 45 dni po zaključenem zbiranju prijav sklenjene 
pogodbe o sofinanciranju v letu 2023.

Občina Velike Lašče

 Ob-1601/23
Občina Velike Lašče na podlagi Odloka o prora-

čunu Občine Velike Lašče za leto 2023 (Uradni list RS, 
št. 142/22) in 7. člena Statuta Občine Velike Lašče (Ura-
dni glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB, 6/13 in 
2/19) ter Pravilnika za vrednotenje programov ljubitelj-
ske kulturne dejavnosti v Občini Velike Lašče (Uradno 
glasilo Občine Velike Lašče št. 1/08, spremembe in 
dopolnitve 2/09, 6/13) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje prireditev in programov  

na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti  
v Občini Velike Lašče za leto 2023

1. Predmet razpisa in udeleženci
1.1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje prireditev in pro-

gramov na področju kulture, ki zajemajo vse oblike 
ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin 
na področju knjižne, glasbene, plesne, gledališke, lut-
kovne, folklorne, filmske, literarne, likovne, fotografske 
dejavnosti.

1.2. Udeleženci
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci kul-

turnih programov:
– kulturna društva;
– druga društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti 

registrirano kulturno dejavnost;
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva;
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, 

in sicer za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz 
ustanovitvenega akta javnega zavoda;

– samostojni kulturni ustvarjalci, katerih doseda-
nje delo potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na 
enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt;

– druge nevladne organizacije oziroma zasebni ne-
profitni zavodi, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registri-
rano kulturno dejavnost.

2. Pogoji, merila in kriteriji
2.1. Pogoji
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Velike Lašče ali izvajajo 

dejavnost na območju Občine Velike Lašče in je v to 
dejavnost vključenih najmanj 60 % članov – občanov 
Velikih Lašč;

– so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti 
najmanj eno leto;

– imajo zagotovljene materialne, kadrovske, pro-
storske in organizacijske možnosti za uresničitev načr-
tovanih kulturnih dejavnosti;

– imajo urejeno evidenco o aktivnih članih društva 
(obvezna priloga – seznam aktivnih članov društva iz 
Občine Velike Lašče, ki so v letu 2022 plačali članarino);

– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi;
– občinski upravi vsako leto redno dostavljajo po-

ročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za pri-
hodnje leto;

– samostojni kulturni ustvarjalci morajo imeti stalno 
prebivališče v Občini Velike Lašče;

– se odzivajo na potrebe občine v okviru občinske-
ga programa kulturnih aktivnosti;

– izvajalci so tudi dolžni v svojih predstavitvah in 
v vseh spremnih publikacijah navajati, da programe in 
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prireditve, ki so predmet te pogodbe, finančno podpira 
Občina Velike Lašče.

2.2. Merila in kriteriji
Pri izbiri programov, prireditev in projektov, ki se 

sofinancirajo iz občinskega proračuna, se upoštevajo 
naslednja osnovna merila in kriteriji:

– redno in kakovostno delo društva;
– kakovost predlaganega programa;
– realna možnost izvedbe programa;
– delež lastnih sredstev;
– delež sredstev iz drugih virov;
– odmevnost programov, izvedenih v preteklem letu 

(število obiskovalcev, strokovne kritike);
– za izvedene samostojne prireditve se štejejo vse 

prireditve, organizirane in izpeljane na območju Občine 
Velike Lašče in zunaj nje;

– priznana vaja predstavlja dve šolski uri;
– honorar mentorju predstavlja nagrado mentorju, 

izobraževanje mentorja in strokovna literatura;
– programski stroški so vezani na izvedbo pro-

grama (note, instrumenti, oblačila, rekviziti, tehnična 
oprema …).

Pri sofinanciranju prireditev bosta v okviru meril in 
kriterijev za sofinanciranje ocenjena kakovost in obse-
žnost prijavljene prireditve ob upoštevanju števila na-
stopajočih, medsebojno povezovanje in sodelovanje 
različnih društev in organizacij, ocenjenega števila ude-
ležencev, informiranja javnosti o prireditvi. Vse navede-
no mora biti razvidno iz prijavljenega programa priredi-
tve. Pogoj za sofinanciranje prireditve je tudi terminska 
usklajenost z občinskim koledarjem prireditev.

Upravičeni stroški, ki jih bo Občina financirala, so 
stroški, vezani na konkretno vsebino prijavljenega pro-
grama. Stroški alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov in 
prostovoljno delo niso upravičeni stroški.

2.3. Način dodeljevanja sredstev
Odbor za družbene dejavnosti bo obravnaval vloge 

v skladu z merili, določenimi v Pravilniku. Način dodelje-
vanja sredstev: vrednost točke se izračuna tako, da se 
vrednost razpisanih sredstev za leto 2023 deli s skupnim 
številom doseženih točk vseh prijaviteljev, ki izpolnjuje-
jo pogoje. Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu 
društvu se izračuna tako, da se skupno število točk, ki 
jih je društvo prejelo v skladu s Pravilnikom, pomnoži z 
vrednostjo točke.

3. Višina razpoložljivih sredstev
Vrednost sredstev, ki so na razpolago za sofinanci-

ranje kulturnih programov v letu 2023, znaša za:
– proračunsko postavko 18031 – Sofinanciranje kul-

turnih prireditev in programov društev 13.000,00 evrov.
4. Razpisna dokumentacija in informacije o razpisu: 

razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Velike La-
šče in na spletni strani (www.velike-lasce.si). Podrobnej-
še informacije dobite v času uradnih ur na Občini Velike 
Lašče, tel. 01/78-10-377, Klara Varga.

5. Način in rok prijave
Prijava mora vsebovati:
‒ podatke o prijavitelju;
‒ seznam članov z navedbo članov iz Občine Ve-

like Lašče;
‒ opis (podrobna vsebina, namen in cilj programa 

oziroma projekta, finančni načrt za izvedbo navedenih 
programov v tekočem letu z opredelitvijo virov financi-
ranja);

‒ vsebinsko poročilo o delu in finančno poročilo za 
leto 2022.

Rok za prijavo na razpis je 7. april 2023.
Prijave je treba oddati po elektronski pošti na na-

slov obcina@velike-lasce.si ali s priporočeno pošiljko 

na naslov Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 
Velike Lašče.

Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo posla-
ne po elektronski pošti ali s priporočeno pošiljko oddane 
na pošto do tega datuma. Nepravočasno oddanih prijav 
komisija ne bo upoštevala.

6. Obravnava prijav in odločanje o sofinanciranju
Prispele prijave na razpis bo ocenil in ovrednotil 

odbor za družbene dejavnosti. Komisija pripravi pre-
dlog sofinanciranja, na podlagi katerega župan sprejme 
končno odločitev o dodelitvi sredstev.

Z izbranimi izvajalci programov bodo najkasneje 
v roku 45 dni po zaključenem zbiranju prijav sklenjene 
pogodbe o sofinanciranju v letu 2023.

Občina Velike Lašče

Št. 430-3/2023-1 Ob-1602/23
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-

sa 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 vrednotenju 
kulturnih programov in projektov v Občini Kostanjevica 
na Krki (Uradni list RS, št. 34/08, 17/09 – popravek, 
34/10 in 184/21), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in 
javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kultur-
nih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16), Pravil-
nika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13, 81/16, 
11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), 17. čle-
na Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 
– ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), 6. člena Odloka o 
sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ko-
stanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 10/18), Zakona o 
spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) 
ter Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za 
leto 2023 (Uradni list RS, št. 140/22), Občina Kostanje-
vica na Krki objavlja naslednje javne razpise (v nadalje-
vanju: javni razpisi):

1. Javni razpis za sofinanciranje programov in 
projektov na področju kulture, ki jih bo v letu 2023 
sofinancirala Občina Kostanjevica na Krki,

2. Javni razpis za sofinanciranje programov za 
otroke in mladino, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala 
Občina Kostanjevica na Krki

3. Javni razpis za sofinanciranje programov na 
področjih socialnega varstva in zdravstvenega var-
stva, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Občina Ko-
stanjevica na Krki

4. Javni razpis za sofinanciranje programov na 
področju tehnične kulture, ki jih bo v letu 2023 sofi-
nancirala Občina Kostanjevica na Krki

5. Javni razpis za sofinanciranje programov 
športa, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Občina 
Kostanjevica na Krki

6. Javni razpis za sofinanciranje turističnih pri-
reditev in projektov v Občini Kostanjevica na Krki 
za leto 2023.

Besedila navedenih javnih razpisov so od dne 
10. 3. 2023 dalje objavljeni na spletni strani Občine 
Kostanjevica na Krki: www.kostanjevica.si, pod rubriko 
Javni razpisi.

Občina Kostanjevica na Krki

Št. 410-10/2023-1 Ob-1603/23
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilir-

ska Bistrica na podlagi Odloka o proračunu Občine Ilirska 
Bistrica za leto 2023 (Uradni list RS, št. 27/23 z dne 3. 3. 

http://www.velike-lasce.si
http://www.kostanjevica.si
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2023) ter Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih pro-
gramov v Občini Ilirska Bistrica (Bistriški odmevi, uradne 
objave št. 4 II leto, 1, z dne 29. 11. 2008) objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje 

humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica  
v letu 2023

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

nitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica v letu 2023.
Programi, ki so namenjeni reševanju socialnih stisk 

in težav občanov in programi skupin za samopomoč.
2. Pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– splošne dobrodelne organizacije,
– organizacije za kronične bolnike,
– organizacije za samopomoč,
– invalidske organizacije ter druge organizacije, ki 

izvajajo humanitarne programe.
Izpolnjevati morajo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica in izvajajo 

dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica oziroma ne 
glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da 
vključuje občane Občine Ilirska Bistrica,

– da so registrirani za izvajanje na področju huma-
nitarnih dejavnosti najmanj eno leto,

– da imajo zagotovljene osnovne materialne, pro-
storske in kadrovske pogoje,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo 

poročila o realizaciji programov,
– da občinski upravi predložijo natančno opredelje-

no finančno konstrukcijo prijavljenih programov,
– pri posameznih izvajalcih se višina odobrenih 

sredstev za sofinanciranje humanitarnih programov 
zmanjša za že odobreni znesek sofinanciranja istih pro-
gramov iz katerekoli druge postavke proračuna Občine 
Ilirska Bistrica.

Izvajalci humanitarnih programov, ki se sofinancira-
jo na podlagi tega pravilnika, so pri izvedbi programov 
(na vabilih, plakatih, publikacijah in drugem obveščanju 
ter informiranju javnosti) dolžni uporabiti logotip Občine 
Ilirska Bistrica v skladu z Odlokom o grbu in zastavi 
Občine Ilirska Bistrica ter celostni podobi Občine Ilirska 
Bistrica oziroma navesti, da je program sofinancirala 
Občina Ilirska Bistrica.

Knjižnici Makse Samsa Ilirska Bistrica so dolžni 
izročiti po tri izvode izdanih publikacij (plakati, vabila, 
brošure, knjige ter ostale tiskovine) za potrebe domo-
znanskega oddelka.

3. Kriteriji in merila za dodelitev sredstev
Zagotovljena sredstva se razdelijo:
– najmanj 70 % zagotovljenih sredstev organizaci-

jam in društvom s sedežem v Občini Ilirska Bistrica
– največ 30 % zagotovljenih sredstev organizacijam 

in društvom, ki nimajo sedeža v Občini Ilirska Bistrica, 
njihov program pa vključuje člane iz Občine Ilirska Bi-
strica (medobčinske, državne, mednarodne organizacije 
oziroma društva).

Kriteriji in merila za vrednotenje programov:
– področje delovanja (občinske, medobčinska, dr-

žavne, mednarodne organizacije oziroma društva)
– število članov izvajalca s stalnim prebivališčem v 

Občini Ilirska Bistrica
– kakovost in realnost izvedbe prijavljenih programov
– pričakovana višina sofinanciranja s strani prora-

čuna Občine Ilirska Bistrica.

4. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet 
javnega razpisa

Za izvajanje razpisanih programov ima Občina Ilir-
ska Bistrica v proračunu za leto 2023 zagotovljenih do 
11.000 EUR sredstev.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 
2023, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje pro-
računa.

5. Vsebina prijave: prijava na razpis mora biti izde-
lana na obrazcu prijave za leto 2023, ki je sestavni del 
razpisne dokumentacije. V kolikor prijavitelj prijavlja več 
programov, mora vsak posamezni program prijaviti na 
svojem obrazcu. Prijava mora vsebovati izpolnjen obra-
zec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami.

6. Način in rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne pisne prijave, ki bodo 

prispele najpozneje do 3. 4. 2023 do 10. ure, na naslov 
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska 
Bistrica ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni 
Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska 
Bistrica, pritličje levo.

Na ovojnici prijavitelj navede: »Za sofinanciranje 
humanitarnih programov 2023–ne odpiraj«. Na hrbtni 
strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov poši-
ljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele 
do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele 
po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene pri-
javitelju.

7. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumentaci-
ja: razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega 
razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago 
v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine 
Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).

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

potrebni za izvedbo razpisa (kontaktne osebe prijavite-
lja (ime in priimek, funkcija, stalno bivališče, telefon in 
elektronski naslov), podatke o strokovnih delavcih (ime, 
priimek, naziv, str. uspos., leto pridobitve, leto obnovitve, 
veljavnost), udeležencev (ime in priimek, leto rojstva), 
kadra (ime in priimek, strokovni naziv, izdajatelj licence), 
udeležencev šolanja, usposabljanja ali izpopolnjevanja 
(ime in priimek, leto rojstva, str. naziv, podatek o šolnini) 
ter zahtevana potrdila obdelovala za namen izvedbe po-
stopka sofinanciranja, spremljanja in nadziranja huma-
nitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica za leto 2023 
na podlagi veljavnega Zakona o lokalni samoupravi, 
Zakona o javnih financah, Pravilnika o sofinanciranju hu-
manitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica ter Odloka 
o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2023.

Občina bo hranila in varovala osebne podatke skla-
dno z roki, določenimi v klasifikacijskem načrtu občine 
in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebi-
tnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim 
osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma po-
sredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim po-
oblaščenim uporabnikom: pooblaščenim zaposlenim, 
pooblaščenim osebam, ki obdelujejo osebne podatke 
pri pogodbenem obdelovalcu ali osebam, ki izkažejo 
pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru za-
kona oziroma podzakonskih predpisov. Občina ne upo-
rablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno 
z oblikovanjem profilov. Če podatki, zahtevani v razpisu, 
ne bodo zagotovljeni, obravnava vloge ne bo možna.

Prijavitelj/ica, strokovni delavci in udeleženci imajo 
glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/e, pravico 
seznanitve, dopolnitve, popravka in omejitve obdelave 
(vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem po-

http://www.ilirska-bistrica.si
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oblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše 
informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podat-
ki, so na voljo preko kontaktnih podatkov pooblaščene 
osebe za varstvo osebnih podatkov, podatki katere so 
dostopni na spletni strani občine.

9. Odpiranje prijav in obveščanje o izidu javnega 
razpisa

Odpiranje prijav bo predvidoma dne 4. 4. 2023 ob 
12. uri. Odpiranje prijav ni javno. Predloge bo ovredno-
tila tričlanska komisija (v skladu s Pravilnikom o sofinan-
ciranju humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica), 
ki jo imenuje župan Občine Ilirska Bistrica. Predlagatelji 
bodo o izbiri obveščeni predvidoma meseca mja 2023 in 
nato pozvani k sklenitvi pogodbe. Če komisija ugotovi, 
da so prispele prijave na javni razpis nepopolne, prijavi-
telja o tem obvesti in ga pozove, da prijavo v določenem 
roku ustrezno dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave 
ne dopolni, se zavrže kot nepopolna.

Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh, 
tel. 05/71-12-333.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 410-9/2023-1 Ob-1604/23
Občina Ilirska Bistrica objavlja na podlagi Zakona 

o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni 
list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 
4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – 
ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), Pravilnika za sofinanciranje 
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilir-
ska Bistrica (Uradni list RS, št. 13/08 z dne 5. 2. 2008) in 
Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2023 
(Uradni list RS, št. 27/23 z dne 3. 3. 2023)

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov 

ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini ilirska 
Bistrica v letu 2023

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Ilirska Bistrica, 
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje progra-

mov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bi-
strica v letu 2023.

Predmet javnega razpisa so naslednji programi v 
skupni višini do 58.173 EUR:

– Sklop I: dejavnost kulturnih društev (A-L); do: 
29.577 EUR;

– Sklop II: sofinanciranje gostovanj (M1); do: 
11.214 EUR;

– Sklop III: sofinanciranje nabave opreme in rekvi-
zitov (M2); do: 2.500 EUR;

– Sklop IV: sofinanciranje posameznih programov 
v javnem interesu (M3); do: 7.506 EUR;

– Sklop V: sofinanciranje izvedbe programa ob dr-
žavnih praznikih, ali drugih podobnih svečanostih (M4); 
do: 2.876 EUR;

– Sklop VI: sofinanciranje publikacij (N); do: 
4.500 EUR.

V sklopu št. II: (sofinanciranje gostovanj) (M1) se 
za gostovanja domačih društev izven meja naše ob-
čine nameni največ 3.200 EUR, pri čemer se iz tega 
sofinancira prevoze na koncerte Primorska poje, Zlata 
jesen, Tabor pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. Zbori 
udeležbe na navedenih prireditvah ne smejo prijavljati 
tudi v Sklop I ali katerikoli drugi programski sklop. Ostala 
sredstva se namenijo za organizacijo gostovanj društev, 
ki imajo sedeže izven meja naše občine na prireditvah 
v naši občini.

V sklopu št. IV: sofinanciranje posameznih progra-
mov v javnem interesu (M3) se sofinancira prireditev 
Premska srečanja do višine 1.262 EUR, od katerih se 
do višine 500 EUR nameni kot nagrada za najboljše 
literarno delo.

V sklopu št. V: sofinanciranje izvedbe programa 
ob praznikih (M4) se sofinancira naslednje prireditve, in 
sicer največ do navedenih zneskov:

– Dan upora proti okupatorju do: 600 EUR,
– Prvi maj – praznik dela do: 1.076 EUR,
– Dan državnosti do: 600 EUR,
– Dan samostojnosti do: 600 EUR.
Do sredstev iz tega razpisa ne bodo upravičeni:
– prijavitelji kulturnega programa ali njegovega po-

sameznega dela, ki so financirani ali sofinancirani iz 
katerekoli druge postavke proračuna Občine Ilirska Bi-
strica;

– prijavitelji kulturnega programa ali njegovega po-
sameznega dela, za katere je bil posebej objavljen jav-
ni razpis in so že sofinancirani s strani Občine Ilirska 
Bistrica.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 
2023 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje pro-
računa.

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

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

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

Predlagatelji morajo izpolnjevati tudi naslednje po-
goje:

– da imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica (lahko 
tudi sekcijo),

– da so registrirana skladno z zakonodajo, ki ureja 
ustanavljanje društev, javnih zavodov ali javnih skladov,

– da so registrirani za izvajanje dejavnosti na po-
dročju kulture najmanj eno leto,

– imajo zagotovljene osnovne materialne, prostor-
ske in kadrovske pogoje,

– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da kulturni program ali njegov posamezni del, s 

katerim predlagatelj kandidira za sofinanciranje po tem 
pravilniku ni financiran ali sofinanciran iz katerekoli dru-
ge postavke proračuna Občine Ilirska Bistrica,

– posamezni kulturni ustvarjalci morajo imeti stalno 
prebivališče v Občini Ilirska Bistrica,

– posamezni izvajalci lahko konkurirajo samostojno 
ali v okviru zveze društev, vendar je odobritev sofinan-
ciranja programov omejena tako, da lahko za istovrstne 
programe pridobijo sofinanciranje samo enkrat.

Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi ostale pogoje iz 
5. člena Pravilnika za sofinanciranje programov ljubitelj-
ske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.

Izbrani izvajalci kulturnega programa po tem raz-
pisu so dolžni:

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

– Občini Ilirska Bistrica izročiti po tri izvode izdanih 
publikacij v zvezi s prireditvami (plakati, vabila, brošure, 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 30 / 10. 3. 2023 / Stran 463 

knjige ter ostale tiskovine) za potrebe domoznanskega 
oddelka Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica.

– uskladiti termine programov z območno izpostavo 
JSKD Ilirska Bistrica, v izogib prirejanja kulturnih dogod-
kov istočasno na več lokacijah.

Izbrani izvajalci kulturnega programa so dolžni, v 
kolikor bodo potrebe Občine Ilirska Bistrica, nastopati 
najmanj na dveh prireditvah, ki ji bo organizirala Občina 
Ilirska Bistrica.

V primeru neizpolnjevanja pogojev se izbranim iz-
vajalcem sredstva ne izplačajo.

V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu 
s Pravilnikom za sofinanciranje programov ljubiteljske 
kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.

4. Navodila za izdelavo prijav
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava mora vsebovati po en izpolnjen obrazec 

OBR-prijava, OBR-izjava in OBR-finančna realizacija 
ter ustrezne druge obrazce glede na vsebino progra-
mov, na katere se prijavitelj prijavlja. V kolikor prijavitelj 
prijavlja več programov, mora za vsak posamezen pro-
gram izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse 
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v 
razpisni dokumentaciji (zadostujejo priloge in dokazila 
k prvi prijavi, k ostalim prijavam ni potrebno ponovno 
prilagati zahtevanih prilog).

5. Način in rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele 

najpozneje do 10. 4. 2023 do 10. ure, na naslov Občina 
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica 
ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine 
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, 
pritličje levo.

Na ovojnici prijavitelj navede: »Prijava na javni raz-
pis kultura 2023 – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice 
mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upošteva-
ne bodo vse prijave, ki bodo prispele do zgoraj navede-
nega roka. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo 
prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.

6. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumentaci-
ja: razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega 
razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago 
v sprejemni pisarni Občine ilirska Bistrica, Bazoviška 
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine 
Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).

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

potrebni za izvedbo razpisa (kontaktne osebe prijavite-
lja (ime in priimek, funkcija, stalno bivališče, telefon in 
elektronski naslov), podatke o strokovnih delavcih (ime, 
priimek, naziv, str. uspos., leto pridobitve, leto obnovitve, 
veljavnost), udeležencev (ime in priimek, leto rojstva), 
kadra (ime in priimek, strokovni naziv, izdajatelj licence), 
udeležencev šolanja, usposabljanja ali izpopolnjevanja 
(ime in priimek, leto rojstva, str. naziv, podatek o šolnini) 
ter zahtevana potrdila obdelovala za namen izvedbe 
postopka sofinanciranja, spremljanja in nadziranja pro-
gramov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska 
Bistrica za leto 2023 na podlagi veljavnega Zakona o 
lokalni samoupravi, Zakona o javnih financah, Zakona o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnika za 
sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti 
v Občini Ilirska Bistrica ter Odloka o proračunu Občine 
ilirska Bistrica za leto 2023.

Občina bo hranila in varovala osebne podatke skla-
dno z roki, določenimi v klasifikacijskem načrtu občine 
in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebi-
tnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim 
osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma po-
sredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim po-

oblaščenim uporabnikom: pooblaščenim zaposlenim, 
pooblaščenim osebam, ki obdelujejo osebne podatke 
pri pogodbenem obdelovalcu ali osebam, ki izkažejo 
pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru za-
kona oziroma podzakonskih predpisov. Občina ne upo-
rablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno 
z oblikovanjem profilov. Če podatki, zahtevani v razpisu, 
ne bodo zagotovljeni, obravnava vloge ne bo možna.

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

8. Odpiranje prijav in obveščanje o izidu javnega 
razpisa

Odpiranje prijav bo predvidoma dne 11. 4. 2023 
ob 10. uri. Odpiranje prijav ni javno. Predloge bo ovre-
dnotila petčlanska komisija (v skladu s Pravilnikom za 
sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti 
v Občini Ilirska Bistrica), ki jo imenuje župan Občine Ilir-
ska Bistrica. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni pred-
vidoma meseca marca 2023 in nato pozvani k sklenitvi 
pogodb. Če komisija ugotovi, da so prispele prijave na 
javni razpis nepopolne, prijavitelja o tem obvesti in ga 
pozove, da prijave v določenem roku ustrezno dopolni. 
Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se ta zavrže 
kot nepopolna.

Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh, 
tel. 05/71-12-333.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 410-13/2023-1 Ob-1605/23
Občina Ilirska Bistrica objavlja na podlagi Statuta 

Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/20, dne 
15. 12. 2020) in Odloka o proračunu Občine Ilirska Bi-
strica za leto 2023 (Uradni list RS, št. 27/23 z dne 3. 3. 
2023)

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje obnove  

in vzdrževanja spomenikov v Občini Ilirska Bistrica 
v letu 2023

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Ilirska Bistrica, 
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje obnove in 
vzdrževanja spomenikov v Občini Ilirska Bistrica v letu 
2023. Višina sredstev, ki so za ta namen predvidena 
v proračunu Občine Ilirska Bistrica, za leto 2023, je 
20.000 evrov.

3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo lastniki ali upra-

vljavci spomenikov, drugih objektov s področja kulturne 
dediščine in spominskih obeležij, lociranih na območju 
Občine Ilirska Bistrica. Prijavitelj lahko poda prijavo za 
sofinanciranje celotne investicije ali prijavo za sofinanci-
ranje posamezne faze investicije, kar mora biti v prijavi 
posebej navedeno.

Prijavitelj mora za sodelovanje na razpisu izpolnje-
vati tudi naslednje pogoje:

– lastnik ali solastnik nepremične kulturne dediščine 
je pravna ali fizična oseba,

– prijavitelj ima izdano soglasje oziroma pogoje za 
izvedbo prijavljenih del s strani Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine Slovenije,

http://www.ilirska-bistrica.si
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– prijavitelj predloži izjavo, da bodo prijavljena dela 
izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objek-
tov, urejanju prostora, varstvu okolja ter varstvu kulturne 
dediščine,

– prijavitelj ima zagotovljena delna lastna finančna 
sredstva.

Na javnem razpisu ne morejo kandidirati lastniki ali 
solastniki objektov s področja kulturne dediščine, ki tržijo 
navedene objekte.

4. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Pri vrednotenju prijav bodo upoštevana naslednja 

merila in kriteriji:
Delež predvidenega sofinanciranja investicije iz 

proračuna Občine Ilirska Bistrica:
Iz proračuna Občine Ilirska Bistrica se sofinancira 

največ 50 % vrednosti investicije, vendar ne več kot 
5.000 evrov za posamezen spomenik oziroma objekt. 
Glede na predvideni delež sofinanciranja občine v okviru 
vrednosti celotne investicije je točkovanje sledeče:
od 0 do 15 % proračunskih sredstev 10 točk
od 15,01 do 25 % proračunskih sredstev 8 točk
od 25,01 do 35 % proračunskih sredstev 6 točk
od 35,01 do 50 % 4 točke
od 50,01 in več 0 točk

Kategorizacija spomenika oziroma objekta z vidika 
kulturne dediščine:
objekt ima status spomenika lokalnega 
pomena

10 točk

objekt vpisan v Register kulturne dediščine 
RS (RKD)

7 točk

objekt predlagan za vpis v Register 
kulturne dediščine RS (RKD)

5 točk

nekategoriziran objekt in spominska 
obeležja

3 točke

Vrsta predvidenih del za obnovo in vzdrževanje:
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli prijavitelji, 

katerih posegi so namenjeni preprečevanju nastajanja 
ali povečevanja škode na objektu:
sanacija streh in posegi v statične 
elemente konstrukcij

7 točk

ostala obnovitvena in vzdrževalna dela 4 točke
Obnove dostopnih poti, stopnišč ter obzidij niso 

predmet tega razpisa.
Financiranje obnove objekta iz proračuna Občine 

Ilirska Bistrica, v preteklih 15 letih:
Obnova objekta ni bila financirana  
iz proračuna v preteklih 15 letih

10 točk

Obnova objekta je bila financirana  
iz proračuna v preteklih 15 letih

5 točk

5. Navodila za izdelavo prijav
Prijava na razpis mora biti izdelana na za to predvi-

denih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijavitelj mora k izpolnjeni prijavi na razpis obve-

zno priložiti še naslednjo dokumentacijo:
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev in točnosti 

podatkov (priloga k razpisni dokumentaciji),
– zemljiškoknjižni izpisek,
– soglasje lastnikov ali solastnikov v primeru, da 

se za sofinanciranje ne prijavlja izključni lastnik objekta,
– soglasje oziroma pogoji za izvedbo prijavljenih 

del s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS (za 
objekte kulturne dediščine vpisane v Register kulturne 
dediščine RS – RKD),

– predračun za izvedbo del prijavljenega projekta 
(pri fazni investiciji za prijavljeno fazo),

– izjava, da ima prijavitelj zagotovljena delna lastna 
finančna sredstva in višina teh sredstev,

– podpisan vzorec pogodbe (priloga k razpisni do-
kumentaciji).

Podatke o kategorizaciji spomenika bo preveril na-
ročnik v lastnih evidencah, zato jih prijaviteljem ni po-
trebno dostavljati.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javne-
ga razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpo-
lago v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazo-
viška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani 
Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).

6. Način in rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne pisne prijave, ki bodo 

prispele najpozneje do 12. 4. 2023 do 10. ure, na naslov 
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska 
Bistrica ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni 
Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska 
Bistrica, pritličje desno.

Na ovojnici prijavitelj navede: »Javni razpis za zbi-
ranje predlogov za sofinanciranje obnove in vzdrževanja 
spomenikov v Občini Ilirska Bistrica v letu 2023 – ne od-
piraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv 
in naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki 
bodo prispele do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki 
bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene 
vrnjene prijavitelju.

7. Odpiranje prijav in obveščanje o izidu javnega 
razpisa

Odpiranje prijav bo predvidoma dne 13. 4. 2023 
ob 12. uri. Odpiranje prijav ni javno. Prispele prijave bo 
pregledala tri članska komisija, ki jo imenuje župan. Če 
komisija ugotovi, da je prispela prijava na javni razpis 
nepopolna, prijavitelja o tem obvesti in ga pozove, da jo 
v določenem roku ustrezno dopolni. Če prijavitelj v tem 
roku prijave ne dopolni, se prijava zavrže kot nepopolna.

Imenovana komisija bo, na podlagi pogojev in meril 
iz 4. točke javnega razpisa, popolne prijave ocenila ter 
pripravila prioritetni seznam prijaviteljev, glede na prido-
bljeno število točk. Sredstva bo dodelila prijaviteljem po 
vrstnem redu, glede na skupno število pridobljenih točk, 
ob upoštevanju višine zaprošenih sredstev ter razpo-
ložljivih sredstev javnega razpisa. V primeru enakega 
števila točk bo komisija upoštevala nujnost izvedbe pro-
jekta. Znesek sofinanciranja je lahko nižji od zneska, ki 
ga prijavitelj prijavi. V kolikor je Prijavitelji bodo o izidu 
razpisa obveščeni s sklepom o sofinanciranju.

Medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s sofi-
nanciranjem obnove in vzdrževanja spomenikov bosta 
Občina Ilirska Bistrica in posamezen izbrani prijavitelj 
uredila s Pogodbo o sofinanciranju obnove in vzdrževa-
nja spomenikov v letu 2023.

Ponudniki, katerih projekti bodo sofinancirani iz pro-
računa Občine Ilirska Bistrica, so dolžni izvesti postopke 
izbire izvajalca del v skladu s predpisi, ki urejajo javno 
naročanje.

8. Koriščenje sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 

2023, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje prora-
čuna. Sredstva bo izbrani prijavitelj koristil na način, ki 
bo opredeljen v pogodbi o sofinanciranju.

Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh, 
tel. 05/71-12-333.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 671-2/2023-3 Ob-1606/23
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 

Ilirska Bistrica, na podlagi 19. člena Zakona o športu 

http://www.ilirska-bistrica.si
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(Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 
– ZDeb), 6. člena Pravilnika o merilih in kriterijih za sofi-
nanciranje programov športa ter najemu športnih objek-
tov v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila Sne-
žnik št. 4/99 in 3/05), Letnega programa športa v Občini 
Ilirska Bistrica za leto 2023, ki ga je sprejel Občinski svet 
Občine Ilirska Bistrica na 3. redni seji dne 23. 2. 2023 
ter Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 
2023 (Uradni list RS, št. 27/23 z dne 3. 3. 2023) objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov 

športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2023
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje progra-

mov dejavnosti športa v letu 2023, ki jih na osnovi 
sprejetih programskih nalog zagotavlja proračun Občine 
Ilirska Bistrica za leto 2023.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nasle-
dnjih vsebin, v naslednjih zneskih:
I. Športna vzgoja otrok, mladine 

in študentov v okvirni vrednosti 92.907,00 evrov
II. Kakovostni šport v okvirni 

vrednosti 36.817,00 evrov
III. Športna rekreacija v okvirni 

vrednosti 5.425,00 evrov
IV. Šport invalidov v okvirni 

vrednosti 1.385,00 evrov
V. Velike mednarodne prireditve 

in prireditve občinskega 
pomena v okvirni vrednosti 8.425,00 evrov

VI. Izobraževanje, usposabljanje 
in izpopolnjevanje strokovnih 
kadrov v športu v okvirni 
vrednosti 3.808,00 evrov

VII. Tekoče vzdrževanje objektov 
in nakup opreme v okvirni 
vrednosti 38.433,00 evrov

Vrednost razpisanih programov za leto 2023, znaša 
187.200,00 evrov.

2. Pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo:
– športna društva in njihova združenja,
– vzgojno-varstveni zavodi,
– vzgojno-izobraževalni zavodi,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in dru-

ge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti 
v športu, ki izvajajo programe za občane Občine Ilirska 
Bistrica.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
– so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi 

predpisi,
– izvajajo športne programe za občane Občine 

Ilirska Bistrica,
– njihova glavna dejavnost je izvajanje športnih 

programov,
– imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za dru-

štva),
– imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica,
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbe-

ne obveznosti do Občine Ilirska Bistrica iz predhodnih 
razpisov oziroma obveznosti,

– da prijavljeni programi niso financirani iz drugih 
postavk proračuna Občine Ilirska Bistrica,

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadro-
vske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrto-
vanih programov.

Občina Ilirska Bistrica si pridržuje pravico, da iz-
vajalcu programov športa, ki v letu 2022 sredstev pri-
dobljenih na javnem razpisu za sofinanciranje športnih 
programov ni izkoristil, v letu 2023 ustrezno zmanjša 
sredstva sofinanciranja za programe, ki v letu 2022 
niso bili izvedeni v skladu s pogodbo. Prijave, ki bodo 
prispele v roku, določenem v 4. točki tega razpisa, bodo 
ovrednotene v skladu s Pravilnikom o merilih in kriterijih 
za sofinanciranje programov športa ter najemu športnih 
objektov v Občini Ilirska Bistrica ter Merili in kriteriji za 
vrednotenje programov po javnem razpisu za zbiranje 
predlogov za sofinanciranje programov športa v Občini 
Ilirska Bistrica za leto 2023, ki jih je sprejela komisija za 
pripravo meril in kriterijev na seji dne 2. 3. 2023.

3. Navodila za izdelavo prijav
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. 
Vloga mora obvezno vsebovati po en izpolnjen obrazec 
OBR-prijava, OBR-izjava, OBR-finančna realizacija ter 
podpisan in žigosan vzorec pogodbe. Prijavitelj izpolni 
tudi ustrezne druge obrazce glede na vsebino progra-
mov, na katere se prijavlja. V kolikor prijavitelj prijavlja 
več programov, mora za vsak posamezen program iz-
polniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahte-
vane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni 
dokumentaciji.

Izbrani prijavitelj, ki bo pridobil sredstva na tem raz-
pisu je pri izvedbi sofinanciranih prireditev (na vabilih, 
plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju ter infor-
miranju javnosti) dolžan uporabiti logotip Občine Ilirska 
Bistrica oziroma jo, v skladu s pogoji tega javnega razpi-
sa, navesti kot sofinancerja. Izbrani prijavitelj, ki v konč-
nemu zahtevku ne bo predložil izvoda letaka ali plakata 
oziroma drugega promocijskega materiala ali članka o 
izvedeni prireditvi, objavljenega v tiskanem ali spletnem 
mediju, ne bo upravičen do sredstev tega razpisa.

4. Način in rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo v zaprti 

ovojnici prispele najpozneje do dne 10. 4. 2023, do 
10. ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali bodo do navedenega 
roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, 
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

Na ovojnici prijavitelj navede: »Prijava na javni raz-
pis šport 2023 – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice 
mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upošte-
vane bodo vse prijave, ki bodo izpolnjevale pogoje iz 
te točke in bodo prispele do zgoraj navedenega roka. 
Prijave, ki ne bodo izpolnjevale zahtevanih pogojev iz 
te točke ali bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo 
zapečatene vrnjene prijavitelju.

5. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumentaci-
ja: razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega 
razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago 
v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine 
Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).

6. Odpiranje ponudb in postopek obravnave prijav
Komisija, ki jo imenuje Župan Občine Ilirska Bistrica 

v roku 8 dni po zaključenem razpisu, odpre pravočasno 
prejete prijave na razpis in ugotovi ali vloge izpolnjujejo 
razpisne pogoje. O odpiranju prijav komisija izdela zapi-
snik. Nepravočasno prejete prijave se na predlog komi-
sije s sklepom zavrže in vrne prijavitelju. Prijavitelje za 
sofinanciranje programov, katerih prijave so nepopolne, 
pomanjkljive ali nerazumljive, se na predlog komisija 
pozove, da v roku 8 dni prijave dopolnijo. Če prijavitelj 
prijave v roku ne dopolni, se prijavo na predlog komisija 
zavrže s sklepom.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1523
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1236
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0014
http://www.ilirska-bistrica.si
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Popolne prijave komisija pregleda in ovrednoti v 
skladu z določili Pravilnika o merilih in kriterijih za sofi-
nanciranje programov športa ter najemu športnih objek-
tov v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila Sne-
žnik št. 4/99 in 3/05) in meril ter kriterijev za vrednotenje 
programov, ki so sestavni del tega javnega razpisa. 
Med vrednotenjem prijav lahko komisija od prijaviteljev 
zahteva dodatne informacije, podatke in neodvisna stro-
kovna mnenja.

Komisija pripravi predlog razdelitve sredstev po po-
sameznih področjih. Na podlagi predloga komisije izda 
direktor občinske uprave Občine Ilirska Bistrica sklep 
o razdelitvi sredstev prijaviteljem. Direktor izda sklep v 
roku 30 dni od prejema zadnje zahtevane dopolnitve. Na 
sklep o razdelitvi sredstev prijaviteljem je dovoljena pri-
tožba v roku 15 dni od vročitve sklepa. O pritožbi odloča 
Župan Občine Ilirska Bistrica, v roku 30 dni. Odločitev 
Župana je dokončna.

Oddaja prijave na ta javni razpis pomeni, da se je 
prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in se z njo 
strinja. Upravičenec do sredstev se, z vložitvijo prijave 
na ta javni razpis, strinja z javno objavo podatkov o 
odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Vsi podatki 
iz prijav so informacije javnega značaja, razen tistih (po-
sameznih podatkov), ki jih prijavitelj posebej označi kot 
poslovno skrivnost.

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

potrebni za izvedbo razpisa (kontaktne osebe prijavite-
lja (ime in priimek, funkcija, stalno bivališče, telefon in 
elektronski naslov), podatke o strokovnih delavcih (ime, 
priimek, naziv, str. uspos., leto pridobitve, leto obnovitve, 
veljavnost), udeležencev (ime in priimek, leto rojstva), 
kadra (ime in priimek, strokovni naziv, izdajatelj licence), 
udeležencev šolanja, usposabljanja ali izpopolnjevanja 
(ime in priimek, leto rojstva, str. naziv, podatek o šolnini) 
ter zahtevana potrdila obdelovala za namen izvedbe po-
stopka sofinanciranja, spremljanja in nadziranja progra-
mov športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2023 na pod-
lagi veljavnega Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o 
javnih financah, Zakona o športu, Pravilnika o merilih in 
kriterijih za sofinanciranje programov športa ter najemu 
športnih objektov v Občini Ilirska Bistrica, Letnega pro-
grama športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2023, ter 
Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2023.

Občina bo hranila in varovala osebne podatke skla-
dno z roki, določenimi v klasifikacijskem načrtu občine 
in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebi-
tnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim 
osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma po-
sredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim po-
oblaščenim uporabnikom: pooblaščenim zaposlenim, 
pooblaščenim osebam, ki obdelujejo osebne podatke 
pri pogodbenem obdelovalcu ali osebam, ki izkažejo 
pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru za-
kona oziroma podzakonskih predpisov. Občina ne upo-
rablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno 
z oblikovanjem profilov. Če podatki, zahtevani v razpisu, 
ne bodo zagotovljeni, obravnava vloge ne bo možna.

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

8. Informacije in pojasnila: dodatne informacije in 
pojasnila v zvezi z Javnim razpisom lahko zainteresirani 
dobijo na tel. 05/71-12-331 ali prek elektronske pošte: 
luka.spilar@ilirska-bistrica.si. Kontaktna oseba je Luka 
Špilar.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 430-1/2022 Ob-1634/23
Na podlagi 46. člena Zakona o javno zasebnem 

partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06), 36. člena 
Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni 
list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN, 57/11) in 19. člena Odloka o predmetu 
in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne 
lokalne gospodarske javne službe rednega in investicij-
skega vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Lenart 
v Slovenskih goricah, objavljamo

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje obvezne 

lokalne gospodarske javne službe rednega  
in investicijskega vzdrževanja občinskih javnih 

cest v Občini Lenart v Slovenskih goricah
Naročniki: Občina Lenart v Slovenskih goricah, Trg 

osvoboditve 7, 2230 Lenart.
1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za opra-

vljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe re-
dnega in investicijskega vzdrževanja občinskih javnih 
cest v Občini Lenart v Slovenskih goricah za koncesijsko 
območje KS Lenart.

2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga.
3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: deset let.
4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna 

dokumentacija je dostopna na spletni strani občine www.
lenart.si.

5. Način, kraj in čas oddaje prijave
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporo-

čeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku v 
zaprti ovojnici na naslov: Občina Lenart v Slovenskih 
goricah, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart.

Na prednji strani ovojnice mora biti navedeno »Ne 
odpiraj – prijava« in številka objave javnega razpisa v 
Uradnem listu RS, z navedbo »Koncesija za vzdrže-
vanje cest«. Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno 
naveden naziv in naslov pošiljatelja.

Prijave je potrebno oddati najkasneje do 30. 3. 2023 
do 10. ure.

6. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih predpisa-

nih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem 
jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izde-
lane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne 
dokumentacije.

Prijavitelj lahko svojo prijavo dopolnjuje oziroma 
spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka za 
oddajo prijave.

6.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne 

prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne 
in popolne.

Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziro-
ma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in 
ure, določene v razpisu.

Prijava je popolna:
– če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno območje iz-

vajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
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6.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri 

kontaktni osebi: Andrej Rojs, e-pošta obcina@lenart.si.
Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posre-

dovati po elektronski pošti na naslov: obcina@lenart.si.
Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja 

objavil na spletni strani Občine Lenart www.lenart.si.
7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
Naročnik lahko najkasneje šest dni pred potekom 

roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno 
dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« ob-
javljena na spletni strani Občine Lenart.

Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok 
za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upošte-
vanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumen-
tacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice 
in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove 
roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za 
oddajo prijave.

8. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno 

merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.
Merila so določena v razpisni dokumentaciji.
9. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi 

konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni doku-
mentaciji.

V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji za 
predložitev skupne prijave.

Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih 
obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji 
prijavitelja se ne upoštevajo.

Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem, 
ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje, določene z raz-
pisno dokumentacijo in jim bo izdal sklep o priznanju 
sposobnosti.

Kandidati bodo obveščeni o priznanju sposobnosti 
po 1. fazi postopka najkasneje v 30 dneh po poteku roka 
za oddajo prijav.

Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal spo-
sobnost, povabil k oddaji ponudbe in z vsemi ponudniki 
izvedel še dialog.

Po zaključku pogajanj in predložitvi končnih po-
nudb, bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem 
postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.

10. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dol-
žan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 60 dni po do-
končnosti upravne odločbe.

Občina Lenart v Slovenskih goricah

Št. 330-1/2023-2 Ob-1637/23
Mestna občina Nova Gorica objavlja na podlagi 

Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 
2023 (Uradni list RS, št. 21/23) in na podlagi 24. člena 
Odloka o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, 
št. 70/15, 27/17 in 39/19, v nadaljevanju: odlok)

javni razpis
za dodeljevanje pomoči za izvedbo ukrepov  
v kmetijstvu in na podeželju v Mestni občini  

Nova Gorica za leto 2023 (v nadaljevanju: razpis)
1. Razpisovalec: Mestna občina Nova Gorica, Trg 

Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
2. Predmet razpisa: predmet tega razpisa je sofi-

nanciranje ukrepov osnovne (skupinske izjeme) in do-
polnilnih (de minimis) dejavnosti na kmetijskih gospo-

darstvih v skladu z določili odloka. Ukrepi, ki so predmet 
sofinanciranja, so natančneje opredeljeni v točki 15 tega 
razpisa.

3. Namen razpisa je za ukrepe iz točke:
– 15.1.–skupinske izjeme: izboljšanje splošne učin-

kovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z 
zmanjševanjem stroškov proizvodnje in preusmeritvijo 
proizvodnje, izboljšanje naravnega okolja, higienskih 
razmer ali standardov za dobrobit živali, vzpostavljanje 
in izboljšanje kmetijske infrastrukture;

– 15.2.–de minimis: prispevati k ustvarjanju pogo-
jev in možnosti za nova delovna mesta in realizacijo 
poslovnih idej, povečati pestrost ponudbe na kmetijah, 
izboljšati tržne pogoje kmetijskih gospodarstev z dopol-
nilnimi dejavnostmi in ohraniti dejavnost transporta in 
transportne mreže v odročnih krajih.

4. Upravičenci ter splošni pogoji za sofinanciranje:
4.1. Upravičenci do sredstev so:
Upravičenci so podrobneje določeni pri posameznih 

ukrepih iz točke 15 tega razpisa ter v pogojih in merilih 
za dodelitev sredstev (točka 16. tega razpisa).

4.1.1. Do pomoči po Uredbi Komisije (EU) 
št. 702/2014 (skupinske izjeme) so upravičene pravne 
in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna 
in srednje velika podjetja, dejavna v primarni kmetijski 
proizvodnji oziroma, v primerih ukrepov po členih 21 
in 24 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v 
kmetijskem sektorju, ter so vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev. Vsi upravičenci morajo imeti sedež oziro-
ma stalno prebivališče in kmetijske površine na območju 
občine ali se njihova investicija oziroma dejavnost izvaja 
na območju občine.

Do pomoči po tem odloku za ukrepe na podlagi 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni su-
bjekti, ki so:

– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na 
podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je 
bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z 
notranjim trgom;

– podjetja v težavah.
4.1.2. Do pomoči po Uredbi Komisije (EU) 

št. 1407/2013 (de minimis) so upravičene:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem 

za mikro, majhna in srednje velika podjetja v primerih 
ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi Komisije (EU) 
št. 1407/2013, imajo sedež oziroma stalno prebivališče 
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register 
kmetijskih gospodarstev in, ki ima sedež ter kmetijske 
površine na območju občine;

– pravne in fizične osebe, registrirane za opravlja-
nje dejavnosti cestnega tovornega prometa s sedežem 
na območju občine;

– imajo poravnane zapadle obveznosti do občine iz 
katerega koli naslova.

Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upra-
vičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila 
»de minimis« ne sme preseči 200.000,00 EUR (v pri-
meru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem to-
vornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 
100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih 
let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine 
ali Unije.

Pomoč po pravilu de minimis ne sme biti:
– namenjena izvozu oziroma 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;

mailto:obcina@lenart.si
mailto:obcina@lenart.si
http://www.lenart.si


Stran 468 / Št. 30 / 10. 3. 2023 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

– pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov 
pred uvoženimi;

– dodeljena mikro, majhnim in srednje velikim pod-
jetjem, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postop-
kih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni 
list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisilni 
poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neu-
strezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj 
s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega 
kapitala družbe;

– dodeljena subjektom, ki nimajo poravnanih obve-
znosti do občine, iz katerega koli naslova, ne izplačuje 
plač/socialnih prispevkov in je davčni dolžnik.

Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upra-
vičena podjetja iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz se-

znama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz se-

znama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije 
v naslednjih primerih:

a) 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;

b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne proizvajalce.

4.2. Splošni pogoji za sofinanciranje
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je navajal 

neresnične podatke, se mu sredstev ne odobri.
Do sredstev niso upravičeni prijavitelji v primerih iz 

41. člena odloka.
Za odobritev pomoči mora znesek upravičenih stro-

škov prijavljenega programa ali investicije znašati vsaj 
1000 EUR brez vključenega DDV. Upravičenci, ki po 
predpisih o DDV nimajo možnosti pravice odbitka DDV, 
lahko uveljavljajo DDV kot upravičen strošek in to doka-
žejo s potrdilom FURSa. Pri odobritvi sredstev se bodo 
upoštevali samo tisti predračuni, računi ali pogodbe, 
katerih vrednost bo najmanj 100 EUR (brez vključene-
ga DDV).

Upravičencu, kateremu je dodeljena pomoč nižja od 
50,00 evrov, se ne izplača.

Stroški, ki se dokazujejo s predračuni, računi ali 
pogodbami niso upravičen strošek, če so izdani oziroma 
sklenjeni med:

– krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti do četr-
tega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med zakon-
cema ali osebama, ki živijo v zunajzakonski skupnosti 
ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, po-
svojencem, rejnikom ali rejencem;

– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko 
družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p. tudi 
(so)lastnica gospodarske družbe;

– med fizično osebo, ki je (so)lastnik gospodarske 
družbe in to gospodarsko družbo.

Prijavljeno investicijo, sofinancirano po tem razpi-
su, mora upravičenec ohraniti vsaj pet let po dodelitvi 
sredstev.

Drugi pogoji sofinanciranja so podrobneje določeni 
pri posameznih ukrepih iz točke 15 tega razpisa ter v 
pogojih in merilih za dodelitev sredstev (točka 16 tega 
razpisa).

4.2.1 Pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014 
(skupinske izjeme)

Splošni pogoji za dodelitev sredstev so določeni v 
tem poglavju, podrobnejši pogoji pa pri posameznem 
ukrepu v 15.1. točki tega razpisa.

Pomoči iz točke 15.1. razpisa se ne uporablja za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje 

države ali države članice, in sicer če je pomoč neposre-
dno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo 
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe do-
mačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.

Za ukrepe državnih pomoči se pomoč lahko dodeli, 
če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni 
učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom 
izvajanja projekta ali dejavnosti.

Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih so 
določeni v točkah 15.1. tega razpisa.

Pomoč se lahko kumulira z vsako drugo državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se de-
loma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumula-
cijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska 
pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z 
Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.

Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 
se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v 
zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumu-
lacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, 
ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

4.2.2 Pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013 
(de minimis)

Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno 
pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se 
s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost po-
moči ali znesek pomoči.

Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomo-
čjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 
št. 360/2012.

Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomo-
čjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami 
de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 
100.000 EUR).

5. Višina razpoložljivih sredstev
Skupna višina razpoložljivih sredstev je 

140.000 EUR in so zagotovljena na proračunski po-
stavki 1102/9005 Spodbude za urejanje zemljišč, po-
speševanje in razvoj kmetijstva. Od tega je predvideno 
za ukrepe iz:

točke 15.1: 60.000 EUR;
točke 15.2.1 in 15.2.2: 65.000 EUR;
točke 15.2.3: 15.000 EUR.
Sredstva za programe in investicije na področju 

kmetijstva in podeželja se dodeljujejo kot nepovratna 
sredstva v obliki dotacij.

6. Višina odobrenih sredstev
Maksimalna intenzivnost odobrenih pomoči je nave-

dena pri posameznem ukrepu iz točke 15.
Pri obravnavi vlog se, ne glede na prijavljeno vre-

dnost investicije oziroma programa, kot najvišja vre-
dnost posamezne investicije oziroma programa upo-
števa vrednost 21.000 EUR (brez vključenega DDV). 
Skupna vrednost pomoči posameznemu kmetijskemu 
gospodarstvu ne sme presegati 15.000 EUR letno za 
vse ukrepe po tem razpisu.

Višina pomoči, ki se dodeli upravičencem, se določi 
na podlagi določil odloka, tega razpisa, glede na višino 
vseh odobrenih upravičenih stroškov in glede na višino 
razpoložljivih sredstev.
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Pri ukrepu 15.2.3 se upravičencem lahko dode-
lijo sredstva v višini 100 % upravičenih stroškov brez 
DDV oziroma največ do razpisane višine sredstev za 
ta ukrep.

7. Izguba pravice do izplačila sredstev, nerazdelje-
na sredstva

Upravičenec izgubi pravico do izplačila odobrenih 
sredstev oziroma sorazmernega dela odobrenih sred-
stev, v kolikor v roku iz 8. točke tega razpisa ne rea-
lizira oziroma ne realizira v celoti investicije oziroma 
programa, za katerega so mu bila z odločbo sredstva 
odobrena.

Upravičencu, pri katerem se po izdaji odločbe oziro-
ma po izplačilu ugotovi, da je navajal neresnične podat-
ke, na podlagi katerih so mu bila sredstva odobrena, da 
je dodeljena sredstva delno ali v celoti porabil nenamen-
sko ali v drugih primerih, določenih s pogodbo, se sred-
stev ne nakaže oziroma jih je upravičenec dolžan skupaj 
z obrestmi vrniti v občinski proračun. V tem primeru 
prejemnik ne more pridobiti sredstev na podlagi tega 
odloka na naslednjih javnih razpisih v obdobju petih let. 
Zoper njega se ukrepa v skladu z veljavno zakonodajo.

Nerazdeljena sredstva se lahko dodelijo v skladu z 
drugim in tretjim odstavkom 38. člena odloka.

8. Obdobje porabe sredstev
Obdobje, za katerega so namenjena sredstva iz 

tega razpisa, je proračunsko leto 2023. Sredstva na 
podlagi tega razpisa se bodo dodelila tistim odobrenim 
programom in investicijam, ki bodo realizirana v času:

– za ukrepe po skupinskih izjemah (točka 15.1. 
razpisa) od izdaje odločbe do najkasneje vključno 31. 8. 
2023;

– za ukrepe de minimis (točka 15.2.1., 15.2.2. in 
15.2.3 razpisa) od vključno 1. 9. 2022 do vključno 31. 8. 
2023.

9. Rok za predložitev vlog
Rok za oddajo vlog je:
– za ukrepe po skupinskih izjemah (točka 15.1. raz-

pisa) do vključno 25. 4. 2023 do 12. ure;
– za ukrepe de minimis (točka 15.2. razpisa) do 

vključno 4. 9. 2023 do 12. ure.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo:
– za ukrepe po skupinskih izjemah (točka 15.1 raz-

pisa) najkasneje do 25. 4. 2023 do 12. ure prispele po 
pošti oziroma bodo osebno oddane na naslov Mestna 
občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova 
Gorica (soba 12, pritličje). Prepozne vloge bodo s skle-
pom zavržene.

– za ukrepe de minimis (točka 15.2 razpisa) naj-
kasneje do 4. 9. 2023 do 12. ure prispele po pošti ozi-
roma bodo osebno oddane na naslov: Mestna občina 
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gori-
ca (soba 12, pritličje). Prepozne vloge bodo s sklepom 
zavržene.

10. Organ, pri katerem se vložijo vloge na razpis: 
vloge se osebno oddajo ali pošljejo po pošti na naslov 
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 
5000 Nova Gorica, soba 12/pritličje.

11. Priprava vlog
Prijavitelji se na razpis prijavijo z vlogo, ki jo lahko 

podajo izključno na obrazcih razpisne dokumentacije v 
pokončnem tisku. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. 
Razpisovalec lahko od prijavitelja zahteva vpogled v 
originale prilog in dokazil. Razpisovalec lahko od prija-
vitelja zahteva tudi, da predloži listine ali/in obrazložitve, 
s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave 
iz vloge. Vloga mora vsebovati vse v razpisu in razpisni 
dokumentaciji zahtevane priloge in dokazila ter mora biti 
dostavljena do roka, določenega v 9. točki tega razpisa.

Prijavitelj odda vlogo na razpis v zaprti kuverti, na 
njeno sprednjo stran pa nalepi obrazec »ovojnica po-
nudbe«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V 
obrazcu prijavitelj navede tudi svoje podatke.

12. Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in bo potekalo za:
– ukrepe iz skupinskih izjem po točki 15.1 dne 25. 4. 

2023 ob 14. uri v prostorih Mestne občine Nova Gorica;
– ukrepe pomoči de minimis po točki 15.2 dne 4. 9. 

2023 ob 14. uri v prostorih Mestne občine Nova Gorica.
Prijavitelje, katerih vloge ne bodo razumljive ali 

popolne, se v roku petih delovnih dni od odpiranja vlog 
pisno pozove, naj vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev 
vlog je 5 delovnih dni od prejema poziva.

Prepozne vloge, vloge, ki ne bodo oddane na 
obrazcih razpisne dokumentacije in vloge, ki ne bodo 
dopolnjenje v roku, s sklepom zavrže organ občinske 
uprave, pristojen za kmetijstvo (v nadaljevanju: pristojni 
organ).

13. Obvestilo o izidu razpisa
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasne-

je v 60 dneh po poteku rokov iz 9. točke tega razpisa
Odobrena sredstva se izplačajo na podlagi pogod-

be, sklenjene med Mestno občino Nova Gorica in pre-
jemnikom sredstev, po predhodni predložitvi dokazil o 
izvedenih programih oziroma investicijah ter namenski 
porabi sredstev.

14. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumenta-
cija je objavljena na spletni strani Mestne občine Nova 
Gorica http://www.nova-gorica.si. Vloga, ki jo je potreb-
no oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, mora 
vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Za 
vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko pokli-
čete na tel. 05/33-50-172 (Zdenka Kompare) ali pišite na 
e-pošto zdenka.kompare@nova-gorica.si.

15. Ukrepi
15.1. Ukrepi po skupinskih izjemah (Uredba Komi-

sije (EU) št. 702/2014)
15.1.1. Pomoči za naložbe v opredmetena in neo-

predmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih
Cilji ukrepa: izboljšanje splošne učinkovitosti in traj-

nosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem 
stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo 
proizvodnje; izboljšanje naravnega okolja, higienskih 
razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna 
naložba presega veljavne standarde Unije; vzpostavlja-
nje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, 
prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z 
dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljša-
njem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.

15.1.1.1 Podukrep: posodabljanje kmetijskih go-
spodarstev

Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije (izključ-

no stroški PGD) za novogradnjo ali rekonstrukcijo hlevov 
in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih;

– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hle-
vov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodar-
stvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev 
izpustov (stroški materiala in storitev);

– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene 
tržne vrednosti;

– stroški nakupa opreme hlevov in gospodarskih 
poslopij;

– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter nakupa 
opreme za rastlinjake;

– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugo-
dnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže ipd.) in 
zaščiti pred divjadjo;

http://www.nova-gorica.si
mailto:zdenka.kompare@nova-gorica.si
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– stroški nakupa računalniške programske opreme 
za potrebe kmetijske pridelave, patentov, licenc, avtor-
skih pravic in blagovnih znamk,

– stroški ureditve trajnega nasada, in sicer stroški 
agromelioracije in sadik za zasaditev novega nasada (sa-
dovnjak, oljčnik, nasad špargljev in druge trajne rastline).

Rabljena kmetijska mehanizacija in oprema sta 
upravičen strošek, če sta kupljena pri pooblaščenih pro-
dajalcih. Pogonski stroji niso upravičen strošek.

Pogoji za pridobitev sredstev: predložitev ustre-
znega dovoljenja za izvedbo naložbe, če je s predpisi s 
področja gradnje objektov to potrebno. V kolikor dovo-
ljenje ni potrebno, se predloži ustrezne načrte oziroma 
projekte, iz katerih je razvidna izvedba naložbe, popis 
del oziroma materiala s predračuni ter lokacijsko infor-
macijo; predložitev projektne dokumentacije za izvedbo 
naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni 
do sofinanciranja; za naložbo, ki mora biti v skladu z 
določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti preso-
ja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z 
vlogo za pridobitev pomoči; predložitev ponudb oziroma 
predračuna za načrtovano naložbo; mnenje o upraviče-
nosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna 
strokovna služba; dokazilo o lastništvu oziroma dovo-
ljenju lastnika v primeru zakupa; terminski plan izvedbe 
naložbe z datumom zaključka, vlogo za pomoč v okviru 
tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.

Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov 
naložb na kmetijskih gospodarstvih.

15.1.1.2 Podukrep: Urejanje kmetijskih zemljišč in 
pašnikov

Upravičeni stroški: stroški izdelave načrta ureditve 
kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pa-
šniki), stroški izvedbe del za nezahtevne agromeliora-
cije, stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev 
pašnikov z ograjo, stroški izvedbe in opreme za ureditev 
napajališč za živino.

Pogoji za pridobitev sredstev: predložitev ustreznih 
dovoljenj oziroma projektne dokumentacije za izvedbo na-
ložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do 
sofinanciranja, predložitev skic s prostorsko umestitvijo 
investicije oziroma ustrezne načrte ali dokumentacijo iz 
katere je razvidna izvedba naložbe (če gradbeno dovo-
ljenje ni potrebno) ter popis del in materiala s predraču-
ni, predložitev ponudb oziroma predračuna stroškov, za 
katere se uveljavlja pomoč, kopija katastrskega načrta 
in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, 
kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali 
nezahtevna agromelioracija, dovoljenje lastnika zemljišča 
za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča, terminski 
plan izvedbe ureditve z datumom zaključka.

Višina sofinanciranja:
do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih 

gospodarstvih.
15. 2. Ukrepi »de minimis« (Uredba Komisije (EU) 

št. 1407/2013)
15.2.1 Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetij-

skih gospodarstvih
Cilj ukrepa je prispevati k ustvarjanju pogojev in 

možnosti za nova delovna mesta ter za realizacijo po-
slovnih idej nosilcev in članov kmetijskih gospodarstev 
z odpiranjem nove ali širitvijo obstoječe dopolnilne de-
javnosti z namenom povečanja konkurenčnosti kmetij-
skega gospodarstva ali za zagotovitev dodatnega vira 
dohodka.

Upravičeni stroški:
priprava projektne dokumentacije (izključno stroški 

izdelave PGD), gradbena in obrtniška dela in material, 
stroški nakupa trajnejše opreme vključno z računalni-

ško opremo, stroški promocije dopolnilne dejavnosti in 
njenih proizvodov, stroški udeležbe na izobraževanjih in 
usposabljanjih, ki so povezani z dopolnilno dejavnostjo.

Stroški promocije: stroški oglaševanja, udeležbe na 
sejmih in drugih.

Stroški udeležbe na izobraževanjih in uspo-
sabljanjih, ki so povezani z dejavnostjo v max višini 
700,00 EUR.

Rabljena kmetijska mehanizacija in oprema sta 
upravičen strošek, če sta kupljena pri pooblaščenih 
prodajalcih.

Pogoji za pridobitev sredstev: dopolnilna dejavnost 
v skladu z veljavnimi predpisi, že registrirana ali regi-
strirana pred izplačilom pomoči; vloga z zahtevanimi 
prilogami; dokazilo o zavarovanju kmetov za nosilca 
ali člana kmetijskega gospodarstva, če so tako zavaro-
vani; računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do 
zaključka tekočega razpisa; dokazilo o plačilu.

Pri investicijah v gradnje morajo prijavitelji vlogi 
priložiti popoln popis del z ovrednotenimi posameznimi 
postavkami, gradbeno dovoljenje ali, če to ni potrebno, 
dokazilo, da gradbeno dovoljenje ni potrebno ter načrt 
ali skico objekta in položaj objekta na kopiji katastrske-
ga načrta. V primeru upravičenega stroška gradbenih in 
obrtniških del se pomoč ne dodeli, če iz veljavnih pred-
pisov izhaja, da gradnja ni dopustna.

Upravičenci: za vse upravičene stroške so upravi-
čenci določeni v 4. točki tega razpisa. V primeru, da je 
upravičenec pravna oseba, mora biti vsaj eden od njenih 
ustanoviteljev nosilec ali član kmetijskega gospodarstva.

Višina sofinanciranja:
do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih 

gospodarstvih.
15.2.2. Trženje kmetijskih proizvodov in storitev ter 

nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti
Cilj ukrepa je izboljšati tržne pogoje kmetijskih go-

spodarstev z dopolnilnimi dejavnostmi, ustvariti pogoje 
in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, 
izboljšanje strokovnega znanja in prenosu novih praks 
na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospo-
darstvih.

Upravičeni stroški: nakup opreme za konfekcio-
niranje in skladiščenje. Nakup opreme za prostore za 
prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov z drugih kmetij, 
promocija kmetijskih in drugih proizvodov s kmetij.

Pogoji za pridobitev sredstev: dopolnilna dejavnost 
v skladu z veljavnimi predpisi, že registrirana ali regi-
strirana pred izplačilom pomoči; vloga z zahtevanimi 
prilogami; dokazilo o zavarovanju kmetov za nosilca 
ali člana kmetijskega gospodarstva, če so tako zavaro-
vani; računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do 
zaključka tekočega razpisa; dokazilo o plačilu.

Upravičenci: za vse upravičene stroške so upravi-
čenci določeni v 4. točki tega razpisa, razen za orga-
niziranje strokovnih prireditev z namenom promocije 
kmetijskih proizvodov, kjer morajo biti upravičenci MSP, 
ki so ustrezno registrirana za opravljanje dejavnosti, ki 
je predmet podpore.

V primeru, da je upravičenec pravna oseba, mora 
biti vsaj eden od njenih ustanoviteljev nosilec ali član 
kmetijskega gospodarstva.

Višina sofinanciranja: do največ 80 % upravičenih 
stroškov.

Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč 
ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli sku-
pni znesek de minimis pomoči.
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15.2.3. Pokrivanje operativnih stroškov prevoza iz 
odročnih krajev

Cilj ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in tran-
sportne mreže v odročnih krajih, kjer zaradi velike raz-
drobljenosti stroški prevoza niso ekonomsko upravičeni.

Upravičeni stroški: operativni stroški tovornega pre-
voza/kilometer v odročnih krajih. Upravičeni stroški niso 
stroški nakupa vozil za cestni transport.

Pogoji za pridobitev sredstev: ustrezno registrira-
na dejavnost transporta, ki se odvija v odročnih krajih 
v odročnih krajih z območja občine, če ne gre za pre-
voze proizvodov primarne kmetijske pridelave; vloga z 
zahtevanimi prilogami; dokazilo o opravljenih tovornih 
transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj; 
seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in 
številom prevozov letno.

Upravičenci: kot so določeni v 4. točki tega razpisa, 
vendar izključno iz odročnih krajev občine in so registri-
rani za dejavnost transporta.

Višina sofinanciranja: do 100 % upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški: stroški prevoza pitne vode za 

potrebe dejavnosti s področja kmetijstva na območjih, 
kjer ni možnosti priključitve na javni vodovod.

Upravičenci: kot so določeni v 4. točki tega razpisa, 
vendar izključno iz območij, kjer ni možnosti za priključi-
tev na javni vodovod.

16. Merila in pogoji za dodelitev sredstev
16.1 Splošni pogoji
Prijavitelji za ukrepe iz točke 15 tega razpisa morajo 

poleg drugih v razpisu navedenih določil izpolnjevati še:
– Kmetijska gospodarstva: kmetijska gospodarstva 

morajo obdelovati najmanj 4 ha primerljivih površin na ob-
močju Vipavske doline ali najmanj 2,5 ha primerljivih kme-
tijskih površin na območju Trnovske in Banjške planote.

– Za gojenje jagodičja, zelenjadnic, zelišč najmanj 
2 ha primerljivih kmetijskih površin.

– Za pokrite površine najmanj 1 ha primerljivih po-
vršin.

– Čebelarji: imeti morajo najmanj 20 panjev.
– Pravne osebe: pravne osebe morajo biti registrira-

ne za kmetijsko pridelavo ali predelavo z najmanj enim 
zaposlenim in opravljati dejavnost na območju Mestne 
občine Nova Gorica, razen v primeru ukrepa 15.2.3, ko 
mora biti pravna oseba registrirana za opravljanje de-
javnosti transporta.

Za 1 ha primerljive kmetijske površine se po tem 
razpisu šteje:

– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
– 4 ha pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov (oljčnik, sa-

dovnjak, vinograd) oziroma nasadov trajnih rastlin na 
njivskih površinah

– 0,1 ha pokritih površin v (vrtnarstvu, pri pridelavi 
jagod ali jagodičja ali gob) ali

– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž.
16.2 Merila
Prijaviteljem za ukrepe iz točke 15, razen iz točke 

15.2.3 tega razpisa bo komisija pri ocenjevanju vlog 
upoštevala naslednje ponderje:

– čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za 
kmetijsko pridelavo ali predelavo, ima vsaj enega zaposle-
nega in opravlja dejavnost na območju MONG: ponder 1

– kmetija na Trnovski in Banjški planoti: ponder 0,75
– ostale kmetije in pravne osebe, ki ne izpolnjujejo 

pogoja iz prve alineje: ponder 0,5
– negospodarne in neustrezne investicije: ponder 0.
Za čisto kmetijo se po tem razpisu šteje kmetijsko 

gospodarstvo, v katerem je vsaj en član zavarovan iz 
kmetijske dejavnosti.

Za ostalo kmetijo se po tem razpisu šteje kmetijsko 
gospodarstvo, na katerem ni noben član zavarovan iz 
kmetijske dejavnosti.

Kot negospodarna se šteje investicija, katere na-
men, obseg ali vrednost bistveno presega načrtovano 
proizvodnjo. Kot neustrezna se šteje investicija, ki ne 
služi opravljanju registrirane dopolnilne dejavnosti.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 671-2/23 Ob-1638/23

Občina Sodražica na podlagi 19. člena Zakona 
o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 9. člena Odloka o 
postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa 
športa v Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 21/20 in 
44/21) ter Letnega programa športna v Občini Sodražica 
za leto 2023, ki ga je sprejel Občinski svet Občine So-
dražica, na 3. redni seji dne 16. 2. 2023 (v nadaljevanju: 
LPŠ) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 
2023 (Uradni list RS, št. 25/23), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje letnega programa športa v Občini 

Sodražica za leto 2023
1. Izvajalec javnega razpisa: Občina Sodražica, Trg 

25. maja 3, 1317 Sodražica.
2. Pravna podlaga: Odlok o postopku in merilih za 

sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sodra-
žica (Uradni list RS, št. 68/20 in 44/21) (v nadaljevanju: 
Odlok).

3. Predmet javnega razpisa (v nadaljevanju: JR)
Za uresničevanje javnega interesa v športu se v 

občini v letu 2023 sofinancirajo naslednja področja:
a. Športni programi
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

– promocijski športni programi
– celoletni športni programi
– programi v počitnicah in pouka prostih dnevih

– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport

– kakovostni šport
– športna rekreacija
– šport starejših
b. Delovanje športnih društev
c. Športne prireditve lokalnega pomena
d. Upravljanje oziroma vzdrževanje športnih objek-

tov in površin za šport v naravi.
4. Upravičeni izvajalci LPŠ
Na JR lahko kandidirajo naslednji izvajalci športih 

LPŠ:
– športna društva in športne zveze, registrirane v 

Republiki Sloveniji;
– zavodi za šport po zakonu;
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejav-

nosti v športu v Republiki Sloveniji;
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen 

namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja 
ustanove;

– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki iz-
vajajo javnoveljavne programe;

– samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za 
opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;

– zasebni športni delavci.
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani in imajo sedež v občini,
– izvajajo dejavnost, v katero je vključenih najmanj 

60 % udeležencev s stalnim prebivališčem v občini.



Stran 472 / Št. 30 / 10. 3. 2023 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Do sofinanciranja določenih dejavnosti (izvajanja po-
sameznih programov) so lahko upravičeni tudi izvajalci, ki

– imajo sedež izven občine, a izvajajo dejavnost 
na območju občine, v katero je vključenih najmanj 80 % 
udeležencev s stalnim prebivališčem v občini;

– kadar izvajajo kakovostni ali vrhunski šport, ki je 
posebnega pomena za občino, imajo lahko sedež izven 
občine in v svojo dejavnost vključujejo posameznike s 
stalnim prebivališčem v občini;

– imajo za prijavljene dejavnosti:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje 

ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader 
za opravljanje dela v športu,

– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je 
razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo 
dejavnosti,

– izvajajo športne programe, ki so predmet raz-
pisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 
60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre 
za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je 
obseg izvajanja posameznega športnega programa v 
merilih drugače opredeljen;

– v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno 
evidenco članstva (športna društva) ter evidenco o ude-
ležencih programa;

– delujejo v občini najmanj eno leto.
6. Merila za vrednotenje področij športa in posebni 

pogoji JR: na JR prispele vloge bodo vrednotene v skla-
du z določbami Odloka in določbami LPŠ.

7. Višina sredstev: višina razpisanih sredstev na 
JR znaša 25.000,00 EUR. Proračunska sredstva so 
razporejena skladno s sprejetim Odlokom o proračunu 
Občine Sodražica za leto 2023 (Uradni list RS, št. 25/23) 
in LPŠ za leto 2023.

8. Obdobje porabe dodeljenih sredstev po javnem 
razpisu: od sklenitve pogodbe do 30. 11. 2023.

9. Prijave na JR (vloge)
Vsebina prijave: prijava na JR mora biti izdelana na 

obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in 
mora vsebovati vsa zahtevana dokazila oziroma izjave, 
s katerimi podpisnik le-teh jamči za izpolnjevanje pogo-
jev. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot formalno 
popolna. Obrazcev iz razpisne dokumentacije ni dovo-
ljeno vsebinsko spreminjati.

Prijavitelji, ki bodo poslali oziroma oddali formal-
no nepopolno vlogo, bodo pozvani k dopolnitvi vloge. 
V dopisu bo določen rok za dopolnitev vloge oziroma 
rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ga morajo prijavitelji 
upoštevati. Vloge, ki jih prijavitelji v določenem roku ne 
bodo ustrezno dopolnili, ne bodo obravnavane. Takšne 
vloge bodo kot formalno nepopolne s sklepom zavržene.

Razpisni rok: rok za prijavo je do vključno 31. 3. 
2023. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je 
bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s 
priporočeno pošiljko ali oddana v tajništvu občine zadnji 
dan roka do 10. ure. Vloge, ki bodo prispele po roku za 
predložitev prijave, ne glede na način prispetja, ne bodo 
obravnavane. Takšne vloge bodo s sklepom zavržene in 
praviloma neodprte vrnjene pošiljatelju.

Način dostave vlog: vlogo za sofinanciranje po-
dročij športa za leto 2023 mora predlagatelj izpolniti na 
prijavnih obrazcih in zraven predložiti vsa pripadajoča in 
zahtevana dokazila. Vlogo je potrebno v zaprti ovojnici 
poslati ali osebno oddati na naslov: Občina Sodražica, 
Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica. Na kuverti mora biti 
nalepljena izpolnjena ovojnica, ki je del razpisne doku-
mentacije. Za prijave, ki bodo oddane po pošti in zaradi 
kakršnihkoli razlogov ne prispejo v tajništvo Občina So-
dražica ne odgovarja.

Pravno obvestilo: oddaja prijave (vloge) pomeni, da 
prijavitelj soglaša z vsemi pogoji in določili javnega raz-
pisa ter sprejema in v celoti soglaša z vzorcem pogodbe 
o sofinanciranju, ki je sestavni del razpisne dokumenta-
cije, zato parafiranega vzorca pogodbe o sofinanciranju 
ni potrebno priložiti prijavi/vlogi.

10. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: odpi-
ranje prispelih vlog bo opravila Komisija za izvedbo JR in 
bo predvidoma dne, 3. 4. 2023. Odpiranje vlog ne bo javno.

11. Postopek dodelitve sredstev in rok, v katerem 
bodo prijavitelji obveščeni o izidu JR

Po končanem roku za oddajo vlog (prijav), bo stro-
kovna komisija vloge, ki bodo prispele pravočasno in 
bodo ustrezno označene, odprla in pregledala njihovo 
vsebino. Prijavitelje, ki bodo oddali formalno nepopolne 
vloge, bo strokovna komisija pozvala k dopolnitvi. Vloge, 
ki v pozivnem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom 
zavržene. Formalno popolne vloge bo strokovna komi-
sija ovrednotila v skladu z merili za sofinanciranje in pri 
tem upoštevala pogoje, ki jih morajo upravičenci izpol-
njevati. Na podlagi predloga upravičencev do finančnih 
sredstev, ki ga bo izdelala strokovna komisija, bodo 
izdane odločbe o izboru. Odločbe o izboru bodo izdane 
predvidoma v roku 30 dni od dneva odpiranja vlog. Pri-
javitelji imajo pravico do pritožbe, ki jo morajo vložiti v 
roku 8 dni od prejema sklepa.

Upravičencem, ki jim bodo odobrena finančna sred-
stva, bodo poslane pogodbe o sofinanciranju. Upra-
vičenci morajo podpisane pogodbe vrniti na občino 
(osebno ali po pošti) v roku 8 delovnih dni od prejema 
pogodbe o sofinanciranju. V primeru, da upravičenec v 
danem roku ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je 
umaknil svojo vlogo za pridobitev sredstev.

12. Posredovanje informacij v zvezi z JR in pridobi-
tev razpisne dokumentacije

Informacije in navodila dobijo kandidati na Občini 
Sodražica pri Petri Marn, tel. 01/83-66-075, e-pošta: 
petra.marn@sodrazica.si.

Kandidati lahko razpisno dokumentacijo dvignejo na 
Občini Sodražica, v času uradnih ur. Dokumentacija je na 
voljo tudi na spletni strani občine: www.sodrazica.si.

Občina Sodražica

Št. 430-18/2023 Ob-1639/23
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob 

Savi za leto 2023 (Uradni list RS, št. 11/23), Odloka o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 
vode na območju Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, 
št. 111/13, 33/17), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunal-
ne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 
194/21 in 44/22 – ZVO-2), Tehničnega pravilnika o objektih 
in napravah za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavin-
skih voda (Uradni list RS, št. 3/14), 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) in Statuta Ob-
čine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15), objavlja 
Občina Zagorje ob Savi

javni razpis
za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev  

za sofinanciranje upravičenih stroškov nakupa 
malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih 

črpališč za komunalne odpadne vode  
v Občini Zagorje ob Savi v letu 2023

l. Naziv in sedež nosilca javnega razpisa: Občina 
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob 
Savi.

mailto:petra.marn@sodrazica.si
http://www.sodrazica.si
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0202
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-2394
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-2603
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-3730
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II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofi-
nanciranje upravičenih stroškov nakupa malih (posame-
znih ali skupnih) komunalnih čistilnih naprav (v nadalje-
vanju: MKČN) do 50 PE (populacijski ekvivalent) na ob-
močju Občine Zagorje ob Savi oziroma dodelitev nepo-
vratnih finančnih sredstev za sofinanciranje upravičenih 
stroškov nakupa hišnih črpališč za komunalne odpadne 
vode (v nadaljevanju: hišna črpališča) na območjih, kjer 
je zgrajena javna kanalizacija in je obvezna priključitev 
na javno kanalizacijo (aglomeracije 7514 – Loke pri Za-
gorju in 7622 – Zagorje ob Savi).

III. Upravičenci
Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto nalož-

bo le enkrat. V kolikor je upravičenec že prejel javna 
sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni 
upravičen.

Naložba mora biti pred vložitvijo vloge zaključena.
MKČN
Do nepovratnih finančnih sredstev za namen sofi-

nanciranja izgradnje MKČN so upravičeni lastniki ozi-
roma solastniki oziroma imetniki stavbne pravice na 
obstoječih stanovanjskih objektih, legalno zgrajenih pred 
letom 2003 na območju Občine Zagorje ob Savi, ki imajo 
stalno prebivališče v Občini Zagorje ob Savi, objekti pa 
se nahajajo:

– izven aglomeracij (območij poselitev), kjer ni pred-
videna izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja, v 
objektu pa je prijavljeno stalno prebivališče;

– znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer zara-
di nesorazmerno visokih stroškov izgradnje ni predvide-
na izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja.

Do nepovratnih finančnih sredstev za namen sofi-
nanciranja izgradnje MKČN so upravičena tudi društva, 
ki imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi, za legalno 
zgrajen objekt, ki je v lasti društva, namenjen izvajanju 
društvene dejavnosti in se nahaja na območju Občine 
Zagorje ob Savi:

– izven aglomeracij (območij poselitev), kjer ni pred-
videna izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja;

– znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer zara-
di nesorazmerno visokih stroškov izgradnje ni predvide-
na izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja.

Hišna črpališča
Do nepovratnih finančnih sredstev za namen so-

financiranja izgradnje hišnega črpališča so upraviče-
ni lastniki oziroma solastniki oziroma imetniki stavbne 
pravice na obstoječih legalno zgrajenih stanovanjskih 
objektih na območju Občine Zagorje ob Savi, ki imajo 
stalno prebivališče na območju Občine Zagorje ob Savi, 
kjer je zgrajena javna kanalizacija in je obvezna priklju-
čitev na javno kanalizacijo (aglomeracije 7514-Loke pri 
Zagorju in 7622-Zagorje ob Savi), ker ni možna izgra-
dnja gravitacijskega kanalizacijskega hišnega priključka.

IV. Okvirna višina: sredstva so zagotovljena v pro-
računu Občine Zagorje ob Savi za leto 2023, pod pro-
računsko postavko PP 91217 – Sofinanciranje malih 
čistilnih naprav, in sicer v višini 8.000 EUR. Sredstva se 
bodo dodeljevala do porabe zagotovljenih proračunskih 
sredstev, potem se javni razpis zapre.

V. Višina subvencije
MKČN
Višina subvencije za posamezno MKČN je 40 % 

upravičenih stroškov z DDV, vendar največ 800,00 EUR 
za posamezno stavbo.

V primeru sofinanciranja skupne MKČN za več sta-
novanjskih stavb je do enake subvencije (do 40 % upra-
vičenih stroškov z DDV, vendar največ 800,00 EUR) 
upravičena vsaka posamezna stavba, vendar seštevek 
vseh subvencij za skupno MKČN, ne sme presegati 

40 % vrednosti upravičenih stroškov z DDV za skupno 
MKČN.

Višina subvencije za posamezno MKČN za objekte 
v lasti društev je 100 % upravičenih stroškov z DDV, ki 
vključujejo tudi gradbena dela.

Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa nove opreme,
– strošek gradbenih del (*velja samo za objekte v 

lasti društev),
– strošek Poročila o prvih meritvah za MKČN z 

zmogljivostjo do 50 PE,
– strošek geološko geotehničnega poročila.
Hišna črpališča
Višina subvencije za posamezno hišno črpališče 

je 40 % upravičenih stroškov z DDV, vendar največ 
300,00 EUR za posamezno stavbo.

V primeru sofinanciranja skupnega hišnega črpali-
šča za več stanovanjskih stavb je do enake subvencije 
(do 40 % upravičenih stroškov z DDV, vendar največ 
300,00 EUR) upravičena vsaka posamezna stavba, ven-
dar seštevek vseh subvencij, ne sme presegati 40 % 
vrednosti upravičenih stroškov z DDV za skupno hišno 
črpališče.

Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa nove opreme vključno z DDV.
Pred priklopom na javno kanalizacijsko omrežje 

mora biti v celoti poravnan komunalni prispevek za pri-
klop na javno kanalizacijo.

VI. Pogoji in merila za pridobitev sredstev: pogoji in 
merila za pridobitev sredstev so podrobneje opredeljeni 
v razpisni dokumentaciji.

VII. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti od začetka razpisa do vključno 

31. 10. 2023 oddane v zaprtih pisemskih ovojnicah, 
s pripisom »Ne odpiraj – razpis MKČN oziroma hišna 
črpališča 2023«. Na zadnji strani pisemske ovojnice 
morajo biti navedeni podatki vlagatelja vloge (ime in 
priimek, naslov).

Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana 
zadnji dan roka za oddajo vlog po pošti priporočeno ali 
oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob 
Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.

VIII. Odpiranje in obravnava vlog: odpiranje ter 
obravnavo vlog bo izvedla posebna komisija, ki jo ime-
nuje župan. Komisija bo vloge odpirala in obravnavala 
enkrat mesečno, in sicer vsako prvo delovno sredo v 
mesecu za vloge prispele v preteklem mesecu. Odpira-
nje vlog ni javno. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa 
pisno obveščeni predvidoma v roku 30 dni od odpiranja 
vlog. Z upravičenci bo sklenjena pogodba za dodelitev 
nepovratnih sredstev.

IX. Razpisna dokumentacija in informacije v zvezi 
z javnim razpisom: razpisna dokumentacija je od dne-
va objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka 
dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi 
http://www.zagorje.si/ ali pa jo v tem roku zainteresirani 
dvignejo vsak delovni dan na Občini Zagorje ob Savi – 
Sprejemna pisarna, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje 
ob Savi. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti tudi 
po elektronski pošti.

X. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in 
razpisno dokumentacijo: za morebitna dodatna pojasnila 
v zvezi z razpisom se lahko za tehnična vprašanja obr-
nete na Iva Vrtačnika na tel. 03/56-55-703 ali po e-pošti: 
ivo.vrtacnik@zagorje.si oziroma Milana Fakina na tel. 
03/56-67-704 ali po e-pošti: milan.fakin@komunala-za-
gorje.si. V primeru pravnih vprašanj, pa se lahko obrnete 
na Lucijo Baš na tel. 03/56-55-735 ali po e-pošti: lucija.
bas@zagorje.si.

Občina Zagorje ob Savi

mailto:ivo.vrtacnik@zagorje.si
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Št. 671-0001/2023-3 Ob-1650/23

Občina Rogatec objavlja na podlagi 21. člena Za-
kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 7. člena Sta-
tuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18), Zakona 
o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 
in 3/22 – ZDeb), Odloka o postopku in merilih za sofi-
nanciranje letnega programa športa v Občini Rogatec 
(Uradni list RS, št. 202/20) in Letnega programa športa 
v Občini Rogatec za leto 2023 (sprejetega na 3. redni 
seji Občinskega sveta Občine Rogatec, dne 2. 3. 2023) 
javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega pro-
grama športa v Občini Rogatec v letu 2023.

Celotno besedilo javnega razpisa, vključno z razpi-
sno dokumentacijo, je objavljeno na spletni strani Občine 
Rogatec: https://obcina.rogatec.si/kategorija/javni-razpisi/.

Rok za prijavo je 27. 3. 2023
Občina Rogatec

Št. 430-11/2023-2 Ob-1651/23

Javni razpis
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja  

in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja  
v Občini Litija za leto 2023

Občina Litija razpisuje nepovratna finančna sredstva 
za uresničevanje ciljev ohranjanja in spodbujanja razvoja 
kmetijstva in podeželja za leto 2023, ki se dodeljujejo po 
pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skla-
dno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 in Uredbo Komi-
sije (EU) št. 702/2014, ki ji je Evropska komisija podaljšala 
veljavnost za čas trajanja prehodnega obdobja, tj. do 30. 6. 
2023, zato se pri izvedbi tega javnega razpisa še naprej 
uporabljajo določbe Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Litija za leti 2020 
in 2021 (Uradni list RS, št. 123/20).

Višina razpisanih sredstev
Sredstva v višini 40.000,00 EUR so zagotovljena z 

Odlokom o proračunu Občine Litija za leto 2023 (Uradni 
list RS, št. 25/23), in sicer:

– za Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena in 
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v 
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (Podukrep 1.1: 
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev in Podukrep 1.2: 
Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov), sredstva v vi-
šini 40.000,00 EUR.

Upravičenci
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Upravičenci so kmetijska gospodarstva, ki se ukvar-

jajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju ob-
čine, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in 
imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha kmetijskih 
površin, ki ležijo na območju občine.

Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pa-
šnikov

Upravičenci so posamezna kmetijska gospodarstva 
in ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno 
naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost …), ki ure-
jajo kmetijska zemljišča in pašnike na najmanj 0,5 ha 
kmetijskih zemljišč v uporabi.

Upravičeni stroški
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novo-

gradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih objektov 
na kmetijskih gospodarstvih;

– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hle-
vov in gospodarskih objektov na kmetijskih gospodar-
stvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev 
izpustov (stroški materiala, ki se nanašajo na naložbo);

– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene 
tržne vrednosti razen nakupa traktorjev;

– stroški opreme hlevov in gospodarskih objektov;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v 

rastlinjaku, z izjemo namakalnih naprav;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugo-

dnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
– stroški nakupa računalniške programske opreme, 

patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pa-

šnikov
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega ze-

mljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki),
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromeliora-

cije,
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev 

pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za 

živino.
Neupravičeni stroški – pomoč se ne dodeli
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena in ne-

opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v 
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

– za nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in 
letnih rastlin,

– za zasaditev letnih rastlin,
– za dela v zvezi z odvodnjavanjem,
– za opremo in dela v zvezi z namakanjem,
– za nakup živali in samostojen nakup kmetijskih 

zemljišč,
– za naložbe za skladnost s standardi Unije, z izje-

mo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od 
začetka njihovega delovanja,

– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 
dokumentacije,

– za investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– za investicije, ki so financirane iz drugih javnih 

virov Republike Slovenije ali Unije, vključno s sofinanci-
ranjem prestrukturiranja vinogradov,

– za stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
– obratna sredstva.
Pogoji za pridobitev pomoči
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-

vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno;

– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter 
dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinan-
ciranja;

– za naložbo, v zvezi s katero mora biti opravljena 
presoja vplivov na okolje, mora biti okoljevarstveno so-
glasje predloženo z vlogo za pridobitev pomoči;

– ponudbe oziroma predračun za načrtovano na-
ložbo;

– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska 
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za od-
dajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;

– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti inve-
sticije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, če je 
vrednost naložbe višja kot 30.000 eur.

Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pa-
šnikov

– ustrezna dovoljenja za izvedbo naložbe ter doka-
zila o morebitnih nastalih stroških v zvezi s tem, kadar 
so upravičeni do sofinanciranja,

https://obcina.rogatec.si/kategorija/javni-razpisi/
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– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, 
opreme in tehnologijo paše, ki ga pripravi pristojna stro-
kovna služba,

– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga 
pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet 
podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna 
agromelioracija,

– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe 
v primeru zakupa zemljišča.

Kriteriji za dodelitev sredstev, intenzivnost pomoči 
ter najvišji in najnižji znesek

Na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in 
vseh pravočasno prispelih popolnih vlog znotraj podu-
krepa bo izračunan količnik kot osnova za izračun ne-
povratnih sredstev upravičencem.

Prednost pri dodelitvi sredstev imajo naložbe, ki 
omogočajo prodajo kmetijskih proizvodov na tržnici v 
Litiji. To se upošteva pri izračunu nepovratnih sredstev 
takim upravičencem tako, da se dodeli 20 % višji znesek 
pomoči.

Pomoč se dodeli v višini do 50 % upravičenih stro-
škov. Najvišji znesek pomoči je 5.000,00 eur na leto, 
najnižji znesek pomoči je 500,00 eur na leto.

Spodbujevalni učinek
Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za 

pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali 
dejavnosti. Vlagatelj ne sme pričeti z izvedbo naložbe 
in ne sme pričeti z deli pred objavo javnega razpisa; kot 
začetek izvedbe naložbe se šteje prevzem katerihkoli 
obveznosti vlagatelja na račun morebitnih odobrenih 
sredstev (sklenitev pogodb, naročanje materiala, opre-
me ali storitev …).

Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo popolno vlogo, ki vsebuje:
– izpolnjen prijavni obrazec: »Prijava na javni razpis 

za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spod-
bujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Litija v 
letu 2023«,

– obvezne priloge k vlogi (dodatna dokumentacija), 
ki so navedene v celotnem besedilu javnega razpisa pri 
ukrepu in s katerimi dokazujejo izpolnjevanje pogojev 
za ukrep.

Prijavni obrazec – vloga je na voljo od dneva objave 
razpisa do izteka prijavnega roka na sedežu Občine Li-
tija, Jerebova 14, 1270 Litija ali na spletni strani https://
www.litija.si

Vlagatelji lahko vložijo izključno eno vlogo, to je 
vlogo za sofinanciranje ene naložbe ukrepa.

Upravičeni stroški nastanejo z dnem objave javne-
ga razpisa.

Rok za prijavo na javni razpis
Prijavitelji morajo prijave oziroma vloge oddati naj-

kasneje do vključno 25. 4. 2023. Šteje se, da je vloga 
pravočasno oddana, če je najkasneje do 25. 4. 2023 od-
dana na pošti (datum poštnega žiga na dan 25. 4. 2023).

Vloge se oddajajo v zaprti kuverti z navedenim 
polnim imenom ali nazivom vlagatelja na zadnji strani 
kuverte in z oznako na sprednji strani kuverte: »Za javni 
razpis – Kmetijstvo 2023«.

Vloge lahko vlagatelji oddajo na sedežu Občine Li-
tija, Jerebova 14, 1270 Litija. V primeru oddaje vloge po 
pošti, je potrebno vlogo poslati na naslov: Občina Litija, 
Jerebova 14, 1270 Litija.

Informacije o razpisu
Celotno besedilo javnega razpisa z vsemi informa-

cijami o razpisu in prijavnimi obrazci je objavljeno na 
tem mestu.

Pojasnila in dodatne informacije so dosegljive v 
času uradnih ur po tel. 01/89-63-432 (Peter Repovš).

Dokumenti
– Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja 

in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Litija za leto 2023

– Prijavni obrazec – Ukrep 1: Pomoč za naložbe v 
kmetijska gospodarstva.

Občina Litija

Št. 430-12/2023-2 Ob-1652/23

Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, na pod-
lagi 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 v skladu z drugo in deseto 
alinejo drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 11. točko 7. člena 
Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) in Odlo-
kom o proračunu Občine Litija za leto 2023 (Uradni list 
RS, št. 25/23), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti društev s področja 

kmetijstva v letu 2023
1. Naziv in sedež uporabnika, ki dodeljuje sredstva: 

Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija.
2. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za 

predmet javnega razpisa: v proračunu Občine Litija za 
leto 2023 so za namen predmetnega javnega razpisa 
v okviru proračunske postavke »11220 Kmetijska dru-
štva« zagotovljena sredstva v višini 10.000 EUR. Ne 
glede na navedeno si Občina Litija pridržuje pravico, da 
naknadno spremeni obseg sredstev, ki je določen v tej 
točki javnega razpisa.

3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavno-

sti društev s področja kmetijstva v letu 2023, pri čemer 
morajo biti dodeljena sredstva porabljena v letu 2023 za 
dejavnosti društva, izvedene v letu 2023.

Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združe-
nja s področja kmetijstva, ki so lahko upravičena le do 
sredstev za svoje aktivnosti, izvedene v letu 2023.

Upravičeni so zgolj stroški, potrebni za izvedbo na 
razpis prijavljenih dejavnosti:

– stroški strokovnega izobraževanja,
– stroški promocijske dejavnosti,
– stroški organiziranja, izvedbe ali sodelovanja na 

prireditvah ali tekmovanjih.
Občina Litija bo posamezne stroške sofinancirala 

do 100 % njihove vrednosti, lahko pa glede na višino 
razpoložljivih proračunskih sredstev tudi manj.

4. Pogoji za pridobitev sredstev
Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združe-

nja s področja kmetijstva, ki morajo izpolnjevati enega 
od naslednjih pogojev:

– sedež na območju Občine Litija,
– sedež izven Občine Litija, če ima več kot polovica 

registriranih članov društva stalno prebivališče na obmo-
čju Občine Litija,

– sedež izven Občine Litija, če je aktivnost društva 
usmerjena na območje Občine Litija in se izvaja v inte-
resu Občine Litija.

Na javni razpis se nadalje lahko prijavijo društva in 
združenja s področja kmetijstva, ki morajo izpolnjevati 
oba naslednja pogoja:

https://www.litija.si/
https://www.litija.si/
http://www.sentrupert.si/media/objave/dokumenti/2016/Ukrep_1_nalozbe_v_kmetijska_gospodarstva.doc
http://www.sentrupert.si/media/objave/dokumenti/2016/Ukrep_1_nalozbe_v_kmetijska_gospodarstva.doc
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– imajo registrirano dejavnost na področju kmetij-
stva, kar je razvidno iz fotokopije temeljnega akta dru-
štva oziroma združenja,

– so v primeru, da so bila pogodbena stranka Ob-
čine Litija v obdobju 2018–2022, izpolnila vse svoje ob-
veznosti do Občine Litija iz naslova javnega razpisa za 
sofinanciranje društev s področja kmetijstva.

V kolikor je prijava neskladna s predmetom in pogoji 
javnega razpisa, se ne točkuje. V tem primeru se prijava 
izloči in se je ne ocenjuje po merilih.

5. Merila
Merila, s pomočjo katerih se bodo med tistimi, ki 

bodo izpolnjevali vse pogoje, izbrali prejemniki sred-
stev, so:

TOČKE
Obseg in izvedbena raven na razpis prijavljenih dejavnosti največ: 75
organizacija predavanja za člane društva 0–5
organizacija strokovnega predavanja za občane 0–8
organizacija samostojne prireditve, dogodka, razstave ipd. 0–17
izvajanje aktivnosti za promoviranje ekološkega kmetovanja 0–8
sodelovanje organizacije ali društva na prireditvi na območju Občine Litija 0–8
sodelovanje na prireditvi ali dogodku, katerega organizator je Občina Litija (npr. podeželje v 
prazničnem mestu ipd.)

0–15

organizacija strokovne ekskurzije 0–4
organizacija tekmovanja ali udeležba na tekmovanju 0–5
izdaja publikacije 0–5
Skupaj 75

Točkovnik za dodelitev sredstev: Vrednost točke se 
določi tako, da se vrednost razpisnih oziroma razpolo-
žljivih sredstev deli s seštevkom vseh točk, dodeljenih 
prijavljenim društvom, ki so pri ocenjevanju dosegli vsaj 
15 točk. Sofinancirajo se dejavnosti društev, ki zberejo 
več kot 15 točk, po naslednji formuli:

Znesek sofinanciranja posameznega  
upravičenca = vrednost točke * število doseženih točk 

s strani tega upravičenca

6. Potrebna dokumentacija
Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev sredstev na 

obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki morajo biti opre-
mljeni z datumom, podpisani in – če prijavitelj posluje z 
žigom – tudi žigosani.

Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in 
dokumentacija:

– fotokopija temeljnega akta – obvezno predložiti 
samo, če se v preteklih 3 letih društvo ni prijavilo na 
razpis in v primeru morebitnih sprememb akta,

– seznam vseh članov društva in seznam članov 
društva s stalnim prebivališčem v Občini Litija,

– finančno poročilo in poročilo o delu društva za 
preteklo leto,

– letni program dela za leto 2023, ki mora biti fi-
nančno ovrednoten.

7. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: od-
piranje vlog bo potekalo dne 28. 4. 2023 in ne bo javno.

8. Način obravnave vlog
Prispele vloge bo obravnavala komisija, imenova-

na s strani župana Občine Litija. Strokovna komisija 
bo odprla v roku dostavljene ter pravilno opremljene 
in označene ovojnice s prijavami. V primeru formalno 
nepopolne prijave se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi. 
Formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne bo do-
polnil pravilno ali v roku, se bodo zavrgle.

Sledilo bo ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih po-
gojev oziroma strokovni pregled ter ocena vlog prijavite-
ljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje.

Nato bo strokovna komisija pripravila predlog preje-
mnikov sredstev v skladu z merili, navedenimi v javnem 
razpisu. O dodelitvi sredstev upravičencem bo s strani 
župana izdan sklep o višini odobrenih sredstev. Odloči-

tev župana je dokončna. Zoper odločitev lahko prijavitelj 
vloži upravni spor v roku 30 dni od prejema sklepa.

Medsebojne obveznosti med občino in prejemni-
kom sredstev se uredijo s pogodbo. Če se društvo oziro-
ma združenje v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu 
pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknilo vlogo 
za pridobitev sredstev.

9. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Prijavitelji lahko vlogo oddajo osebno na Občini Li-
tija, soba 44 (III. nadstropje), ali pa jo pošljejo po pošti. 
Prijave morajo biti predložene najkasneje 25. 4. 2023 do 
12. ure ali oddane priporočeno po pošti na naslov Ob-
čina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, najkasneje isti dan.

Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, ki mora 
biti na hrbtni strani opremljena z naslovom prijavitelja, 
na sprednji strani pa z označbo »Ne odpiraj – javni 
razpis za sofinanciranje dejavnosti društev s področja 
kmetijstva v letu 2023«.

Strokovna komisija bo odpirala in obravnavala 
samo v roku dostavljene, pravilno opremljene in ozna-
čene ovojnice, ki vsebujejo prijave, in sicer v vrstnem 
redu, v katerem bodo predložene. Oddaja prijave po-
meni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili 
javnega razpisa.

10. Rok o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo 
o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma v roku 
60 dni od dneva odpiranja prispelih vlog.

11. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo 

v času uradnih ur na Občini Litija, Jerebova 14, 1270 
Litija, in sicer v sobi 39. Razpisna dokumentacija je do-
stopna tudi na občinski spletni strani: www.litija.si.

Kontaktna oseba je Peter Repovš.
12. Ostale določbe: v primeru naknadne ugotovitve, 

da društvo oziroma združenje ne izpolnjuje pogojev jav-
nega razpisa, lahko Občina Litija zavrne njegovo prijavo.

Občina Litija

Št. 0931-1/2023-2 Ob-1655/23
Občina Vipava na podlagi Zakona o javnih financah 

(Uradni list RS, št. 11/11, 14/13, 101/13, 55/15 in 96/15, 
13/18, 195/20 in 18/23), 21. člena Zakona o lokalni sa-

http://www.litija.si
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moupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12, 14/15, 11/18, 30/18, 61/20 in 80/20), Odloka o 
proračunu Občine Vipava za leto 2023 (Uradni list RS, 
št. 28/23) in Pravilnika o sofinanciranju socialnih, zdra-
vstvenih in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok v 
Občini Vipava (Uradni list RS, št. 18/12, 5/20) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih  

in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok  
v Občini Vipava v letu 2023

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Vipava, Glavni 
trg 15, 5271 Vipava, tel. 05/36-43-410, e-pošta: obci-
na@vipava.si.

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih progra-

mov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih 
in humanitarnih dejavnosti ter sofinanciranje stroškov 
letovanj otrok in mladine.

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in 
investicije v prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo:
a) nevladne in neprofitne organizacije, društva ter 

združenja, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
– so registrirani in delujejo na področju socialnih, 

zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti;
– imajo urejeno evidenco članstva;
– imajo v svojem članstvu tudi občane Občine Vipa-

va (najmanj 10 članov oziroma uporabnikov);
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo 

načrtovanih programov.
b) neprofitne organizacije, društva in združenja, ki or-

ganizirajo letovanja otrok in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so pravne osebe neprofitnega značaja,
– so registrirane za izvajanje letovanj otrok in mladih,
– izvajajo letovanje v trajanju najmanj 4 nočitev,
– imajo v letovanje vključene otroke in mlade s stal-

nim bivališčem v Občini Vipava,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za izvajanje letovanj 
otrok in mladine,

– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene ob-
veznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta.

Pravne osebe pod točko a) z delovanjem na ob-
močju več občin, regij ali države morajo ob svoji prijavi 
obvezno izkazati, da imajo svoje člane oziroma uporab-
nike tudi iz območja Občine Vipava in v kolikšni meri je 
program oziroma projekt namenjen njim.

Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
4. Osnovna merila za izbor programov in projek-

tov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih 
dejavnosti

– ocena kvalitete in realnosti programa, jasno opre-
deljeni cilji in uporabniki ter metode dela,

– sodelovanje z rizičnimi skupinami prebivalstva, vklju-
čenost strokovnih delavcev in namen izvedbe programa,

– realnost izvedbe programa in finančna konstruk-
cija v primerjavi z učinkovitostjo in oziroma udeležbo,

– reference – program se izvaja že dalj časa ozi-
roma se program izvaja na območju občine že daljše 
časovno obdobje.

Ostala merila so navedena in podrobneje razčlenje-
na v razpisni dokumentaciji.

5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 

11.000 EUR za predlagatelje navedene v 3 a) točki.
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 

7.500 EUR za predlagatelje navedene v 3 b) točki.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-
ljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti po-
rabljena v letu 2023 za programe/projekte za katere so 
bila dodeljena.

7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpo-

zneje do 11. aprila 2023 (datum poštnega žiga) na na-
slov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.

Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z 
oznako »Ne odpiraj – sofinanciranje humanitarnih pro-
gramov/letovanja otrok v letu 2023«. Na hrbtni strani 
ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov pre-
dlagatelja.

Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo:
– oddani po določenem roku za oddajo predlogov,
– neustrezno naslovljeni in
– nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma 

zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev pre-
dloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.

8. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na raz-

pis ne bo javno.
Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepo-

polnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. V kolikor 
v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predlagatelji 
tega ne bodo storili, bo predlog izločen kot nepopolna 
prijava.

9. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu razpisa 
obveščeni v roku 30 dni po odpiranju predlogov. Z iz-
branimi predlagatelji programa bodo sklenjene pogodbe.

10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: 
razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki 
dvignejo na Občini Vipava ali na spletnih straneh www.
vipava.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa do-
bijo na Občini Vipava, tel. 05/36-43-411, e-mail: majda.
sever@vipava.si.

11. Informacije javnega značaja
Z oddajo vloge se prijavitelj strnja s pogoji razpisa 

ter pripadajoče razpisne dokumentacije.
Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis 

strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplača-
nih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki 
o programu oziroma projektu in prejemniku finančnih 
sredstev, skladno z zakonom, ki ureja dostop do in-
formacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov.

Občina Vipava

Št. 129-1/2023-2 Ob-1675/23
Občina Trebnje na podlagi 99. člena Zakona o 

socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 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 in 189/20 – ZFRO in 196/21 – 
ZDOsk), Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 
2023 (Uradni list RS, št. 142/22) in 5. člena Pravilnika 
o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje progra-
mov in investicij na področju socialnega varstva v Občini 
Trebnje (Uradni list RS, št. 58/07, 16/08, 33/10) in na 
podlagi Letnega programa socialnega varstva v Občini 
Trebnje za leto 2023, objavlja

javni razpis 
za sofinanciranje programov s področja socialnega 

varstva v Občini Trebnje za leto 2023
I. Naročnik javnega razpisa: Občina Trebnje, Goliev 

trg 5, 8210 Trebnje.

mailto:majda.sever@vipava.si
mailto:majda.sever@vipava.si
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II. Predmet javnega razpisa:
1. Programi socialnega varstva drugih ranljivih skupin:
– Programi na področju humanitarne dejavnosti
– Programi za delo z zasvojenimi
– Preventivni programi
2. Programi društev upokojencev s sedežem v Ob-

čini Trebnje.
III. Skupna višina sredstev razpisa v letu 2023 je 

47.000,00 EUR, in sicer:
– 37.000,00 EUR: za programe socialnega varstva 

drugih ranljivih skupin
– 10.000,00 EUR: za programe društev upokojen-

cev s sedežem v Občini Trebnje.
IV. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti 

porabljena v letu 2023, v skladu s predpisi, ki urejajo 
porabo proračunskih sredstev.

V. Razpisna dokumentacija
Prijavitelji morajo vlogo na razpis posredovati v 

zapečatenem ovitku, z navedbo javnega razpisa, na 
katerega se nanaša, po pošti kot priporočeno pošiljko ali 
oddati na vložišču Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje 
na obrazcih, ki so sestavni del razpisane dokumentacije. 
Razpisno dokumentacijo lahko prevzamete osebno v 
sprejemni pisarni Občine Trebnje, ali na internetni strani 
Občine Trebnje http://www.trebnje.si/.

Obrazec SPL se nanaša na prijavitelja programov in 
se izpolni za vsakega prijavitelja enkrat, obrazec A pa se 
nanaša na posamezen program, zato se izpolni v celoti 
za vsak program posebej.

VI. Rok in način predložitve vlog
Vloge na javni razpis morajo biti predložene najka-

sneje dne 14. 4. 2023 na naslov: Občina Trebnje, Goliev 
trg 5, Trebnje, s pripisom: Ne odpiraj – Javni razpis – so-
cialno varstvo oziroma najkasneje 14. 4. 2023 oddane 
na pošti kot priporočene pošiljke.

Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in se zapeča-
tena vrne prijavitelju. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo 
pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih. 
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter 
kriteriji razpisa.

VII. Izid razpisa
Na podlagi ocene vlog strokovna služba pripravi pre-

dlog sofinanciranja izbranih izvajalcev in ga predloži v 
obravnavo pristojni komisiji za področje socialnega var-
stva, imenovani s strani županje. Pristojna komisija naj-
kasneje v petinštiridesetih dneh po roku, določenem za 
odpiranje vlog, odloči o razdelitvi razpoložljivih finančnih 
sredstvih, ki so za sofinanciranje programov in investicij so-
cialnega varstva zagotovljeni v proračunu Občine Trebnje.

Izvajalcem letnega programa socialnega varstva 
izda direktor občinske uprave sklepe o izbranih progra-
mih, ki se bodo sofinancirali in o višini sofinanciranja ter 
o neizbranih programih. Zoper izdane sklepe je dopu-
stna pritožba pri županji občine v roku 15 dni.

VIII. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v 
zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo od dneva obja-
ve na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Trebnje 
pri Mateji Robida (e-mail: mateja.robida@trebnje.si, tel. 
07/34-81-133).

Občina Trebnje

http://www.trebnje.si/
mailto:mateja.robida@trebnje.si
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Št. 704-8/2023-2030-2 Ob-1609/23
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o 

notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08, 91/13, 189/20 
– ZFRO in 130/22) ter skladno z Odredbo o številu in 
sedežih notarskih mest (Uradni list RS, št. 40/94, 8/95, 
16/97, 24/98, 117/05, 68/06, 7/07, 8/07, 69/08, 23/09, 
38/09 in 30/22) in Pravilnikom o merilih za preverjanje 
strokovne usposobljenosti kandidatov za notarja (Uradni 
list RS, št. 4/23) Ministrstvo za pravosodje razpisuje

prosto notarsko mesto
s sedežem v Črnomlju

Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogo-

je iz 8. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08, 
91/13, 189/20 – ZFRO in 130/22; v nadaljevanju: ZN). 
Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega 
spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno 
za oba spola.

Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije ali druge države 

članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega 
prostora ali državljan Švicarske konfederacije ali države 
članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in ra-
zvoj (1. točka prvega odstavka 8. člena ZN),

– je poslovno sposoben (2. točka prvega odstavka 
8. člena ZN),

– ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni na-
slov univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslo-
va diplomirani pravnik (UN) in magister prava oziroma 
je v tujini končal primerljivo izobraževanje s področja 
prava, ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju 
in priloženim mnenjem o izobraževanju ali z odločbo 
o priznavanju izobraževanja za namen zaposlovanja 
ali z odločbo o nostrifikaciji (3. točka prvega odstavka 
8. člena ZN),

– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datu-
ma opravljenega izpita (4. točka prvega odstavka 8. čle-
na ZN),

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega 
dejanja, zaradi katerega je moralno nevreden za opra-
vljanje notariata (6. točka prvega odstavka 8. člena ZN),

– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega odstavka 
8. člena ZN).

2. Pisno izjavo kandidata, da za namen tega raz-
pisnega postopka dovoljuje Ministrstvu za pravosodje 
pridobitev podatkov iz 1. točke iz uradnih evidenc.

V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evi-
dence ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna doka-
zila.

3. Dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. toč-
ka prvega odstavka 8. člena ZN), ki ne sme biti starejše 
od šestih mesecev.

4. Dokazilo o izpolnjevanju pogojev praktičnih izku-
šenj na pravniških delih po opravljenem pravniškem dr-
žavnem izpitu iz 5. točke prvega odstavka 8. člena ZN, ki 
se praviloma dokazujejo s pogodbo o zaposlitvi, odločbo 
o imenovanju, izpisom iz registra, njihovo trajanje pa z 
izpisom obdobij zavarovanja iz evidence zavarovancev 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

5. Dokazilo, da ima kandidat opremo in prostore, ki 
so potrebni in primerni za opravljanje notariata (8. toč-
ka prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer morajo 
biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov 
razvidni zemljiškoknjižni podatki, v primeru neskladja 
med dejanskim in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse 
predhodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo 
pogodbo podpisala upravičena oseba.

Če kandidat zatrjuje izpolnjevanje okoliščin iz 6. in 
7. člena Pravilnika o merilih za preverjanje strokovne 
usposobljenosti kandidatov za notarja (Uradni list RS, 
št. 4/23; v nadaljevanju: Pravilnik), predloži:

1. Dokazilo o izpolnjevanju praktičnih izkušenj na 
pravniških delih iz 6. člena Pravilnika, ki se praviloma 
dokazujejo s pogodbo o zaposlitvi, odločbo o imeno-
vanju, izpisom iz registra, njihovo trajanje pa z izpisom 
obdobij zavarovanja iz evidence zavarovancev pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, ki ne sme biti starejši 
od treh mesecev.

2. Dokazilo o izpolnjevanju veščin iz 7. člena Pravil-
nika, ki se dokazujejo s potrdilom o zaključenem uspo-
sabljanju za mediatorja, potrdilom o aktivni udeležbi na 
strokovnih srečanjih s področja prava in dokazilom o 
objavi s področja prava v strokovni pravni literaturi.

Prijava mora vsebovati tudi osebne podatke kan-
didata:

– ime in priimek,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– elektronski naslov kandidata,
– telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.
Priporočeno je, da prijava vsebuje tudi kratek ži-

vljenjepis.
Kandidati naj se v primeru prijave na prosto notar-

sko mesto s sedežem v Črnomlju sklicujejo na številko 
704-8/2023-2030.

Pisne prijave na razpisano notarsko mesto spre-
jema Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 
1000 Ljubljana, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 705-84/2023-2030-3 Ob-1610/23
Na podlagi 283. člena Zakona o izvršbi in zavarova-

nju (ZIZ)1 Ministrstvo za pravosodje razpisuje

Razpisi delovnih mest

1 Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 
26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. 
US, 54/15, 76/15 – odl. US, 11/18, 53/19 – odl. US, 66/19 
– ZDavP-2M, 23/20 – SPZ-B, 36/21, 81/22 – odl. US in 
81/22 – odl. US.

1 prosto mesto izvršitelja
s sedežem na območju  

Okrožnega sodišča na Ptuju
Razpisni pogoji:
Za izvršitelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje po-

goje iz 281. člena ZIZ.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. toč-

ka prvega odstavka 281. člena ZIZ),
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0553
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-1857
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-1858
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2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno iz-
polnjevanje pogoja iz 4. točke prvega odstavka 281. čle-
na ZIZ,

3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije (1. točka prvega 

odstavka 281. člena ZIZ),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega odstavka 

281. člena ZIZ),
– ima zaključeno 4-letno srednješolsko izobrazbo, z 

navedbo datuma izdanega potrdila o pridobljeni izobraz-
bi ter navedbo institucije, ki je potrdilo izdala (3. točka 
prvega odstavka 281. člena ZIZ),

– je opravil izpit za izvršitelja po programu, ki ga je 
predpisal minister, pristojen za pravosodje, z navedbo 
datuma izdaje potrdila o opravljenem izpitu (5. točka 
prvega odstavka 281. člena ZIZ),

– ni bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katere-
ga je moralno nevreden za opravljanje dejanj izvršbe 
in zavarovanja ter da zoper njega ni v teku kazenski 
postopek zaradi kaznivega dejanja, ki je lahko ovira 
za imenovanje za izvršitelja (7. točka prvega odstavka 
281. člena ZIZ),

– ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni 
za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja skladno s 
Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki 
se nanašajo na prostore in opremo izvršitelja (Uradni list 
RS, št. 6/99 in 75/02), pri čemer morajo biti iz dokazila 
o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvidni zemlji-
škoknjižni podatki, v primeru neskladja med dejanskim 
in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse predhodne 
listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo pogodbo 
podpisala upravičena oseba (8. točka prvega odstavka 
281. člena ZIZ),

– ima sklenjeno zavarovanje (oziroma vsaj predpo-
godbo) za kritje odškodninske odgovornosti iz 285. čle-
na tega zakona;

4. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za 
namen tega razpisnega postopka pridobi podatke iz 
prve, druge, tretje, četrte in pete alinee 3. točke iz ura-
dnih evidenc.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je 
dosegljiv.

Izbiro med kandidati, ki bodo izpolnjevali vse pogoje 
za imenovanje, opravi ministrica za pravosodje, pri če-
mer upošteva predvsem delovne izkušnje, delovno dobo 
in oceno o vrednosti javnega zaupanja (šesti odstavek 
283. člena ZIZ).

Pisne prijave na razpisano mesto izvršitelja spre-
jema Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 
Ljubljana, 15 dni po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Ministrstvo za pravosodje

 Ob-1611/23
Svet zavoda Osnovne šole Metlika, Šolska ulica 7, 

8330 Metlika na podlagi sklepa, sprejetega na 7. redni seji 
Sveta zavoda dne 24. 2. 2023, razpisuje delovno mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr, 25/17 – ZVaj, 
123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 
158/22 – ZDoh-2AA).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo 1. 7. 2023.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja za 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 

mandata bo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delov-
nem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih 
pogojev:

– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (za 

ravnatelja je imenovan lahko tudi kandidat, ki nima rav-
nateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti najkasneje 
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,

– program vodenja zavoda za mandatno obdobje in
– kratek življenjepis

kandidati pošljejo v zaprti ovojnici do 24. 3. 2023 na na-
slov: Svet zavoda Osnovne šole Metlika, Šolska ulica 7, 
8330 Metlika, z oznako: »Prijava na razpis za ravnatelja 
– Ne odpiraj«.

Vloga bo šteta za pravočasno, če bo zadnji dan 
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Kandidati bodo prejeli obvestilo o imenovanju v 
zakonitem roku.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Svet zavoda Osnovne šole Metlika

Št. 110-3/2023/1 Ob-1612/23

Svet zavoda Osnovne šole Duplek, Korenska ce-
sta 31, 2241 Sp. Duplek, na podlagi sklepa 4. seje z dne 
28. 2. 2023 razpisuje delovno mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 
123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP in 141/22).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organiza-
cijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo 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 zahtevanih 
pogojev:

– dokazilo o ustrezni izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
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– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kan-
didat lahko ravnateljski izpit opravi tudi naknadno, ven-
dar najkasneje v enem letu po začetku mandata),

– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pra-

vosodje, da ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti 
starejše od 30 dni,

– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministr-
stvo za pravosodje in ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– podpisano izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in 
uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi 
s postopkom imenovanja ravnatelja.

Vloge pošljite s priporočeno pošiljko najkasneje v 
15 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: 
Svet zavoda Osnovne Duplek, Korenska cesta 31, 2241 
Sp. Duplek, z oznako: »Prijava na razpis za ravnatelja«, 
s pripisom »Ne odpiraj«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.

Zaželeno je znanje angleškega jezika in poznava-
nje računalniških programov in orodij.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, 
so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Svet zavoda Osnovne šole Duplek

 Ob-1613/23
Svet Vrtca Vodmat, Korytkova 24, 1000 Ljubljana na 

podlagi pogojev v Zakonu o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 
20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in sklepa 8. redne seje Sveta 
vrtca Vodmat z dne 28. 2. 2023 razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, or-

ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 22. 9. 2023.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Kandidati/-ke naj pisno prijavo z dokazili o izpolnje-

vanju zahtevanih pogojev pošljejo v zaprti ovojnici na 
naslov: Svet Vrtca Vodmat, Korytkova 24, 1000 Ljublja-
na z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za ravna-
telja«, v roku 8 dni od dneva objave tega oglasa. Vloga 
bo štela za pravočasno, če bo s priporočeno pošiljko 
oddana na pošto zadnji dan roka.

Kandidati/-ke morajo k vlogi priložiti:
– potrdilo o izobrazbi,
– potrdilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu – 

kandidat/-ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega 
izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po 
začetku mandata,

– potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše 
od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem 
postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobra-
ževanju (dokazilo o delovnih izkušnjah),

– program vodenja zavoda,
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih 

izkušenj.
Kandidati/-ke bodo pisno obveščeni/-e o imenova-

nju v zakonitem roku.
Svet Vrtca Vodmat

Št. 013/2023-1/1 Ob-1614/23

Svet zavoda Osnovna šola Center, Seidlova ce-
sta 7, 8000 Novo mesto, na podlagi sklepa 8. seje sveta 
zavoda z dne 28. 2. 2023 razpisuje delovno mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– ZOFVI-UPB5, 36/08 – ZOFVI-G, 58/09 – ZOFVI-H, 64/09 
– popr., 65/09 – popr., 20/11 – ZOFVI-I, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15 
– ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-K, 49/16 – popr. – ZOFVI-L 
in 25/17 – ZVaj, 123/21 – ZOFVI-L, 172/21 – ZOFVI-M, 
207/21 – ZOFVI-N in 105/22 – ZZNŠPP).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organiza-
cijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Začetek dela je predviden 1. 9. 2023. Delo na de-
lovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazilo o izobrazbi (overjena fotokopija),
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kan-

didat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, 
vendar ga mora pridobiti eno leto po začetku mandata, 
sicer mu preneha mandat),

– potrdilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraže-
vanju (izpis ZPIZ),

– potrdilo iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo 
za pravosodje), ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše 
od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postop-
ku oziroma zoper njo ni vložena pravnomočna obtožnica 
(s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – 
izven kraja prebivališča – zoper njega ni uveden kazenski 
postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost), 
ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,

– podpisano izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in 
uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi 
s postopkom imenovanja ravnatelja

pošljite s priporočeno pošiljko na naslov Svet zavoda 
Osnovna šola Center, Seidlova cesta 7, 8000 Novo 
mesto, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne 
odpiraj!«. Prijave sprejemamo do vključno 20. 3. 2023.

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.

V tekstu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnič-
ni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Svet zavoda Osnovne šole Center, Novo mesto

Št. 110-3/2023/1 Ob-1615/23

Svet zavoda Osnovne šole Rudija Mahniča-Brkinca 
Pregarje, Pregarje 18, 6243 Obrov, na podlagi sklepa 
seje Sveta zavoda razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/Kandidatka mora za imenovanje na funk-

cijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z 
Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
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ževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – 
ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. 
in 25/17 – ZVaj).

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

Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2023.
Izbrani kandidat/Izbrana kandidatka bo imenovan/-a 

za dobo 5 let.
Kandidati/Kandidatke pošljejo Svetu zavoda pisne 

prijave z dokazili o:
– izobrazbi,
– nazivu,
– opravljenem strokovnem izpitu,
– opravljenem ravnateljskem izpitu,
– delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem 

postopku.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev pošljite v zaprti ovojnici v roku 8 dni po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Rudija 
Mahniča-Brkinca Pregarje, Pregarje 18, 6243 Obrov, s 
pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico«.

Kandidat/Kandidatka mora k prijavi priložiti program 
vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži 
tudi kratek življenjepis.

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

Svet zavoda Osnovne šole  
Rudija Mahniča-Brkinca Pregarje

 Ob-1616/23
Svet Zavoda Osnovne šole Hudinja Celje je na 

podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-K, 25/17 
– ZVaj) na 2. seji sveta zavoda dne 28. 2. 2023 sprejel 
sklep o razpisu delovnega mesta

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, 
46/16, 25/17 – ZVaj; 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 dne 1. 7. 2023. Delo na 
delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. 
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.

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,
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz Kazenske evidence Ministrstva za pra-

vosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem po-
stopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva de-
janja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo 
za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis,
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo 

njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s po-
stopkom imenovanja

pošljite v zaprti ovojnici v 10 dneh po objavi razpisa v Ura-
dnem listu Republike Slovenije na naslov: Svet zavoda 
Osnovne šole Hudinja Celje, Mariborska 125, 3000 Celje, 
z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan 
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Dokazila o izpolnjevanju razpisanih pogojev morajo 
biti originalna ali overjene kopije originalov.

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 Hudinja Celje

 Ob-1617/23

Svet zavoda Osnovne šole Trbovlje, Mestni trg 6, 
1420 Trbovlje, je na 7. redni seji, ki je bila 27. 2. 2023, 
sprejel sklep o razpisu prostega delovnega mesta 

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja izpol-

njevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 
123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 
158/22 – ZDoh-2AA); v nadaljevanju: ZOFVI.

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela je 1. 9. 2023.
Izbrani kandidat bo imenovan za pet let. Delo na 

delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Pisne prijave morajo vsebovati dokazila o izpolnje-

vanju pogojev, in sicer:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
– potrdila o nazivu svetnik ali svetovalec oziroma 

najmanj pet let naziv mentor, opravljenem strokovnem 
izpitu in o opravljenem ravnateljskem izpitu;

– potrdilo o nekaznovanosti, 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;

– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministr-
stvo za pravosodje za namen varstva otrok in mladole-
tnikov in ne sme biti starejše od 30 dni.

Prijavo na razpis pošljite v zaprti ovojnici v osmih 
dneh po objavi tega razpisa na naslov Svet zavoda 
Osnovne šole Trbovlje, Mestni trg 6, 1420 Trbovlje, s 
pripisom Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj.

Kandidat mora poleg dokazil o izpolnjevanju pogo-
jev k prijavi priložiti program vodenja zavoda za manda-
tno obdobje in kratek življenjepis ter izjavo, s katero do-
voljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov 
v zvezi s postopkom imenovanja.
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1934
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-2169
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1324
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2629
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3352
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Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana na pošto 
zadnji dan roka s priporočeno pošiljko. V primeru oddaje 
nepopolne vloge bo kandidat pisno pozvan, da jo dopolni 
v roku osmih dni. Če ne bo dopolnjena v tem roku, se šteje 
za nepopolno in bo iz izbirnega postopka izločena.

Dokazila o izpolnjevanju razpisanih pogojev morajo 
biti originali ali overjene kopije.

Kandidat bo prejel pisno obvestilo o imenovanju v 
zakonitem roku.

Izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so upora-
bljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Svet zavoda OŠ Trbovlje

 Ob-1618/23
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 izobra-
ževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 
105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA – v 
nadaljevanju ZOFVI), v ter sklepa 7. seje Sveta zavoda 
Viški vrtci, Svet zavoda Viški vrtci razpisuje prosto de-
lovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja Vrt-

ca Viški vrtci izpolnjevati splošne zakonske pogoje in 
posebne pogoje v skladu s 53., 58., 92., 100. in 107.a 
členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 
in nadaljnji) in 40. členom Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21, v nada-
ljevanju ZVrt-D) oziroma po prehodni določbi 56. člena 
ZVrt-D (Uradni list RS, št. 12/96) in 28. člena Zakona 
o spremembah in dopolnitvah ZVrt-D (Uradni list RS, 
št. 25/08), in sicer:

1. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih 
programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje oziroma 
raven izobrazbe, pridobljena po študijskih programih, 
ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj prve 
stopnje,

2. izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali za svetovalne-
ga 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 zavoda Viški 
vrtci, Jamova cesta 23, 1000 Ljubljana.

Izpolnjevanje pogojev navedenih pod točko 8., 9. in 
10. kandidat izkaže z originalnim potrdilom Ministrstva 

za pravosodje o nekaznovanosti in Pristojnega okrajne-
ga sodišča o ne pričetem kazenskem postopku v skladu 
s 107.a členom ZOFVI, ki ne sme biti starejše od 8 dni.

Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpol-
njujejo pogoje po 143. in 145. členu ZOFVI.

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda Viški vrtci, Ljubljana.

Mandat ravnatelja traja 5 let. Za čas mandata bo 
sklenjena pogodba o zaposlitvi za polni delovni čas.

Predviden pričetek dela je 1. 9. 2023.
Popolne pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 

zgoraj navedenih zahtevanih pogojev, programom vode-
nja zavoda za mandatno obdobje in navedbo kratkega 
življenjepisa, pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti 
kuverti na naslov: Svet zavoda Viški vrtci, Jamova ce-
sta 23, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za 
ravnatelja«.

Kandidati naj v prijavi navedejo elektronski naslov 
na katerem bodo sprejemali razna obvestila med razpi-
snim postopkom.

Prijavljeni kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o 
imenovanju v zakonitem roku.

Svet zavoda Viški vrtci, Ljubljana

 Ob-1619/23

Svet Javnega zavoda Knjižnica Medvode na pod-
lagi sklepa z dne 23. 2. 2023 v skladu s 35. členom 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 
– ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 17. členom Zakona o 
knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK 
in 92/15) in 13. členom Odloka o ustanovitvi Javnega 
zavoda Knjižnica Medvode (Uradni list RS, št. 103/08) 
objavlja prosto delovno mesto

direktorja
Javnega zavoda (m/ž) Knjižnica Medvode

Kandidat mora poleg splošnih pogojev, ki jih določa 
zakon, izpolnjevati naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba družboslovne ali huma-
nistične smeri,

– pet let ustreznih delovnih izkušenj na podobnih 
delih,

– strokovno poznavanje področja dela javnega za-
voda,

– sposobnost za vodenje in organiziranje dela za-
voda,

– izpolnjevanje pogojev o nekaznovanosti.
Kandidati za direktorja morajo predložiti:
– program dela in razvoja zavoda za obdobje petih let,
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja zahtevane izo-

brazbe (stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, 
na kateri je bila izobrazba pridobljena),

– dokazilo, da ima opravljen bibliotekarski izpit 
in obvlada sistem COBISS (če bibliotekarskega izpita 
nima, mora opraviti bibliotekarski izpit in pridobiti ta 
znanja najkasneje v dveh letih od imenovanja, sicer mu 
mandat, po sklepu sveta zavoda, preneha),

– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih 
izkušenj,

– dokazilo, da ni bil/a pravnomočno obsojen/a za-
radi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti in da ni bil/a obsojena na nepogojno 
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– izjavo, da zoper njega/njo ni bila vložena pravno-
močna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti,
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– izjavo, da kandidat/ka za namen preverjanja iz-
polnjevanja pogojev dovoljuje Svetu zavoda Knjižnica 
Medvode vpogled v podatke iz uradnih evidenc.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo petih 
let. Po poteku mandatne dobe je lahko ista oseba po-
novno imenovana za direktorja.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev 
pošljite v 14 dneh od objave v Uradnem listu RS, od 10. 3. 
2023 do vključno 24. 3. 2023 na naslov: Knjižnica Med-
vode, Cesta komandanta Staneta 10, 1215 Medvode, z 
oznako: »Prijava na razpis – direktor Knjižnice Medvode 
– ne odpiraj!« Rok za prijavo začne teči z dnem objave v 
Uradnem listu RS. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni 
najkasneje v 30 dneh po opravljeni izbiri.

Svet zavoda Knjižnica Medvode

 Ob-1620/23
Svet zavoda Glasbene šole Slovenske Konjice, na 

podlagi 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj, 123/21, 
172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP in 141/22; v na-
daljnjem besedilu: ZOFVI) in sklepa 6. redne seje Sveta 
zavoda Glasbene šole Slovenske Konjice z dne 28. 2. 
2023, razpisuje delovno mesto

ravnatelja (m/ž)
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., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 75/21, 
186/21, 105/22 – ZZNŠPP).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organiza-
cijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predviden pričetek 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 za 
delovno mesto 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 pogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mese-
cev in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost, ki ne sme biti starejše 
od 30 dni (podlaga 107.a člen ZOFVI),

– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva de-
janja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo 
za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni (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 

njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s po-
stopkom imenovanja.

Pisne prijave z dokazili o zahtevanih pogojih kan-
didati pošljejo v zaprti ovojnici priporočeno po pošti v 
roku 10 dni od objave, na naslov Svet Glasbene šole 
Slovenske Konjice, Tattenbachova ulica 1a, 3210 Slo-
venske Konjice, z oznako »Prijava na razpis za ravna-
telja – Ne odpiraj«.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana na 
pošto s priporočeno pošiljko zadnji dan roka.

Dokazila o izpolnjevanju razpisanih pogojev morajo 
biti originalna ali overjene kopije originalov.

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 Glasbene šole Slovenske Konjice

 Ob-1621/23
Svet šole Osnovne šole Venclja Perka, Ljubljanska 

cesta 58a, 1230 Domžale, na podlagi 58. člena Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
ter sklepa, sprejetega na 7. seji Sveta šole z dne 27. 2. 
2023, razpisuje delovno mesto

ravnatelj/ravnateljica
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 

ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – 
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 
105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA).

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja 
polni delovni čas. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a 
za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena 
pogodba o zaposlitvi za delovno mesto ravnatelja/-ice. 
Predviden začetek dela je 1. 9. 2023.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazilo o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu 
oziroma izjava kandidate/-ke, da bo ravnateljski izpit 
opravil/-a v zakonskem predpisanem roku, delovnih iz-
kušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz kazenske 
evidence Ministrstva za pravosodje, ki ni starejše od 
30 dni, potrdilo sodišča, da kandidat/ka 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) kandidati pošljite v zaprti ovojnici v roku 10 dni 
po objavi razpisa, na naslov: Svet šole Osnovne šole 
Venclja Perka, Ljubljanska cesta 58a, 1230 Domžale, 
s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico 
– Ne odpiraj«.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vode-
nja in vizijo zavoda za mandatno obdobje, ter predložiti 
kratek življenjepis.

Kandidat/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o ime-
novanju v zakonitem roku.

Svet šole Osnovne šole Venclja Perka
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 Ob-1622/23

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 izobraževa-
nja – 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) ter sklepa 6. seje 
Sveta Vrtca Kolezija z dne 23. 2. 2023 Svet Vrtca Kolezija 
razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 
123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 
158/22 – ZDoh-2AA), v nadaljevanju: ZOFVI.

V skladu s prvim odstavkom 53. člena ZOFVI, je za 
ravnatelja javnega vrtca lahko imenovan, kdor izpolnjuje 
pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca.

Pogoji o izobrazbi za vzgojitelja in svetovalnega 
delavca v javnem vrtcu so določeni:

– s tretjim odstavkom 92. člena ZOFVI, ki določa 
splošne pogoje za strokovne delavce na področju vzgoje 
in izobraževanja,

– s 40. členom Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 
– ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), ki določa po-
goje o izobrazbi za strokovne delavce v vrtcu,

– s 100. členom ZOFVI, ki govori o ustrezni peda-
goški, pedagoško-andragoški oziroma specialno peda-
goški izobrazbi.

V skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list 
RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – 
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 
– ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 
54/22 – ZUPŠ-1 in 100/22 – ZSZUN) in ob upoštevanju 
določil navedenih predpisov ima:

– izobrazbo prve stopnje, kdor je končal (bolonjski) 
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje 
predšolska vzgoja,

– izobrazbo, ki ustreza izobrazbi prve stopnje, kdor 
je končal (klasični) visokošolski strokovni študijski pro-
gram predšolska vzgoja,

– izobrazbo druge stopnje, kdor je končal magistrski 
študijski program druge stopnje, torej študijski program 
za pridobitev strokovnega (bolonjskega) magisterija,

– izobrazbo, ki ustreza izobrazbi druge stopnje, 
pa, kdor je končal: (klasični) univerzitetni študijski pro-
gram oziroma podiplomski študijski program za pridobi-
tev specializacije po predhodno končanem (klasičnem) 
visokošolskem strokovnem študijskem programu.

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organi-
zacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Vrtca 
Kolezija, Ljubljana.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Predviden pričetek dela je s 15. 8. 2023.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev:
– dokazila o izobrazbi,
– dokazila o nazivu,

– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu s po-
dročja vzgoje in izobraževanja,

– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobra-

ževanju,
– potrdilo iz nekaznovanosti (ne sme biti starejše 

od 30 dni),
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem po-

stopku (ne sme biti starejše od 30 dni),
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis,

pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na na-
slov: Svet zavoda Vrtca Kolezija, Pod bukvami 11, 1000 
Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja!«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet Vrtca Kolezija

 Ob-1623/23

Na podlagi sklepa Sveta zavoda Osnovne šole 
Glazija, ki je bil sprejet na 2. redni seji sveta, dne 27. 2. 
2023, Svet zavoda Osnovne šole Glazija, Oblakova uli-
ca 15, 3000 Celje, 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 
nadaljevanjem besedilu: ZOFVI), in sicer:

– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih 
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, ozi-
roma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih pro-
gramih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge 
stopnje,

– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetoval-
nega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo rav-
natelja (izobrazba ustrezne smeri, strokovni izpit, potrdi-
lo iz kazenske evidence, potrdilo iz evidence izbrisanih 
obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, 
potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku),

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju,

– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 
pet let naziv mentor,

– ima opravljen ravnateljski izpit.
Kandidat lahko ravnateljski izpit opravi tudi nakna-

dno, v roku 1 leta po začetku mandata.
Predviden začetek dela bo 1. 9. 2023. Delo na de-

lovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. 
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi za 
delovno mesto ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazila o izobrazbi (overjena fotokopija),
– dokazili o pridobljenem nazivu (overjena fotoko-

pija),
– 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,
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– 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,

kandidat pošlje v zaprti ovojnici, priporočeno po pošti 
v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda 
Osnovne šole Glazija, Oblakova ulica 15, 3000 Celje, 
z oznako »Prijava na razpis za prosto delovno mesto 
Ravnatelj – ne odpiraj«.

Kandidat 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 
v zakonitem roku (do 9. 7. 2023).

Svet zavoda Osnovne šole Glazija, Celje

 Ob-1624/23

Svet zavoda Gimnazije Franceta Prešerna, Kidriče-
va cesta 65, 4000 Kranj, na podlagi sklepa, sprejetega 
na 7. seji dne 23. 2. 2023, razpisuje prosto delovno 
mesto

ravnatelja/ravnateljice
Gimnazije Franceta Prešerna

Kandidati/kandidatke morajo za imenovanje na de-
lovno mesto ravnatelja/ravnateljice Gimnazije France-
ta Prešerna 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 – ZZNSPP in 
141/22).

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

Izbrani-a kandidat/kandidatka bo imenovan/a za 
mandatno dobo 5 let. Delo na razpisanem delovnem 
mestu se opravlja za polni delovni čas. Predvideni za-
četek dela bo 1. 9. 2023 oziroma skladno s Sklepom 
Sveta zavoda.

Kandidati naj k pisni prijavi za razpisano delovno 
mesto predložijo naslednje:

1. overjena dokazila o izpolnjevanju zahtevanih po-
gojev:

– izobrazbi,
– pridobljenem nazivu (naziv mentor najmanj 5 let, 

naziv svetovalec ali naziv svetnik),
– opravljenem strokovnem izpitu,
– opravljenem ravnateljskem izpitu oziroma mora 

kandidat ravnateljski izpit opraviti v roku enega leta od 
začetka mandata.

2. original dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence 

Ministrstva za pravosodje, ki ob oddaji vloge ne sme biti 
starejše od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem po-
stopku (krajevno pristojno sodišče), ki ob oddaji vloge 
ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost (namen: Varstvo 
otrok in mladostnikov), ki ga izda Ministrstvo za pravo-
sodje in ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,

3. program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
4. kratek življenjepis, v katerem so predstavljene de-

lovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju (najmanj 5 let),
5. izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo 

svojih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postop-
kom imenovanja.

Kandidati/kandidatke prijave z zgoraj navedenimi 
dokazili pošljejo s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici 
z oznako »za razpis ravnatelja/ravnateljice Gimnazije 
Franceta Prešerna«, na naslov: Svet zavoda, Gimnazija 
Franceta Prešerna, Kidričeva cesta 65, 4000 Kranj do 
18. 3. 2023.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana zadnji 
dan roka do 24. ure s priporočeno pošiljko na pošto.

Prijavljeni-e kandidati/kandidatke bodo o imenova-
nju obveščeni v zakonitem roku.

Svet zavoda Gimnazije Franceta Prešerna

 Ob-1625/23

Svet zavoda Glasbene šole Krško, Kolodvorska 
ulica 2, 8270 Krško, na podlagi sklepa Sveta zavoda 
Glasbene šole Krško, z dne 28. 2. 2023, razpisuje de-
lovno mesto

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

telja/ravnateljice izpolnjevati pogoje, v skladu s 53. členom 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja (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 in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predviden začetek dela je 1. 9. 2023.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev (dokazilo o izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delov-
nih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, nekaznovanosti 
in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem 
postopku ter program vodenja zavoda) pošljite v 8 dneh 
po objavi razpisa, v zaprti ovojnici, na naslov: Svet za-
voda Glasbene šole Krško, Kolodvorska ulica 2, 8270 
Krško s pripisom »Ne odpiraj – razpis za ravnatelja/
ravnateljico«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izboru prejeli v 
zakonitem roku.

Svet zavoda Glasbene šole Krško

 Ob-1626/23

Svet zavoda Osnovne šole Stopiče, Stopiče 37, 
8322 Stopiče, na podlagi sklepa 2. redne seje Sveta za-
voda Osnovne šole Stopiče, dne 28. 2. 2023, razpisuje 
prosto delovno mesto

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

ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 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, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21; 
v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
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Kandidati/-ke morajo imeti vodstvene, organizacij-
ske, pedagoške in druge sposobnosti za uspešno vo-
denje zavoda. Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2023 
oziroma skladno s sklepom o imenovanju. Delo na de-
lovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni 
čas. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 
5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba 
o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu na področju vzgoje in izobraževanja, 
opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah 
v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti iz 
kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme 
biti starejši od 30 dni, potrdilo sodišča, da oseba ni v 
kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni, 
in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministr-
stvo za pravosodje, ki ne sme biti starejši od 30 dni) ter 
izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo osebnih 
podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenova-
nja kandidat/-ka oddajo po pošti v 10 dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Stopiče, 
Stopiče 37, 8322 Stopiče z oznako »Prijava na razpis 
za ravnatelja/-ico«.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vode-
nja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o ime-
novanju v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Stopiče

 Ob-1627/23
Svet zavoda JVIZ Mozirje, Šolska ulica 25, 3330 

Mozirje na podlagi sklepa 9. seje, z dne 28. 2. 2023, 
razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice 
za JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 
ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in 
posebne pogoje, določene v Zakonu o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo 36/08, 58/09, 
64/09 – popr, 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr, 25/17 – ZVaj, 
123/21, 172/21, 207/21 in 108/22 – ZZNŠPP in 141/22) 
in Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno 
prečiščeno besedilo in nadaljnji).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.

Izbrani kandidat/-ka bo imenovan za dobo 5 let. Za 
čas mandata bo z njim/-o sklenjena pogodba o zaposlitvi 
za polni delovni čas, na delovnem mestu ravnatelja/-ice.

Začetek mandata je 1. 9. 2023.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev
– o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpi-

tu, opravljenem ravnateljskem izpitu (za ravnatelja/-ico 
je lahko imenovan tudi kandidat/-ka, ki nima ravnatelj-
skega izpita, mora pa si ga pridobiti najpozneje v enem 
letu po začetku mandata),

– o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju 
(najmanj 5 let v vzgoji in izobraževanju, ima naziv višji 
svetnik, svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let 
naziv mentor),

– program vodenja vrtca,
– kratek življenjepis,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznova-
nosti, ki ob oddaji prijave ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem 
postopku, ki ga izda krajevno pristojno okrajno sodišče 
in ob oddaji prijave ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje iz evidence iz-
brisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedota-
kljivost, ki ob oddaji prijave ne sme biti starejše od 30 dni,
kandidati/ke pošljejo priporočeno v zaprti ovojnici v roku 
8 dni po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda JVIZ Mo-
zirje, Šolska ulica 25, 3330 Mozirje, z oznako »Prijava 
na razpis za ravnatelja OE Vrtec Mozirje – ne odpiraj«.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan 
roka dostavljena v tajništvo Zavoda JVIZ Mozirje, oziro-
ma s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Nepopolne vloge bodo zavržene.
Kandidati/ke bodo prejeli/e obvestilo o imenovanju 

v zakonitem roku.
Svet zavoda JVIZ Mozirje

 Ob-1628/23
Svet zavoda JVIZ Mozirje, Šolska ulica 25, 3330 

Mozirje na podlagi sklepa 9. seje, z dne 28. 2. 2023, 
razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice 
za JVIZ Mozirje OE OŠ Rečica ob Savinji

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 
ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in 
posebne pogoje, določene v Zakonu o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo 36/08, 58/09, 
64/09 – popr, 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr, 25/17 – ZVaj, 
123/21, 172/21, 207/21 in 108/22 – ZZNŠPP in 141/22).

Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje šole.

Izbrani kandidat/-ka bo imenovan za dobo 5 let. Za 
čas mandata bo z njim/-o sklenjena pogodba o zaposlitvi 
za polni delovni čas na delovnem mestu ravnatelja/-ice.

Začetek mandata je 1. 9. 2023.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev
– o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpi-

tu, opravljenem ravnateljskem izpitu (za ravnatelja/-ico 
je lahko imenovan tudi kandidat/-ka, ki nima ravnatelj-
skega izpita, mora pa si ga pridobiti najpozneje v enem 
letu po začetku mandata),

– o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju 
(najmanj 5 let v vzgoji in izobraževanju, ima naziv višji 
svetnik, svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let 
naziv mentor),

– program vodenja šole,
– kratek življenjepis,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznova-

nosti, ki ob oddaji prijave ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem 

postopku, ki ga izda krajevno pristojno okrajno sodišče 
in ob oddaji prijave ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje iz evidence iz-
brisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedota-
kljivost, ki ob oddaji prijave ne sme biti starejše od 30 dni,
kandidati/ke pošljejo priporočeno v zaprti ovojnici v roku 
8 dni po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda JVIZ Mo-
zirje, Šolska ulica 25, 3330 Mozirje, z oznako »Prijava 
na razpis za ravnatelja OE OŠ Rečica ob Savinji – Ne 
odpiraj«.
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Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan 
roka dostavljena v tajništvo Zavoda JVIZ Mozirje, oziro-
ma s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Nepopolne vloge bodo zavržene.
Kandidati/ke bodo prejeli/e obvestilo o imenovanju 

v zakonitem roku.
Svet zavoda JVIZ Mozirje

 Ob-1629/23
Svet zavoda Osnovne šole Dutovlje, Dutovlje 135, 

6221 Dutovlje na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja ter sklepa seje 
Sveta zavoda Osnovne šole Dutovlje z dne 2. 3. 2023, 
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 – 
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, 2/15 – Odl. US: 
U-l-269/12-24, 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).

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Predviden začetek dela je 1. 9. 2023. Delo na de-
lovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 
5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o 
zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisni prijavi naj kandidati/-ke priložijo dokazila o 
izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobraz-
bi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem 
ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izo-
braževanju, potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evi-
dence ter potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ju izda Ministrstvo 
za pravosodje, potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazen-
skem postopku) ter izjavo, s katero dovoljujejo obdelavo 
in uporabo njihovih osebnih podatkov za namen in v 
zvezi s postopkom imenovanja.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
šole za mandatno obdobje in kratek življenjepis z dose-
danjimi delovnimi izkušnjami.

Pisne prijave z dokazili pošljite v 14 dneh po objavi 
razpisa na naslov Svet zavoda Osnovne šole Dutovlje, 
Dutovlje 135, 6221 Dutovlje, z oznako »Prijava na razpis 
za ravnatelja/-ico«.

Prijava bo upoštevana kot pravočasna, če bo s 
priporočeno pošiljko oddana na pošto zadnji dan roka.

V primeru oddaje nepopolne vloge bo kandidat/-ka 
pisno pozvan/-a, da vlogo dopolni v roku 5 dni, v naspro-
tnem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno in bo 
iz izbirnega postopka izločena.

Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo o imeno-
vanju v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Dutovlje

 Ob-1630/23
Svet zavoda OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri 

Ložu, Cesta Notranjskega odreda 32, 1386 Stari trg pri 
Ložu na podlagi sklepa 8. seje z dne 27. 2. 2023 razpi-
suje delovno mesto

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

natelja/ravnateljice izpolnjevati splošne in posebne po-

goje, skladno 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).

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

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za obdobje 
5 let. Predvideni začetek dela je 1. septembra 2023. 
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni 
delovni čas. Za čas mandata bo z izbranim kandida-
tom sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu 
ravnatelja.

Pisne prijave z overjenimi kopijami dokazil o izpol-
njevanju zahtevanih pogojev:

– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– 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 izobra-
ževanju,

– potrdilo oziroma izpis dejstev iz kazenske evi-
dence (izda ga Ministrstvo za pravosodje), 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,

– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj 
v vzgoji in izobraževanju,

– program vodenja zavoda,
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo 

njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s po-
stopkom imenovanja ravnatelja,
pošljite v zaprti ovojnici v roku 15 dni po objavi razpisa na 
naslov Svet zavoda OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg 
pri Ložu, Cesta Notranjskega odreda 32, 1386 Stari trg 
pri Ložu, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico«.

Prijava bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan 
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Prepozno prispele in formalno nepopolne vloge ne 
bodo uvrščene v izbirni postopek.

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda OŠ heroja Janeza Hribarja  
Stari trg pri Ložu

 Ob-1631/23
Svet zavoda OŠ Šmartno v Tuhinju, Šmartno v Tu-

hinju 27a, 1219 Laze v Tuhinju na podlagi sklepa Sveta 
zavoda z dne 27. 2. 2023 razpisuje delovno mesto

ravnatelja
Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo rav-

natelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 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).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organi-
zacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
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Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 
polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 
pet let; predvideni začetek dela bo 1. 9. 2023. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi za 
delovno mesto ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (potrdilo o izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, potrdi-
lo o nekaznovanosti v skladu s 107.a členom ZOFVI, in 
sicer Ministrstva za pravosodje in javno upravo, da ni bil 
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega de-
janja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno 
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter, da ni 
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zo-
per spolno nedotakljivost in potrdilo pristojnega okrajne-
ga sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku – potrdili 
ne smeta biti starejši od 30 dni, opis dosedanjih delovnih 
izkušenj, kratek življenjepis) pošljite v 8 dneh po objavi 
tega razpisa, po pošti, na naslov: Svet zavoda Osnovne 
šole Šmartno v Tuhinju, Šmartno v Tuhinju 27a, 1219 
Laze v Tuhinju, z oznako »Prijava na razpis za ravnate-
lja – Ne odpiraj«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

V razpisu je moška slovnična oblika uporabljena kot 
nevtralna in velja za oba spola.

Svet zavoda Osnovne šole Šmartno v Tuhinju

 Ob-1635/23
Na podlagi sklepa Sveta zavoda Osnovne šole 

Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru, ki je bil 
sprejet na 3. redni seji, dne 28. 2. 2023, Svet zavoda 
Osnovne šole Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mari-
boru, Mariborska cesta 4, 2312 Orehova vas, razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 
57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-1-269/12-24 9 in 
47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organi-
zacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 
polni delovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, de-
lovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o ne-
kaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazen-
skem postopku) pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na 
naslov: Svet zavoda Osnovne šole Franca Lešnika-Vuka 
Slivnica pri Mariboru, Mariborska cesta 4, 2312 Orehova 
vas, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole  
Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru

Št. 34/2023 Ob-1636/23

Svet zavoda Osnovne šole Jelšane na podlagi skle-
pa, sprejetega na seji dne 27. 2. 2023, razpisuje delovno 
mesto 

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D). 
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacij-
ske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Datum začetka dela je 1. 9. 2023. Izbrani kandidat 
bo imenovan za dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o 
izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobraz-
bi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem 
ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izo-
braževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodi-
šča, da kandidat ni v kazenskem postopku ter potrdilo 
iz evidenc izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper 
spolne nedotakljivosti) pošljite v osmih dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Jelšane, 
Jelšane 82, 6254 Jelšane, z oznako »Prijava na razpis 
za ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi predložiti 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 Jelšane

 Ob-1641/23

Svet zavoda Osnovna šola Blaža Arniča Luče, 
Luče 77, 3334 Luče na podlagi sklepa, ki je bil sprejet 
na seji dne 23. 2. 2023, razpisuje prosto delovno mesto 

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 
123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP in 141/22); 
v nadaljnjem besedilu ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organi-
zacijske 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 začetek dela bo dne 1. 9. 2023. Za čas 

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– 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 izobra-
ževanju,

– 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,
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– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost,

– 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 15 dni po obja-
vi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovna šola Blaža 
Arniča, Luče 77, 3334 Luče z oznako »Prijava na razpis 
za ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa priloži tudi kra-
tek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Blaža Arniča Luče

 Ob-1642/23

Na podlagi 32.–35. člena Zakona o zavodih (Ura-
dni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – 
ZJZP), 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Zdravstveno reševalnega centra Koroške, 18. in 19. čle-
na Statuta Zdravstveno reševalnega centra Koroške z 
dne 23. 9. 2006 in sklepa Sveta zavoda Zdravstveno 
reševalnega centra Koroške z dne 27. 2. 2023, Svet 
zavoda Zdravstveno reševalni center Koroške, objavlja 
prosto delovno mesto

direktorja
Zdravstveno reševalnega centra Koroške (m/ž),  

za 4-letno mandatno obdobje
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg pogojev, 

predpisanih z zakonom, izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih ali 

vodstvenih mestih,
– ima organizacijske sposobnosti,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in 
da ni obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več 
kot šest mesecev,

– da predloži program dela in vizijo razvoja Zdra-
vstveno reševalni center Koroške za mandatno obdobje.

Kandidati morajo k prijavi priložiti:
– življenjepis,
– dokazila o izobrazbi,
– opis delovnih izkušenj in organizacijskih sposob-

nosti,
– dokazilo o nekaznovanosti,
– program dela in vizijo razvoja Zdravstveno reše-

valnega centra koroške za mandatno obdobje,
– kontakt za obveščanje (e-naslov in/ali telefonsko 

številko).
Prijavo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju 

pogojev kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom 
»Razpis za direktorja ZRCK – Ne odpiraj!« na naslov: 
Zdravstveno reševalni center Koroške, Ob Suhi 11a, 
2390 Ravne na Koroškem.

Upoštevane bodo prijave, ki bodo prispele do vključ-
no 18. 3. 2023 do 12. ure, na navedeni naslov ali v času 
delovnih dni osebno v tajništvu Zdravstveno reševalnega 
centra Koroške oziroma bodo poslane priporočeno po po-
šti z žigom z dne 18. 3. 2023. Nepravočasne in nepopolne 
vloge bodo izločene iz postopka. Prijavljeni kandidati bodo 
obveščeni o izbiri v 30 dneh od objave razpisa.

Svet zavoda Zdravstveno  
reševalnega centra Koroške

 Ob-1653/23
Na podlagi sklepa 8. redne seje sveta zavoda z dne 

27. 2. 2023 razpisuje Svet zavoda Osnovne šole Breži-
ce, Levstikova 18, 8250 Brežice, 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 1. 9. 2023.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za manda-

tno dobo 5 let.
Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o 

zaposlitvi s polnim delovnim časom 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/ico je lahko imenovan/a tudi kandidat/ka, ki 
nima ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti 
najkasneje 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,

– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo 
njegovih/njenih osebnih podatkov za namen in v zvezi s 
postopkom imenovanja.

Kandidati/ke pošljejo v zaprti ovojnici v roku 8 dni 
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole 
Brežice, Levstikova 18, 8250 Brežice, 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.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan 
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Dokazila o izpolnjevanju razpisanih pogojev morajo 
biti originalna ali overjene kopije originalov.

Nepopolne vloge bodo zavržene.
Kandidati/ke bodo prejeli/e obvestilo o imenovanju 

v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Brežice

Su KS 85/2023-2 Ob-1654/23
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 

prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

1 sodniško mesto okrožnega sodnika 
na Okrožnem sodišču v Kopru

Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški 
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službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško me-
sto na okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene v 
10. členu navedenega zakona.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, 

mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 

dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 

prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da 
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in

– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem po-
stopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna 
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana 
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti.

Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV: http://

www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hor-
nav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne de-
javnosti po pridobitvi strokovnega naslova iz 4. točke 
prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi z 
dokazili, in

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za 
izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat 
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vr-
hovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za 
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, 
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne 
evidence o državljanstvu.

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prve-
ga odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodni-
ško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11. 
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu 
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.

Prijava kandidata mora biti popolna. Sklicevanje na 
dokazila in druge listine, priložene prijavam na sodniška 
mesta v drugih razpisnih postopkih, ne bo upoštevano.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Razpisni rok: pisne prijave sprejema Vrhovno sodi-
šče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni 
po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Su KS 98/2023-2 Ob-1664/23

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

1 sodniško mesto višjega sodnika
na Višjem delovnem in socialnem sodišču,  

s predvideno razporeditvijo na oddelek  
za individualne in kolektivne delovne spore
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški 
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto 
na višjem sodišču (višji sodnik), določene v 11. členu 
navedenega zakona.

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

didata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, 

mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 

dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 

prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da 
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in

– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem po-
stopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna 
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana 
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti.

Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV: http://

www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hor-
nav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne de-
javnosti po pridobitvi strokovnega naslova iz 4. točke 
prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi z 
dokazili, in

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za 
izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat 
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vr-
hovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za 
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, 
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne 
evidence o državljanstvu.

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prve-
ga odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodni-
ško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11. 
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu 
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.

Prijava kandidata mora biti popolna. Sklicevanje na 
dokazila in druge listine, priložene prijavam na sodniška 
mesta v drugih razpisnih postopkih, ne bo upoštevano.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Razpisni rok: pisne prijave sprejema Vrhovno sodi-
šče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni 
po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI
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 Ob-1661/23
Na podlagi prvega odstavka 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) 
Notarska zbornica Slovenije na predlog notarke Mojce 
Vertačnik razpisuje

eno prosto mesto notarskega pomočnika
notarki Mojci Vertačnik v Mariboru

Za notarskega pomočnika je lahko imenovan uni-
verzitetni diplomirani pravnik ali diplomirani pravnik (UN) 
in magister prava, ki izpolnjuje pogoje iz 1., 2., 3., 4. in 
7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. 
Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomoč-
nika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahte-
vanih pogojev sprejema, Notarska zbornica Slovenije, 
Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije
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 Ob-1640/23

Zaprtje javnega poziva 
V skladu s 7. točko javnega poziva objavljamo za-

prtje REVAV-7 – Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, 
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 162/21 z dne 8. 10. 
2021 in spremembe.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-1656/23
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) Ministrstvo za kulturo objavlja

obvestilo
o objavi Javnega poziva za sofinanciranje 

predhodnih arheoloških raziskav na območju 
naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine,  
ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Republika 

Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo 
(javni poziv, oznaka JP-PAR-2023)

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane pri-
javitelje, da objavlja Javni poziv za sofinanciranje pred-
hodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali 
vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2023 sofinan-
cirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega 
za kulturo, oznaka: JP-PAR-2023.

Predmet poziva je sofinanciranje predhodnih arhe-
oloških raziskav, ki so potrebne:

– kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, 
ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege 
izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zago-
tovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi 
izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih 
izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu;

– kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih po-
vršin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne de-
diščine.

Predmet poziva ne vključuje:
– novogradenj,
– posegov na nepremičninah v lasti Republike Slo-

venije,
– predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljenim 

kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstrani-
tev arheološke ostaline,

– predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljeno 
odločbo o sofinanciranju, vendar se raziskave niso izve-
dle v pogodbenem roku.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenje-
nih za ta poziv, je 65.000,00 EUR.

Poziv bo trajal od 10. 3. 2023 do 31. 5. 2023 ozi-
roma do porabe sredstev (do objave zaključka poziva).

Besedilo javnega poziva bo 10. 3. 2023 objavlje-
no na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/
javne-objave/

Ministrstvo za kulturo

 Ob-1632/23
Na podlagi 17.b člena Zakona o Radioteleviziji Slo-

venija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 

105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B, 9/14 in 163/22, 
v nadaljnjem besedilu ZRTVS-1) Pomurska madžarska 
samoupravna narodna skupnost – Muravidéki Magyar 
Önkormányzati Nemzeti Közösség, objavlja

javni poziv
za imenovanje člana predstavnika madžarske 

narodne skupnosti v Svet RTV Slovenija
1. V skladu z 2.b) točko tretjega odstavka 17. čle-

na ZRTVS-1 ima madžarska narodna skupnost pravico 
imenovati enega člana, predstavnika madžarske naro-
dne skupnosti v Svet RTV Slovenija.

Mandat člana madžarske narodne skupnosti je do-
ločil žreb, in sicer traja 2 leti od dneva, ko je Svet RTV 
Slovenija konstituiran v skladu u ZRTVS-1.

2. Za člana Sveta RTV Slovenija je lahko imenova-
na oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima doseženo najmanj izobrazbo, pridobljeno po 
študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, 
ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih pro-
gramih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja 
slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven;

– ima najmanj 10 let strokovnih delovnih izkušenj na 
delovnem področju upravičenca po doseženi izobrazbi 
iz prejšnje alineje;

– ima visoko osebno integriteto in moralni ugled;
– je pripravljena in zmožna s svojim znanjem, ugle-

dom oziroma dosežki na relevantnem področju družbe-
nega življenja prispevati k dobremu delovanju in krepitvi 
ugleda javne radiotelevizije, tako v Republiki Sloveniji 
kot v tujini;

– ima državljanstvo Republike Slovenije;
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v tra-
janju več kot šest mesecev;

– zoper njo ni vložena pravnomočna obtožnica za-
radi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti;

– predloži izjavo, da ob imenovanju ali v obdobju 
petih let pred imenovanjem ni bila:

– član organov političnih strank na državni, regi-
onalni ali občinski ravni;

– poslanec Evropskega parlamenta ali uslužbe-
nec in funkcionar v organih Evropske unije;

– predsednik republike, predsednik vlade, posla-
nec, član državnega sveta, župan, ustavni sodnik, minister, 
državni sekretar ali drug funkcionar v državnih organih;

– generalni direktor, generalni sekretar ministr-
stva, direktor organa v sestavi ali vladne službe, načel-
nik upravne enote ter direktor občinske uprave ali tajnik 
občine;

– predloži izjavo, da ni:
– član organov vodenja, upravljanja ali nadzora 

oziroma zaposlena pri konkurenčnih medijih, in oseba, 
ki ima v teh medijih lastniške deleže;

– zaposlen na RTV Slovenija;
– član Sveta za radiodifuzijo in zaposlen na 

Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike 
Slovenije ter član oziroma zaposlen v drugih telesih, ki 
v upravnem postopku odločajo o podelitvi frekvenc ali 
drugih pravicah medijev oziroma zaposlenih v medijih, 

Druge objave
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in da ni oseba, ki sodeluje v postopkih sprejemanja teh 
odločitev;

– član organov vodenja, upravljanja ali nadzora 
pravnih oseb, ki poslovno sodelujejo z RTV Slovenija;

– ožji družinski član vodilnih delavcev RTV Slo-
venija, kot so člani uprave RTV Slovenija, direktor radia, 
direktor televizije in direktor digitalnih vsebin, ter tistih 
zaposlenih na RTV Slovenija, ki jih kot vodstvene de-
lavce opredeljuje statut RTV Slovenija;

– predloži izjavo, da:
– poslovno ne sodeluje z RTV Slovenija ter ni in 

ne kandidira za člana finančnega odbora.
3. Kandidat mora v prijavi priložiti dokazila o izpol-

njevanju zgoraj navedenih pogojev in izkazati dolgotraj-
no vez z madžarsko narodno skupnostjo. Kandidat mora 
priložiti utemeljitev svoje kandidature, ki vsebuje opis 
izkušenj in delovanja kandidata na kulturnem, izobraže-
valnem, znanstvenem ali drugem relevantnem področju 
družbenega življenja ter vizijo dobrega delovanja in kre-
pitve ugleda javne radiotelevizije.

Prijave morajo biti poslane v slovenskem jeziku.
4. Kot pravočasno vložene bodo štele prijave, ki 

bodo skupaj z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili 
prispele na elektronski naslov Pomurske madžarske sa-
moupravne narodne skupnosti: pmsns@muravidek.si, in 
sicer najkasneje do ponedeljka, 27. 3. 2023 do 12. ure.

V okencu »zadeva« mora biti elektronsko sporoči-
lo opremljeno s pripisom »Kandidiranje za člana sveta 
RTV«.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Pomurska madžarska samoupravna narodna 
skupnost – Muravidéki Magyar Önkormányzati  

Nemzeti Közösség

 Ob-1607/23
Na podlagi 8. člena Pravilnika o podeljevanju na-

grad in priznanj Kemijskega inštituta z dne 13. 4. 2017, 
Komisija za Preglove nagrade Kemijskega inštituta raz-
pisuje

natečaj
za Preglovo nagrado Kemijskega inštituta  

za izjemne dosežke
in poziva ugledne raziskovalke in raziskovalce s 

področja kemije in sorodnih ved, da nominirajo kandi-
date za nagrade.

I. Nagrada se podeljuje raziskovalkam/raziskoval-
cem, ki so del raziskav, na katere se nanaša nagrada, 
opravili v okviru ali v sodelovanju s slovenskimi aka-

demskimi ali raziskovalnimi institucijami. Nagrada se 
podeljuje za izjemne dosežke na področju osnovnih ali 
uporabnih raziskav s področja kemije in sorodnih ved, 
ki so odmevni tudi v svetovnem merilu, za obdobje za-
dnjih petih let.

Nagrada se podeljuje posameznicam/posamezni-
kom ali skupini raziskovalcev, ki so bistveno prispevali k 
izjemnemu dosežku, za katerega se podeljuje priznanje.

II. V skladu s Pravilnikom o podeljevanju nagrad in 
priznanj Kemijskega inštituta z dne 13. 4. 2017 se v letu 
2023 podelita največ dve Preglovi nagradi Kemijskega 
inštituta za izjemne dosežke.

III. Preglova nagrada Kemijskega inštituta za iz-
jemne dosežke obsega denarno nagrado v vrednosti 
3.000 EUR in kipec Friderika Pregla.

IV. Obvezne sestavine vloge za predloge kandidatk/
kandidatov za nagrade so:

– Bibliografija kandidatke/kandidata
– Kratka utemeljitev s podpisom predlagateljice/

predlagatelja in z enim priporočilnim pismom (tako pre-
dlagatelj/ica kot pisec priporočilnega pisma lahko pre-
dlagata le enega kandidata/ko)

– Soglasje kandidatke/kandidata za kandidaturo
– Kopije izvirnih člankov in dokazila o odmevnosti 

za omenjena dela
– Kratek opis in navedba virov petih najpomemb-

nejših dosežkov oziroma prejetih nagrad, ki po pre-
dlagateljevem mnenju kažejo na izjemnost kandidatke/
kandidata.

Vloga mora biti vložena v enem izvodu (poleg ti-
skane oblike je zaželena tudi vloga v elektronski obliki 
(pdf format)).

V. O izboru kandidatk/kandidatov za nagrade odlo-
ča komisija, ki jo je Znanstveni svet Kemijskega inštituta 
imenoval izmed slovenskih raziskovalk/raziskovalcev na 
področju kemije in sorodnih ved.

Odločitev komisije bo objavljena na slovesni razgla-
sitvi nagrajenk/nagrajencev, ki bo predvidoma v mesecu 
juniju 2023. Dobitnice/dobitniki nagrad bodo svoje do-
sežke predstavili na predavanju na Kemijskem inštitutu.

VI. Vloge za Preglove nagrade Kemijskega inštituta 
je potrebno poslati do 21. aprila 2023 v enem izvodu na 
Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, z ozna-
ko »Ne odpiraj – predlog za Preglovo nagrado Kemijske-
ga inštituta za izjemne dosežke«, z navedbo pošiljatelja.

Nepravočasne vloge ne bodo obravnavane.
VII. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so do 

zaključka natečaja na voljo pri kontaktni osebi Kemij-
skega inštituta, Nataša Jager Radin, na elektronskem 
naslovu: natasa.jager.radin@ki.si in tel. 01/476-04-78.
Komisija za Preglove nagrade Kemijskega inštituta

mailto:pmsns@muravidek.si
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Št. 2153-31/2006/5 (134-03) Ob-1657/23
Politična stranka Glas žensk Slovenije, s skraj-

šanim imenom Glas žensk, s kratico imena GŽS in s 
sedežem v Mariboru, Leona Zalaznika ulica 12 ter 
z matično številko 1029754000, se izbriše iz registra 
političnih strank.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Št. 101-3/2023-7 Ob-1504/23
Statut Sindikata vzdrževalcev železniške infra-

strukture Slovenije, Trg Osvobodilne fronte 7, Lju-
bljana, ki je v hrambi pri Upravni enoti Ljubljana na pod-
lagi odločbe številka 028-109/93 z dne 21. 1. 1994, in 
je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno 
številko 122, se z dnem 1. 2. 2023 izbriše iz evidence 
statutov sindikatov.

Št. 101-2/2023-6218-3 Ob-1507/23
Statut Sindikata Kontrole zračnega prometa Slo-

venije, s sedežem Zgornji Brnik 130N, Brnik-aero-
drom, ki je bil sprejet na seji 14. 2. 2023, se vpiše v 
evidenco statutov in pravil sindikatov pri Upravni enoti 
Kranj, pod zaporedno številko 235.

Evidence sindikatov
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 Ob-1595/23

Ime medija: TV Exodus.
Izdajatelj: Exodus, medijska in druge dejavnosti 

d.o.o.
Direktor: Zoran Kodela, Ul. Veljka Vlahoviča 51, 

2000 Maribor.
Lastnik: Zoran Kodela (100 %).

 Ob-1596/23

Ime, priimek in stalno prebivališče fizičnih oseb, ki 
imejo v premoženju družbe Tv Celje d.o.o. najmanj pet 
odstotni delež kapitala: Ivan Pfeifer, Ob Strugi 23, 3313 
Polzela – 51 %; Janko Šopar, Ul. Matevža Haceta 12, 
3000 Celje – 49 %.

 Ob-1597/23

Izdajatelj: Visual Radio d.o.o.
Sedež: Pločanska ulica 3, 1211 Ljubljana – Šmartno.
Ime in priimek oseb, ki imajo najmanj 5 % delež: 

Leo Oblak, Tomaj 33, 6221 Dutovlje.
Imena članov organa upravljanja: Leo Oblak, di-

rektor.

 Ob-1598/23

Ime medija: MojRadio. 
Izdajatelj in upravljalec je Moj Radio d.o.o., Kidriče-

va cesta 2b, 3320 Velenje. 
Fizična oseba, ki ima najmanj 5 % delež, je Boris 

Sušin, Konovska cesta 48, 3320 Velenje – 100 %, ki je 
hkrati tudi odgovorna oseba. 

Družba nima nadzornega sveta.

 Ob-1599/23

Ime medija: Mladina, Monitor; Global, Zakladnica 
zdravja.

Firma in sedež izdajatelja: Mladina d.d. Ljubljana, 
Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana.

Člani organa nadzora (upravni odbor): Robert Bot-
teri, Štefančič Marcel, Gregor Repovž, Denis Tavčar.

Podatki o osebah, ki imajo najmanj 5 % lastniški 
ali upravljalski delež oziroma delež glasovalnih pravic 
v premoženju izdajatelja: Transmedia d.o.o., Dunajska 
cesta 51, 1000 Ljubljana.

 Ob-1663/23

Imena medijev: Best TV, Aktual TV, TV Veseljak 
Golica.

Izdajatelj: TOPSTREAM d.o.o., Papirniški trg 17, 
1260 Ljubljana – Polje.

Več kot 5 % kapitala in upravljavskih oziroma gla-
sovalnih pravic imajo:

– AM MARKETING, oglaševanje in trženje, d.o.o., 
Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljubljana – Črnuče – 18 %

– AD+VALUE, tržno komuniciranje, d.o.o., Ulica slo-
venske osamosvojitve 2, 2000 Maribor – 19 %

– MEDIA24, posredovanje in storitve, d.o.o., Vev-
ška cesta 52, 1260 Ljubljana – Polje – 18 %

– VESELJAK TV, televizijska dejavnost, d.o.o., Pa-
pirniški trg 17, 1260 Ljubljana – Polje – 15 %

– INFONET MEDIA, radijska produkcija, d.o.o., Ste-
gne 11B, 1000 Ljubljana – 15 %

– RADIO GLAS LJUBLJANA, d.o.o., Ljubljana, Pa-
pirniški trg 17, 1260 Ljubljana – Polje – 15 %.

Odgovorna oseba izdajatelja: Matej Korošec, di-
rektor.

Objave po Zakonu o medijih
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Izvršbe

2522 I 3918/2018 Os-1394/23

Na podlagi pravomočnega in izvršljivega sklepa 
Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 157722/2013 
z dne 11. 6. 2018 v zvezi s sklepom opr. št. I 3918/2018 
z dne 9. 6. 2020, je bil dne 31. 1. 2023 v korist upnika 
Okrajno sodišče v Ljubljani, opr. št. VL 157722/2013 
Finančno računovodska služba opravljen rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer na sta-
novanje št. 6 v 1. nadstropju stavbe št. 289, k.o. 1729 
Ljubljana – mesto, na naslovu Gornji trg 10, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 2. 2023

Amortizacije

N 99/2022 Os-1438/23

Okrajno sodišče v Kopru v nepravdni zadevi predla-
gatelja Arturja Mlinar, Župančičeva ulica 17, Koper, ki ga 
zastopa Odvetniška družba Velkaverh, Štravs in Pod-
gornik o.p., d.o.o. iz Kopra, zaradi razveljavitve (amor-
tizacije) listine, izdaja na podlagi 202. člena Zakona o 
nepravdnem postopku – ZNP-1, oklic:

Zemljiško pismo št. 104/2013 z dne 22. 10. 2013, 
izdajatelja Republika Slovenija, Okrajno sodišče v Ko-
pru, se razveljavi.

Kot datum razveljavitve se šteje 13. 2. 2023.
Okrajno sodišče v Kopru

dne 13. 2. 2023

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

D 116/2016 Os-1316/23

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je v zapuščinski 
zadevi po pokojni Mariji Kosič, roj. Kosič, Račice 49/46, 
roj. 10. 12. 1912, ki je umrla 2. 8. 1932, s sklepom opr. 
št. D 116/2016 z dne 30. 1. 2023 na podlagi prvega od-
stavka in 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o 
pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom Zako-
na o dedovanju (ZD), zap. polnečaku Borisu Kreseviču, 
pokojnega Rudolfa, neznanega prebivališča, postavilo 
začasnega zastopnika odvetnika Valterja Urbančiča, Ba-
zoviška cesta 32, 6250 Ilirska Bistrica.

Začasni zastopnik bo zap. polnečaka Borisa Krese-
viča zastopal vse do takrat, dokler navedeni ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, 
da mu je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 30. 1. 2023

R 12/2023 Os-1515/23

Okrožno sodišče v Kopru je v zadevi R 12/2023 
zaradi predloga za priznanje tuje sodne odločbe, s skle-
pom z dne 21. 2. 2023 nasprotnima udeležencema 
Kadiatu Koroma in Mohamed Bakarr Koroma, zadnje 
znano prebivališče: 33 Kabba Lane, Calaba Town, Fre-
etown in WesternArea of the Republic of Sierra Leone, 
Republika Sierra Leone, ki se nahajata v tujini in jima 
ni mogoče opraviti vročitve, na podlagi 5. točke druge-
ga odstavka 82. člena Zakona o pravdnem  postopku 
(v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem  postopku 
(ZNP-1) in 111. členom Zakona o mednarodnem zaseb-
nem pravu in postopku (ZMZPP)) postavilo začasnega 
zastopnika, in sicer odvetnika Denisa Zobariča, Ferrar-
ska ulica 14, Koper. 

Začasni zastopnik bo nasprotna udeleženca za-
stopal v postopku vse do takrat, dokler nasprotna ude-
leženca ali njun pooblaščenec ne bosta nastopila pred 
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne bo sporočil, da jima je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 2. 2023

VL 96400/2022 Os-1414/23

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavaro-
valnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki 
jo zastopa Anita Lesar, Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, 
proti dolžniku: Tjaša Boltar, Trg Ivana Roba 3A, Šem-
peter pri Gorici; Slobodan Katić, Delpinova ulica 18B, 
Nova Gorica, ki ga zastopa zak. zast. Veličkov Gregor 
– odvetnik, Ulica Gradnikove brigade 4A, Nova Gorica, 
zaradi izterjave 638,47 EUR, sklenilo:

Dolžniku Slobodanu Katić, Delpinova ulica 18B, 
Nova Gorica se na podlagi 4. točke drugega odstavka 
82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ po-
stavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Veličkov Gregor 
– odvetnik, Ulica Gradnikove brigade 4A, Nova Gorica.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika Slobodana 
Katić vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec 
ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, 
da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 2. 2023

N 35/2021 Os-1411/23

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je po sodnici 
mag. Metki Kramberger Wherry v nepravdni zadevi pre-
dlagatelja Bogdana Doberšek, EMŠO 2108963500737, 
Hammerstr. 30/A, Essen, Nemčija, zoper nasprotne-
ga udeleženca: 1. Marija Košir, rojena 16. 6. 1938, 
84 Wexford ave sout, Hamilton ON L8K2N6, Kana-
da, 2. Marjeta Praprotnik, EMŠO 1602963505179, 
Bezina 25, Slovenske Konjice, 3. Ana Jerot, EMŠO 
10049675051366, Lačna Gora 23/B, Oplotnica, 4. Du-
šanka Klinc, EMŠO 1810971505163, Lačna Gora 2, 

Objave sodišč
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Oplotnica, 5. Andrej Praprotnik, EMŠO 2605984500307, 
Markečica 4/B, Oplotnica, 6. Mirjana Praprotnik, EMŠO 
2408982505271, Markečica 4/A Oplotnica, 7. Srečko 
Doberšek, EMŠO 0801956500039, Malahorna 29/B, 
Oplotnica, 8. Anton Doberšek, EMŠO 0501965500196, 
Malahorna 29/A, Oplotnica, 9. Jožica Šturm, EMŠO 
1903956505341, Kebelj 19/A, Oplotnica, 10. Danica 
Očko, EMŠO 0503948505748, Kardeljeva cesta 73, 
Maribor, z začasnim prebivališčem na naslovu Dom 
Sv. Jožef, Plečnikova ulica 29, Celje, 11. Irene Martin, 
rojena 2. 6. 1956, Behringstr. 29, Reutlinger, Nemčija, 
12. Marianne Friessnig, rojena 25. 3. 1958, Hofstr. 11, 
Mezingen, Nemčija, 13. Robert Markus Doberschek, 
rojen 27. 6. 1967, Seestrasse 92, DEU 7074 Stuttgart, 
Nemčija, zaradi razdružitve skupnega premoženja s pro-
dajo nepremičnine k.o. 1115 Slovenske Konjice, parcela 
919/96 in delitvijo kupnine v skladu s solastniškimi deleži 
udeležencev postopka (pct. 35.000,00 EUR), sklenilo, 
da se Mariji Košir, 1. nasprotni udeleženki, na podlagi 
prvega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postop-
ku (ZPP) v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem 
postopku (ZNP-1) postavi začasni zastopnik odvetnik 
Marko Cuk, Cesta na Roglo 13B, Zreče.

Začasni zastopnik bo zastopal nasprotno udele-
ženko vse dotlej, dokler nasprotna udeleženka Marija 
Košir ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 9. 2. 2023

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 193/2022 Os-1225/23
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-

ščinski postopek po pokojnem Mihalinec Darku, rojenem 
22. 7. 1964, državljanu Republike Slovenije, samskem, 
umrlem dne 14. 1. 2022, nazadnje stanujočem Mikloši-
čeva ulica 5, Celje, ki se vodi pod opr. št. D 193/2022.

Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju poziva sodišče vse zapustnikove upnike, 
da priglasijo svoje terjatve pri tem sodišču najkasneje v 
roku 6 mesecev od objave tega oklica, v katerem lahko 
zahtevajo tudi, da se zapuščina brez dedičev prenese v 
stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določ-
bami 142.b člena Zakona o dedovanju. Upniki lahko pri 
zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, 
ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih.

Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne 
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila o 
vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski 
postopek tako, da bo zapuščino brez dedičev izročilo 
Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Celju
dne 16. 1. 2023

D 201/2021 Os-1234/23
Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva cesta 6, 

1290 Grosuplje, v zapuščinski zadevi po pokojnem Da-
niloslavu Možina, rojen 22. 10. 1958, umrl 22. 3. 2021, 
nazadnje stanujoč Polica 10E, Grosuplje, gre za zapu-
ščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega od-

stavka 142.a člena Zakona o dedovanju (v nadaljevanju: 
ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.

Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo 
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premo-
ženju, ki sestavlja zapuščino, in o zapustnikovih obve-
znostih, ter da lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila 
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od 
dneva objave tega oklica, če gre za neznanega upnika: 
1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 2. vlo-
ži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina prešla v last Republike Slovenije, ki na 
podlagi prvega odstavka 142.a člena ZD ne odgovarja 
za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 25. 1. 2023

D 380/2021 Os-1248/23
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 

po pok. Ferbežar Antonu, roj. 23. 1. 1866 v Padovu pri 
Osilnici, sinu Antona, neznanega zadnjega bivališča, 
razglašenemu za mrtvega z dnem 24. 1. 1936.

Tekom zapuščinskega postopka sodišče kljub iz-
danemu oklicu neznanim dedičem z dne 3. 12. 2021, ni 
uspelo ugotoviti, ali obstajajo po pokojnem kakšni dediči, 
ki bi prišli v poštev za dedovanje po njem.

Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva 
upnike zapustnika, da lahko v roku 6 mesecev od objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in 
zapustnikovih obveznostih lahko upniki pridobijo pri tu-
kajšnjem sodišču.

V primeru, če noben upnik ne bo pravočasno vložil 
zahteve za prenos zapustnikove zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev 
prešla na Republiko Slovenije, pri čemer slednja za za-
pustnikove dolgove ne bo odgovarjala.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 26. 1. 2023

D 61/2022 Os-1187/23
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Reni-

er v zapuščinski zadevi po dne 31. 12. 2021 umrlem 
Stanislavu Verdevu, sinu Stanislava, roj. 30. 4. 1962, 
nazadnje stanujočem Podbočje 81, p. Podbočje, izven 
naroka dne 17. januarja 2023 podaja naslednji oklic:

Zakoniti dediči po pokojnem Stanislavu Verdevu, 
roj. 30. 4. 1962, nazadnje stanujočem Podbočje 81, 
p. Podbočje, umrlem 31. 12. 2021, se pozivajo, da v 
roku 1 leta od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega 
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 17. 1. 2023
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I D 243/2021 Os-1206/23

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Mariboru, po dne 2. 12. 2020 umrli Mariji 
Soko, roj. Rebernik, roj 9. 9. 1929, drž. Republike Slo-
venije, vdova, nazadnje stan. Spodnja Velka 89, Zgornja 
Velka, je sodišče ugotovilo, da so se dedovanju odpove-
dali vsi dediči I. in II. dednega reda, zato so k dedovanju 
poklicani dediči III. dednega reda, pri čemer pa sodišče 
ne razpolaga s podatki o datumu smrti in morebitnih 
potomcih zap. strica Štefana Sarjaša, roj. 4. 11. 1901 
v Žičkih, zap. strica Daniela Sarjaša, roj. 22. 7. 1911 v 
Žičkih in zap. tete Terezije Sarjaš, roj. 9. 7. 1916 v Žičkih 
(navedeni so sorojenci zap. matere Katarine Rebernik, 
roj. Sarjaš, roj. 3. 2. 1904).

Sodišče zato poziva potomce zgoraj navedenih 
zap. stricev in tete po strani zap. matere Katarine Re-
bernik (torej dediče III. dednega reda) 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 18. 1. 2023

II D 1045/2021, II D 1046/2021 Os-1239/23

V zapuščinskih postopkih po pokojnem: Heinrich 
Jakob Kleinknecht, roj. 25. 6. 1894, nazadnje stan. 
Grassnitzberg 56, Avstrija, ki je umrl 22. 5. 1991 in po 
pokojni: Vilhemine Auguste Kleinknecht, roj. 17. 6. 1897, 
nazadnje stan. Grassnitzberg 56, Avstrija, ki je umrla 
dne 20. 7. 1970, gre za zapuščino brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena 
Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča, 
da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o 
premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v 
stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o 
zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva 
objave oklica, če gre za neznanega 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. 1. 2023

D 157/2021 Os-1197/23

Pri Okrajnem sodišču v Ormožu je v teku zapu-
ščinski postopek po pokojni Yulikah Kralj, razvezani, 
rojeni 17. 4. 1968, umrli 17. 7. 2021, nazadnje stanujoči 
Senešci 10, Velika Nedelja. Tekom postopka so se vsi 
upravičenci do dedovanja dedovanju odpovedali, zato 

je zapuščina brez dedičev. Sodišče zato na podlagi dru-
gega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (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 mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona. 
Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da se 
zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso za-
puščine 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 stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečajno 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 112/2019 Os-1361/23
V zapuščinski zadevi po pokojni Ivani Kaluža, roj. 

28. 1. 1867, iz Matenje vasi 24/28, ki je umrla dne 30. 6. 
1940, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na 
podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedo-
vanju (ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojnem pre-
šla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustničine dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapu-
stničinih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
upnika: 1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku 
in 2. vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 2. 2. 2023

D 96/2022 Os-1305/23
Okrajno sodišče v Radovljici po okrajni sodnici Na-

taši Gašperin, v zapuščinski zadevi po dne 15. 2. 2022 
umrlem Janezu Torkarju, roj. 22. 6. 1957, nazadnje 
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stanujočem Koritno 33, Bled, objavlja oklic neznanim 
dedičem:

Zapustnik Janez Torkar, roj. 22. 6. 1957, nazadnje 
stanujoč Koritno 33, Bled, umrl 15. 2. 2022.

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek 
D 96/2022. Dediča v prvem dednem redu sta se dedo-
vanju odpovedala. Ostali dediči niso znani. Zato se jih 
poziva, da lahko v roku enega leta od objave oklica na 
spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS uveljavljajo 
dedno pravico.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 25. 1. 2023

D 214/2020 Os-1373/23
V zapuščinski zadevi po pok. Frančiški Nemarnik, 

roj. Ban, roj. 19. 2. 1936, ki je umrla dne 24. 8. 2020, z 
zadnjim stalnim bivališčem Ulica Ivana Turšiča 8, 6210 
Sežana, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na 
podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedo-
vanju (ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojni prešla 
na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustničine dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapu-
stničinih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
upnika: 1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku 
in 2. vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 1. 2. 2023

D 306/2022 Os-1393/23
Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek 

po pok. Nerini Cattelani, roj. Vecchiet, roj. 23. 9. 1913, z 
zadnjim stalnim bivališčem Via Padovan 6, Trst, Italija, 
ki je umrla dne 11. 8. 1995 (v zemljiški knjigi vpisana 
tudi kot Nerina roj. Vecchiet Cattelani, Via Padovan 6, 
Trst, Italija).

Sodišče ne razpolaga s podatki o dedičih, zato s 
tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku 
enega leta od objave tega oklica zglasijo pri sodišču, 
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski 
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 6. 2. 2023

D 795/2021 Os-1226/23
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski posto-

pek po dne 9. 11. 2021 umrli zapustnici Mariji Vrtič, prej-
šnji priimek Heber, roj. 1. 1. 1933, EMŠO: 0101933******, 

drž. RS, upokojenka, nazadnje stan. Dravska ulica 7, 
Dravograd.

Sodišču niso znani zakoniti dediči prvega, drugega 
ali tretjega dednega reda po zapustnici Mariji Vrtič (v na-
daljevanju: zapustnica). Iz podatkov spisa izhaja, da je 
zapustnica sklenila eno zakonsko zvezo z Avgustom 
Vrtičem, ki je umrl pred zapustnico leta 1990. Potom-
cev ali posvojencev zapustnica ni imela. V času smrti 
zapustnica ni živela v izvenzakonski skupnosti. Sodišču 
ni znano, ali sta zapustničina starša, tj. zap. oče nezna-
nega imena, ki je umrl pred zapustnico neznanega leta 
in zap. mati Antonija Heber, ki je umrla pred zapustnico 
leta 1993, imela še kakšne potomce.

Morebitne upnike obveščamo, da lahko pri naslov-
nem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sesta-
vlja zapuščino in zapustničinih obveznostih ter v 6 me-
secih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapušči-
na brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona 
o dedovanju (če prijavijo to zahtevo v zapuščinskem po-
stopku in priložijo potrdilo o vložitvi predloga za začetek 
stečaja zapuščine brez dedičev).

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju ne odgovarja 
za zapustničine dolgove.

Okrajno sodišče v  Slovenj Gradcu
dne 20. 1. 2023

D 333/2022 Os-1230/23

Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil uve-
den zapuščinski postopek po pok. Juraja Mariji, roj. 9. 8. 
1946, nazadnje stalno stan. Sedlarjevo 17A, Podčetrtek, 
umrli dne 12. 11. 2022.

Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju (v nadaljevanju: ZD), poziva sodišče vse 
zapustničine upnike, da priglasijo svoje terjatve pri tem 
sodišču najkasneje v roku 6 mesecev od objave tega 
oklica, v katerem lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD. Upniki 
lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o 
premoženju, ki sestavljajo zapuščino in o zapustničinih 
obveznostih.

Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne 
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila o 
vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski 
postopek tako, da bo zapuščino brez dedičev izročilo 
Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 16. 1. 2023

Oklici pogrešanih

N 37/2022 Os-1523/23

Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog pre-
dlagatelja Danijela Zavnik, Gaberje 82, Štanjel, ki ga za-
stopa odv. Hilda Pipan iz Nove Gorice, postopek zoper 
nasprotnega udeleženca Florijana Pohole, Gaberje 95, 
Štanjel, ki ga zastopa skrbnik za poseben primer odv. 
Ivo Čibej iz Ajdovščine, zaradi razglasitve za mrtvega.
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Edini podatek o pogrešanem je, da je lastninsko 
pravico na nepremičnini s parc. št. 53.s k.o. 2397 Ga-
berje pridobil na podlagi kupne pogodbe z dne 17. 11. 
1900, Dn. št. 1228 in kupne pogodbe z dne 22. 12. 1906, 
Dn št. 6. Predlagatelj razen navedenih podatkov o na-
sprotnemu udeležencu ni uspel pridobiti drugega podatka.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju 
in smrti Florijana Pohole, 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 20. 2. 2023

N 2/2023 Os-1561/23
Pred Okrajnim sodiščem v Ajdovščini teče na pre-

dlog Silvestra Kovšce, Gozd 17, Col, postopek za raz-
glasitev pogrešane Amalije Vidmar, roj. Kovšca, z za-
dnjim znanim prebivališčem na naslovu Bono Savagras, 
Segurola 1567, Argentina, za mrtvo.

Pogrešanka Amalija Vidmar je bila rojena kot Amalija 
Kovšca v Gozdu 17, Col, dne 21. 12. 1913 očetu Janezu 
(Ivanu) in materi Mariji, roj. Trošt. O pogrešankinem življe-
nju je znano le to, da je dne 18. 4. 1942 sklenila zakonsko 
zvezo z Alojzom Vidmarjem, se kmalu zatem, še med dru-
go svetovno vojno, preselila v Argentino, in leta 1957 po 
svojem očetu, leta 1996 pa po svojem bratu Jožefu Kovšci 
podedovala solastniške deleže pri več nepremičninah v 
katastrski občini Križna gora. Na dan 14. 3. 2002 njeno 
bivališče ni bilo (več) znano. Navedeni podatki izhajajo iz 
vpisov v zemljiški knjigi in iz zbirke listin, sicer pa o pogre-
šanki ne obstaja noben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti pogrešane Amalije Vidmar, naj to javijo tukajšnje-
mu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, 
sicer bo sodišče po poteku tega roka pogrešanko raz-
glasilo za mrtvo.

Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi 206. člena Za-
kona o nepravdnem postopku (ZNP-1).

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 22. 2. 2023

N 68/2022 Os-1477/23
Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za raz-

glasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Antona 
Ražman, od Ivana, roj. 4. 1. 1853, Popetre 5 oziroma 89, 
Marezige, za mrtvega.

Pogrešanca se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki 
kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da to spo-
ročijo tukajšnjemu sodišču v 3 mesecih od objave tega 
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanca 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 2. 2023

N 8/2023-10 Os-1516/23
Pri Okrajnem sodišču v Murski soboti je v teku ne-

pravdni postopek predlagajoče stranke Majde Majcen, 
EMŠO: 2805965505437, Melinci 48, Beltinci, zoper na-
sprotno udeleženko Uršulo Kalek (v rojstnem listu nave-
dena kot Orsolya Kolar), roj. 18. 10. 1913, nazadnje sta-
nujoča Ižakovci 7, Beltnici, sedaj neznanega bivališča v 
Franciji, ki jo zastopa skrbnik za posebni primer odvetnik 
Miha Šavel, Kerenčičeva ulica 2, Gornja Radgona.

Uršula Kalek se je rodila dne 18. 10. 1913 v Ižakov-
cih materi Barbari roj. Balažic in očetu Matjašu Kolar. 
Kot mlado dekle bi naj odšla v Francijo, od koder pa 
se nikoli več ni vrnila, niti sporočila naslova bivališča. V 
zemljiški knjigi je vpisana kot lastnica do celote nepre-
mičnin z ID znaki: parcela 135 415, parcela 135 1039 
in parcela 135 2292, in sicer kot Uršula roj. Kolar Kalek. 

Sodišče v skladu s 126. členom Zakona o neprav-
dnem postopku (ZNP-1) poziva Uršulo Kalek, da se javi 
tukajšnjem sodišču, hkrati pa poziva vse, ki bi karkoli ve-
deli o nasprotni udeleženki, o njenem življenju, zlasti pa 
o njeni smrti, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Mur-
ski Soboti v roku treh mesecev od objave tega oklica, 
ker bo sodišče po preteku navedenega roka pogrešano 
razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 17. 2. 2023

Kolektivni delovni spori

X Pd 42/2023 Os-1594/23
Delovno sodišče v Mariboru na podlagi 51. člena 

Zakona o delovnih in socialnih sodiščih – ZDSS-1 obve-
šča vse zainteresirane stranke, da se je pri tem sodišču 
začel naslednji kolektivni delovni spor:

Predsednik senata: Urban Tručl.
Predlagatelj: Svet delavcev družbe Dravske elek-

trarne Maribor, d.o.o., Obrežna ulica 170, Maribor.
Nasprotni udeleženec: Družba Dravske elektrarne 

Maribor, d.o.o., Obrežna ulica 170, Maribor.
Zaradi: Neskladja splošnega akta delodajalca z za-

konom.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci 

pravic in obveznosti v razmerju, o katerem odloča, ima-
jo možnost, da se postopka udeležijo (prvi odstavek 
51. člena ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko 
prijavijo ves čas postopka, na naroku ali s pisno vlogo 
(drugi odstavek 51. člena ZDSS-1).

To obvestilo je od 24. 2. 2023 objavljeno na ogla-
sni deski tega sodišča. Prav tako je objavljeno tudi v 
Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani 
tega sodišča.

Delovno sodišče v Mariboru
dne 24. 2. 2023
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Drugo preklicujejo

Beqiri Beqir, Zikova 5, Kamnik, certifikat NPK: Iz-
vajalec zidanja in ometavanja, št. IZO-07/689, izdajatelj 
Šolski center Celje, leto izdaje 2007. gnm‑344884

DRAGANOVIĆ d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec, 
potrdilo za voznika št. 016704/ANŠ72-2-1632/2022, iz-
dano na ime Zoran Vasić, veljavnost od 5. 4. 2022 do 
26. 6. 2024, izdajatelj OZS. gne‑344892

HROVAT D.O.O., BEGUNJSKA CESTA 25, Lesce, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500034433002, 
izdano na ime Franc Hrovat, izdajatelj Cetis Celje, d.d. 
gnz‑344896

INTERSPED, PREVOZI IN STORITVE, D.O.O, 
VEROVŠKOVA ULICA 55, Ljubljana, izvod licen-
ce št. GE011110/08649/007, za vozilo MERCEDES 
BENZ, reg. št. LJ 09-ZZN, veljavnost do 22. 11. 2024. 
gni‑344888

JERIĆ TRANSPORT d.o.o., Sovretova ulica 58, 
Krško, dovolilnico št. 2594, država BIH, oznaka države 
070. gng‑344890

M.N.D. TRANSPORT D.O.O., KOCBEKOVA CESTA 
8, Ljubečna, izvod licence št. GE009663/06661/001, za 
vozilo, reg. št. CE LS-969, veljavnost do 21. 3. 2023. 
gnf‑344891

MARJAN JELER S.P., KAJUHOVA ULICA 7, Se-
novo, certifikat NPK 78281881, št. 7828188011-20-
2019-08325, izdan na ime Marjan Jeler, izdajatelj Sred. 
gozdar. in lesarska šola Postojna, leto izdaje 2019. 
gnb‑344895

MIKI TRANSPORT D.O.O., CESTA KRŠKIH ŽR-
TEV 52, Krško, dovolilnico št. 1336, država BIH, oznaka 
države 070. gnk‑344886

MIKI TRANSPORT D.O.O., CESTA KRŠKIH ŽR-
TEV 52, Krško, dovolilnico št. 1337, država BIH, oznaka 
države 070. gnj‑344887

Morina Driton, Cesta v Laško 12, Celje, certifikat 
NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, št. IZO-07/561, iz-
dajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 2007. gnn‑344883

MS PLUS TEAM d.o.o., Dol 6, Medvode, taksi na-
lepko št. G009859/08117/021, za vozilo SEAT ALHAM-
BRA, reg. št. LJ 050-VT, veljavnost do 25. 5. 2023. 
gnl‑344885

PETERKA TRANS d.o.o., Češnjice pri Morav-
čah 24B, Moravče, izvod licence št. 017461/00346542, 
za vozilo man, reg. št. LJ TP 133, veljavnost do 2. 3. 
2021. gnq‑344880

PETERKA TRANS d.o.o., Češnjice pri Morav-
čah 24B, Moravče, izvod licence št. 017461/00345640, 
za vozilo man, reg. št. LJ 454 RG, veljavnost do 2. 3. 
2021. gnp‑344881

Popović Petra, Hrenovice 1A, Postojna, potrdi-
lo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne uspo-
sobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, 
št. 618058, izdajatelj Ministrstvo za promet, leto izdaje 
2005. gnh‑344889

STARE, d.o.o., Lahovče 97, Cerklje na Gorenjskem, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500027828002, 
izdano na ime Štefan Stare, izdajatelj Cetis Celje, d.d. 
gnd‑344893

TADEJ FRAKELJ S.P., STUDENO 24A, Železniki, 
izvod licence št. 016550/010, za vozilo MERCEDES 
BENZ ACTROS, reg. št. KR EK 805, veljavnost do 17. 4. 
2024. gnc‑344894

TAHO CENTER D.O.O., Kidričeva ulica 25, Celje, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500044160001, 
izdano na ime Herman Pirš, izdajatelj Cetis Celje, d.d. 
gno‑344882

Preklici
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