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Št. 1103-197/2022/12 Ob-1737/23

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

spremembo
Javnega razpisa za izbor in sofinanciranje 
programov profesionalnega usposabljanja  

za šolsko leto 2023/24
1. V Javnem razpisu za izbor in sofinanciranje pro-

gramov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 
2023/24, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 28/23 dne 
3. 3. 2023, se v točkah:

a) »8. Merila za izbor programov za objavo v katalo-
gu« besedilo drugega odstavka nadomesti z besedilom: 
»Za šolsko leto 2023/24 bodo izmed prijavljenih s skle-
pom izbrani programi, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. točke 
tega javnega razpisa in bodo v skladu s kriteriji dosegli 
najmanj 18 točk.«

b) »9. Merila za sofinanciranje izbranih programov« 
besedilo druge alineje prvega odstavka nadomesti z 
besedilom: »bodo v skladu s kriteriji dosegli najmanj 
22 točk.«

c) »10. Izid javnega razpisa« besedilo tretje alineje 
tretjega odstavka nadomesti z besedilom: »v skladu s 
kriteriji ne bodo dosegli najmanj 18 točk.«

d) »12. Razpisna dokumentacija« spremeni pri-
loga 5. Kriteriji za izbor in sofinanciranje programov. 
Spremenjen obrazec je dosegljiv na spletnem naslovu 
ministrstva.

2. Ta sprememba začne veljati z dnem objave v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Št. 4300-8/2022/774 Ob-1746/23

Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, 
turizem in šport, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja

spremembo
Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj  

v nastanitveno turistično ponudbo  
za dvig dodane vrednosti turizma

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitve-
no turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma, 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 123/22 z dne 27. 9. 
2022 in št. 135/22 z dne 21. 10. 2022 (sprememba), 
se v besedilu prvega odstavka točke 12. Roki in način 
prijave na javni razpis spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Roka za oddajo vlog sta: 19. 12. 2022 in 15. 9. 
2023, pri čemer bo slednji izveden zgolj v primeru, v ko-
likor bodo na razpolago ostala sredstva po izvedenem 
postopku prvega roka.«

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

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Št. 410-9/2023-4 Ob-1722/23

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 
Ilirska Bistrica, na podlagi Statuta Občine Ilirska Bistrica 
(Uradni list RS, št. 189/20) objavlja

popravek
javnega razpisa za zbiranje predlogov  

za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne 
dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica v letu 2023

1. Predmet popravka
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 

Ilirska Bistrica, je pri Javnem razpisu za zbiranje pre-
dlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kul-
turne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica v letu 2023, 
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 30/23, z dne 
10. 3. 2023, sprejela odločitev o spremembi, in sicer 
kot sledi.

Prvi odstavek 5. točke – Način in rok za oddajo pri-
jav, se spremeni tako, da se na novo glasi:

»Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo pri-
spele 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 pi-
sarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 
Ilirska Bistrica.«

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

Občina Ilirska Bistrica

Javni razpisi
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Št. 671-2/2023-5 Ob-1723/23
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 

Ilirska Bistrica, na podlagi Statuta Občine Ilirska Bistrica 
(Uradni list RS, št. 189/20) objavlja

popravek
javnega razpisa za zbiranje predlogov  
za sofinanciranje programov športa  
v Občini Ilirska Bistrica za leto 2023

1. Predmet popravka
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 

Ilirska Bistrica, je pri Javnem razpisu za zbiranje predlo-
gov za sofinanciranje programov športa v Občini Ilirska 
Bistrica za leto 2023, objavljenem v Uradnem listu RS, 
št. 30/23, z dne 10. 3. 2023, sprejela odločitev o spre-
membi, in sicer kot sledi.

Prvi odstavek 4. točke – Način in rok za oddajo pri-
jav, se spremeni tako, da se na novo glasi:

»Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo v za-
prti ovojnici prispele najpozneje do dne 12. 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.«

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

Občina Ilirska Bistrica

Št. 430-16/2023-10 Ob-1719/23

Obvestilo
o zaprtju Javnega razpisa za dodelitev nepovratnih 
finančnih sredstev za sofinanciranje upravičenih 

stroškov nakupa prevoznih sredstev  
za potrebe športnih društev s sedežem  

v Občini Zagorje ob Savi v letu 2023
Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih 

sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov nakupa 
prevoznih sredstev za potrebe športnih društev s sede-
žem v Občini Zagorje ob Savi v letu 2023 z dne 3. 3. 
2023, številka 430-16/2023, je zaradi porabe sredstev, 
od dne objave tega obvestila v Uradnem listu RS ter na 
spletni strani občine dalje, zaprt.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 3301-1/2023-SRRS-7 Ob-1740/23
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju 

Sklad) na podlagi Zakona o javnih skladih, ZJS-1 (Ura-
dni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE), 
Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova ku-
pnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij, ZUKLPP (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 
– ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01, 47/02), Zakona o spod-
bujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2 (Ura-
dni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16), Ustanovitvenega 
akta, št. 01401-4/2009/6 z dne 23. 7. 2009 (čistopis SV 
174/22 z dne 24. 3. 2022), Splošnih pogojev poslovanja, 
št. 012-6/2019-12 z dne 8. 11. 2019 (s sprem. in dopol., 
v nadaljevanju SPP), Pravilnika o dodeljevanju spodbud 
z dne 19. 3. 2015 (s spr. in dop.), Poslovnega in finanč-
nega načrta Sklada za leti 2022 in 2023 z dne 16. 2. 
2022 s spr. in dop., Uredbe o metodologiji za določitev 
razvitosti občin 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 208/21), 
Koeficienta razvitosti občin za leto 2022 in 2023, Zako-
na o Triglavskem narodnem parku, ZTNP-1 (Uradni list 
RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17, 82/20), Uredbe 
o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list 

RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20, 112/22), 
Uredbe Komisije (EU) 2022/2472 z dne 14. decembra 
2022 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem 
in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z 
notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije (UL L št. 327 z dne 21. 12. 
2022, str. 1; v nadaljevanju Kmetijska uredba za skupin-
ske izjeme), objavlja

javni razpis
za finančni produkt – AGRO ZEMLJA in GOZD

1. Uvodna določila
Finančni produkt AGRO ZEMLJA in GOZD je po 

vsebini dolgoročno razvojno posojilo z ugodnimi pogoji, 
katerega cilj je zaokroževanje kmetijskih oziroma goz-
dnih zemljišč kmetijskih gospodarstev in s tem izbolj-
šanje konkurenčnosti kmetijske proizvodnje, pri čemer 
Sklad daje prednost projektom, ki izkazujejo pozitiven 
vpliv na področju trajnostnega upravljanja s kmetijskimi 
in gozdnimi zemljišči.

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

AGRO ZEMLJA in GOZD je 3.000.000 EUR in je finan-
ciran iz virov Sklada.

1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen finančnega produkta je podpora poveča-

nju obsega oziroma zaokroževanju kmetijskih oziroma 
gozdnih zemljišč za dolgoročni razvoj in obstoj kme-
tijskih gospodarstev, s prednostno podporo projektom 
kmetijskih gospodarstev, ki so ekološko in/ali okoljsko 
usmerjeni.

Finančni produkt AGRO ZEMLJA in GOZD je na-
menjen kmetijskim gospodarstvom na območju celotne 
Republike Slovenije, pri čemer imajo prednost območja 
z nižjo razvitostjo.

Posojilna sredstva tega produkta so namenjena 
(so)financiranju posameznih naložbenih projektov, s ka-
terimi so doseženi cilji iz prvega odstavka tega poglavja.

1.3 Razpisna dokumentacija in navodila za vlaga-
telja

Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija 
in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, 
objavljena v Aplikaciji e-Rsklad.

Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja 
so sledeča:

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

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

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

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

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofi-
nanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev 
pa se odpravi.

https://www.srrs.si/wp-content/uploads/2022/03/Vzorec_prijavni_obrazec.pdf
https://www.srrs.si/wp-content/uploads/2022/03/Vzorec_prijavni_obrazec.pdf
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V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugoto-
vi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo Sklad 
odstopil od pogodbe, pri čemer bo upravičenec dolžan 
vrniti vsa dodeljena sredstva v skladu z določili posojilne 
pogodbe.

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

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

prijavljeni projekt.
3. V primeru dokazila v tujem jeziku, je vlagatelj dol-

žan priložiti krajši prevod priloženega dokazila.
4. Projekt mora predstavljati zaključeno celoto in 

zagotavljati izvajanje procesa, ki je predmet projekta, 
takoj po datumu zaključka odobrenega projekta.

5. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma 
enkrat.

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

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

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

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

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

11. Skupna višina zadolženosti vlagatelja in z njim 
povezanih oseb do Sklada ne sme presegati 5,00 % 
vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki znaša 
132.256.337,98 EUR na dan 31. 12. 2022.

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

13. Pri izvedbi projekta je potrebno upoštevati, da 
je nakup dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih po-
gojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti več kot 25,00 % 
povezana (lastniško, upravljavsko ali »glasovalno« z 
vlagateljem. Za povezano osebo z vlagateljem se štejejo 
sorodniki prvega in drugega dednega reda in tudi lastniki 
pravne osebe ter s.p., če je z vlagateljem sorodstveno 
povezana (do vključno drugega dednega reda).

14. Vlagatelj ne sme prijaviti projekta z več kot dve-
letnim kumulativnim negativnim denarnim tokom.

15. Vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne po-
ravnave, poenostavljene prisilne poravnave, postopku 
finančnega prestrukturiranja, stečajnem postopku, po-
stopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njihovimi 
posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niso opustili 
poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge niso bile v 
stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o 
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti 
in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – ura-
dno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 
– odl. US, 63/16 – ZD-C,  54/18 – odl. US, 69/19 – odl. 
US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US).

16. Vlagatelj ne sme biti domnevno insolventen 
glede na 14. člen veljavnega Zakona o finančnem po-
slovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

javnost, ki je povezana z izvozom v tretje države ali 
države članice, in je neposredno povezana z izvoženimi 
količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo.
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2. Vlagatelj ne sme dati prednost uporabi domače-
ga blaga pred uporabo uvoženega.

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

4. Projekt mora biti v skladu z zakonodajo Unije in 
nacionalnimi predpisi Republike Slovenije s področja 
varstva okolja. Pomoč za naložbe, v zvezi s katerimi 
mora biti opravljena presoja vplivov na okolje na podlagi 
Direktive 2011/92/EU, je pogojena s tem, da sta bila še 
pred datumom dodelitve individualne pomoči opravljeni 
navedena presoja in pridobljeno soglasje za izvedbo 
zadevnega naložbenega projekta.

2.2.1 Upravičeni vlagatelji
– Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v 

Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih 
gospodarstev, organizirana kot,

– kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki 
na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Vlagatelj mora v ta namen priložiti dokazilo o vpisu 
kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospo-
darstev.

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

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

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

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

zane storitve,
– 02 Gozdarstvo.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane 

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

Neupravičene dejavnosti
Neupravičene dejavnosti, skladno z veljavno Ured-

bo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
– 01.7 Lovstvo.
2.2.4 Upravičeno območje projektov
– Celotno območje Republike Slovenije
2.2.5 Obdobje upravičenosti
Začetek projekta je lahko od 1. 7. 2022 naprej.
2.2.6 Upravičeni stroški projektov
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do 

vključno 100 % upravičenih stroškov projekta, v kar se 
ne všteva DDV. Upravičeni stroški projekta so lahko:

– Nakup kmetijskih zemljišč, praviloma na celotnem 
lastniškem deležu,

– Nakup gozdnih zemljišč, praviloma na celotnem 
lastniškem deležu.

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

2.2.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upravi-
čenih stroškov

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 10.000 EUR, 
najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 400.000 EUR.

Minimalna vrednost upravičenih stroškov projekta 
je 10.000 EUR.

2.2.8 Posojilni pogoji
1. Obrestna mera je:
– Fiksna in je hkrati višja od referenčne obrestne 

mere za izračun državnih pomoči.
– Končna višina obrestne mere je odvisna od Skla-

dove ocene vlagatelja in projekta ter ročnosti vračila 
posojila.

– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno. 

Glavnica posojila se vrača mesečno.
2. Doba vračanja
– Skupna doba vračanja posojila je minimalno 60 in 

maksimalno 240 mesecev od datuma podpisa pogodbe.
– Moratorij na odplačilo glavnice posojila je lahko 

največ 6 mesecev po zaključku projekta.
– Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati 

ekonomske dobe projekta.
2.2.9 Cilji projekta
Cilji projekta so lahko:
– Krepitev ekološkega in trajnostnega kmetijstva:

– Povečanje obsega zemljišč z ekološkim kme-
tovanjem,

– Povečanje obsega zemljišč s kmetijsko-okolj-
skimi ukrepi,

– Povečanje samooskrbe s hrano:
– Povečanje obsega njiv,
– Povečanje obsega trajnih nasadov.

– Povečanje trajnostnega gospodarjenja z narav-
nimi viri:

– Povečanje obsega kmetijskih zemljišč,
– Povečanje obsega gozdnih zemljišč.

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

2.3 Pogoji zavarovanja
1. Vlagatelj mora izkazovati realno možnost za za-

varovanje posojila po presoji Sklada.
2. Vlagatelj mora za zavarovanje posojila predla-

gati obliko zavarovanja, ki je po javnem razpisu možna. 
Možne oblike zavarovanja so podrobneje razdelane v 
Razpisni dokumentaciji; Navodila za zavarovanje – Obli-
ke zavarovanja, kjer so tabelarično prikazane, skupaj z 
omejitvami za posamezno obliko zavarovanja, izjema je 
le menica, ki je obvezna za vse vlagatelje.

Možne oblike zavarovanja spodbud so:
– zastava nepremičnin – predmet projekta in vpis 

na 1. hipotekarno mesto.
3. Sklad bo tekom obravnave vloge preveril tudi 

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

4. Podrobnejša navodila o zavarovanju in vsa zahte-
vana dokazila so opredeljena v Navodilu o pogojih zava-
rovanja, ki so objavljena v okviru razpisne dokumentacije.

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

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

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

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

http://www.srrs.si
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3. Pogodba mora biti sklenjena v ustrezni obliki, 
glede na obliko zavarovanja:

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

4. Rok sklenitve pogodbe je do 60 dni od datuma 
izdaje odločbe o odobritvi sredstev.

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

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

2.5 Pogoji črpanja
1. Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 31. 12. 

2024 ter hkrati ne dlje kot 2 meseca po zaključku projekta.
2. Črpanje sredstev je lahko enkratno ali v več me-

sečnih tranšah, pri čemer mora biti skladno s Pravilnikom 
o upravičenosti stroškov projekta in pogojih črpanja, ki 
je objavljen na www.srrs.si, in se izvede na podlagi zah-
tevkov za črpanje, ki jih mora vlagatelj oddati najkasneje 
pet delovnih dni pred predvidenim črpanjem. Predvidena 
mesečna dinamika črpanj se opredeli v posojilni pogodbi.

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

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

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

odobritvi sredstev in v pogodbi o financiranju. Skrajni rok 
zaključka projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2025.

2. Za zaključek projekta se šteje vzpostavitev de-
janske rabe zemljišč.

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

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

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

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

– izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, ki je sestavni 
del EPO, katero mora vlagatelj podpisano (elektronsko 
ali skenirano fizično podpisano) priložiti k vlogi v pdf 
obliki, v zavihku Priloga/Izjava vlagatelja,

– poslovno dokumentacijo:
– opis projekta,
– kupoprodajna pogodba,
– odločba o pravnem poslu, s potrdilom o prav-

nomočnosti, ki ga lahko vlagatelj izkaže najkasneje v 
dopolnitvi vloge oziroma pravnomočen sklep sodišča, 
v primeru nakupa nepremičnine v izvršilnem postopku.

– priloge glede na izbrano obliko zavarovanja,
– priloge, ki so opredeljene v javnem razpisu in 

razpisni dokumentaciji ter so odvisne od prijavljenega 
projekta,

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

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

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

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

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

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

ga roka, in sicer od 3. 4. 2023 do 31. 12. 2023 oziroma 
do porabe sredstev. Vloge ni možno oddati pred oziroma 
po razpisnem roku.

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

po sledečih kriterijih
– regionalni vidik,
– trajnostni vidik,
– finančna ocena.
2. Za odobritev mora vloga doseči najmanj 25 točk.
3. Podrobnejša razdelitev meril je razvidna iz razpi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Komisija vlagatelju nepopolne vloge najka-
sneje v roku 8 dni od odpiranja vloge posreduje poziv 
za dopolnitev vloge.

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

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

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

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

mailto:info@srrs.si
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2. Ustrezno dopolnjene vloge se uvrstijo na se-
znam popolnih vlog na javni razpis glede na čas oddaje 
dopolnitev.

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

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

popolnosti vlog.
2. Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati 

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

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

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

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

6. V kolikor bodo vloge dosegle enako število točk, 
bo imela prednost vloga, ki je oddana prva, pri čemer se 
upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh ali več isto-
časno oddanih vlogah z enakim številom točk, bo imela 
prednost vloga, ki bo po merilu Razvitost obmejne pro-
blemske občine projekta dosegla višje število točk. Če 
je potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom 
ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor 
za zadnje uvrščeno vlogo po posameznem seznamu ne 
bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo Komisija 
predlagala odobritev sredstev v obsegu še razpoložljivih 
sredstev, ob predpostavki, da se vlagatelj strinja in zagotovi 
druge vire za zaprtje finančne konstrukcije projekta.

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

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

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

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

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 430-0001/2023-3 Ob-1688/23
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 – ORZGJS40), 5. člena Zakona o 
pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list 
RS, št. 62/16, 3/22 – ZDeb) in 21. člena Odloka o pred-
metu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje 
obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne 
dežurne pogrebne službe v Občini Apače (Uradno gla-
silo slovenskih občin, št. 45/22), objavljamo

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje obvezne 
občinske gospodarske javne službe 24-urne 

dežurne pogrebne službe v Občini Apače
Naročnik: Občina Apače, Apače 42b, 9253 Apače.
1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za opra-

vljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 
24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Apače.

2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga.
3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: petnajst let 

po sklenitvi koncesijske pogodbe.
4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna 

dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Apa-
če: www.obcina-apace.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 Apače, Apače 42b, 
9253 Apače.

Na prednji strani ovojnice morajo biti navedeno: 
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – koncesija 24 urna 
dežurna služba«.

Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden 
naziv in naslov pošiljatelja.

Prijave je potrebno oddati najkasneje do 21. 4. 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 po-

goje,
– če je podana za razpisano krajevno območje iz-

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

pri kontaktni osebi: Helena Kraupner, e-pošta: helena.
kraupner@obcina-apace.si, tel. 02/569-85-60.

Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji po-
sredovati po elektronski pošti na naslov: helena.krau-
pner@obcina-apace.si.

Naročnik bo vse odgovore na postavljena vpraša-
nja objavil na uradni spletni strani Občine Apače: www.
obcina-apace.si.

7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumen-
tacije

Naročnik lahko najkasneje šest dni pred potekom 
roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno 
dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« ob-
javljena na uradni spletni strani Občine Apače: www.
obcina-apace.si.

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.

mailto:helena.kraupner@obcina-apace.si
mailto:helena.kraupner@obcina-apace.si
mailto:helena.kraupner@obcina-apace.si
mailto:helena.kraupner@obcina-apace.si
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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 prijavite-
ljem, ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje določene 
z razpisno dokumentacijo in 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 po-
nudnika.

10. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dol-
žan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 30 dni po do-
končnosti upravne odločbe.

Občina Apače

Št. 430-0005/2023-41 Ob-1689/23

Na podlagi Odloka o postopku in merilih za sofi-
nanciranje letnega programa športa v Občini Dravograd 
(Uradni list RS, št. 31/18) in Odloka o proračunu Občine 
Dravograd za leto 2023 (Uradni list RS, št. 27/23), Obči-
na Dravograd objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov športa, ki jih bo 

Občina Dravograd sofinancirala iz občinskega 
proračuna v letu 2023

I. Naziv in sedež občine: Občina Dravograd, Trg 
4. julija 7, 2370 Dravograd.

II. Namen in predmet javnega razpisa: sofinancira-
nje športnih programov, ki so v javnem interesu, dolo-
čeni z letnim programom športa (v nadaljevanju: LPŠ) 
in so namenjeni zagotavljanju optimalnih pogojev za ka-
kovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi 
za ohranjanje zdravja.

III. Upravičenci do javnih sredstev in pogoji, ki jih 
morajo izpolnjevati upravičenci

Pravico do sofinanciranja imajo naslednji izvajalci 
LPŠ:

– športna društva in športna zveza, ki so registri-
rani v RS,

– zavod, registriran za izvajanje dejavnosti športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki iz-

vajajo športne programe določene z LPŠ,
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje 

dejavnosti v športu v RS,
– samostojni podjetniki posamezniki, ki so registri-

rani za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen 

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

– zasebni športni delavci.

Izvajalci imajo pravico do sofinanciranja, če izpol-
njujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež v občini in so njihovi programi name-
njeni občanom Občine Dravograd,

– so na dan objave javnega razpisa za sofinanci-
ranje letnega programa športa (v nadaljevanju: JR) naj-
manj eno leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, 
njihova (pretežna) dejavnost pa je izvajanje športnih 
programov,

– izvajajo športne programe/področja športa skla-
dno z odlokom in LPŠ,

– se pravočasno prijavijo na javni razpis ter izpol-
njujejo vse razpisne pogoje,

– imajo za prijavljene športne programe/področja 
športa:

– zagotovljene materialne in prostorske pogoje 
ter ustrezno izobražen ali usposobljen kader za opravlja-
nje strokovnega dela v športu,

– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so 
razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,

– da imajo urejeno evidenco o registriranih tek-
movalcih (velja samo za izvajalce kakovostnega in vr-
hunskega športa), članstvu ter plačani članarini (velja za 
športna društva in športne zveze),

– da imajo urejeno evidenco o članstvu (vsaj 2/3 
članov občanov Dravograda),

– v kolikor ne dosegajo 2/3 članstva, so upra-
vičeni do sorazmernega deleža po številu članstva iz 
matične občine,

– da občini redno dostavljajo programe dejav-
nosti s področja športa, podatke o članstvu, poročila o 
realizaciji programov in doseženih rezultatih, kopijo za-
ključnega računa ter druge zahtevane podatke,

– urejeno evidenco članstva (športna društva, 
zveze) ter evidenco o udeležencih programov.

Dolžnosti izvajalcev LPŠ so naslednje:
– Izvajalec športnega programa, ki je izbran za izva-

janje letnega programa športa v občini, je dolžan javno 
objaviti izračun cene športnega programa, za katerega 
izvajanje prejema proračunska sredstva.

– Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih 
sredstev, so za uporabnike brezplačni. V primeru delne-
ga sofinanciranja športnih programov iz proračunskih 
sredstev občine mora izvajalec LPŠ stroške, ki jih krijejo 
vadeči, sorazmerno zmanjšati.

– Izvajalec, ki je izbran za izvajanje LPŠ, mora na 
tekmovanjih in z njimi povezanimi dogodki oziroma v pro-
jektnih aktivnostih, ki jih organizira za obiskovalce prostor 
opremiti z dobro vidnim plakatom oziroma transparentom, 
na katerem je logotip občine in na primeren način opremiti 
z logotipom občine publikacije in druge komunikacijske in 
promocijske materiale, ki jih uporablja.

IV. Merila za sofinanciranje
Strokovna petčlanska komisija, imenovana s skle-

pom županje, bo pri vrednotenju in ocenjevanju prispelih 
vlog upoštevala merila, ki so v skladu z odlokom opre-
deljena po vsebinah ter razvojnih in strokovnih nalogah 
v športu.

Merila so sestavni del razpisne dokumentacije.
V. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za 

predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za izvedbo javnega razpisa, 

zagotovljenih v proračunu Občine Dravograd in v skladu 
z Letnim programom športa Občine Dravograd za leto 
2023, sprejetim na 4. seji Občinskega sveta 23. 2. 2023 
znaša skupaj do 152.542 EUR:
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PODROČJA ŠPORTA IN VIŠINA SREDSTEV V 2023: EUR
A. ŠPORTNI PROGRAMI (4118013)  

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine  8.768 
Sofinanciranje kart za uporabo bazena (Slov. Gr., Ravne na Kor.) 16.240
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakov. in vrhun. šport 30.170
Kakovostni šport  9.490 
Vrhunski šport  1.500 
Šport invalidov  2.370 
Športna rekreacija  2.220 
Šport starejših  1.640 
Izobražev., usposablj. in izpopolnj. strok.kadrov v športu  1.540 
Športne prireditve  2.660 
Delovanje društev  3.570 

B) DELOVANJE ŠPORTNE ZVEZE (4118014) 4.374
C) UPORABA PROSTOROV (4118018)  

Dvorana ŠPIC D
Športni center
Telovadnica OŠ Šentjanž
Telovadnica OŠ Dravograd

 do 35.000
do 13.500

do 5.700
do 13.800 

Sredstva bodo upravičencem, ki bodo izpolnjevali 
pogoje, določene s tem razpisom, razdeljena ob upošte-
vanju meril za sofinanciranje. Upravičenci, katerim bodo 
finančna sredstva odobrena in bodo z občino sklenili 
pogodbo, bodo zavezani k namenski porabi dodeljenih 
sredstev za izbrane programe.

VI. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena javna 
sredstva porabljena: sredstva, dodeljena upravičencem 
na podlagi tega javnega razpisa, veljajo za aktivnosti, 
izvedene od 1. 1. 2023 dalje in morajo biti porabljena v 
letu 2023, torej do vključno 31. 12. 2023, in izključno za 
namene, za katere so dodeljena.

VII. Prijave na javni razpis (vloge)
1. Vsebina vloge: vloga na javni razpis mora biti 

izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne do-
kumentacije in mora vsebovati vse izjave, s katerimi 
podpisnik le-teh jamči za izpolnjevanje pogojev ter zah-
tevane priloge. Tako izdelana vloga bo obravnavana kot 
formalno popolna. Obrazcev iz razpisne dokumentacije 
ni dovoljeno vsebinsko spreminjati.

2. Rok za predložitev vloge
Skrajni rok za predložitev vloge za dodelitev sred-

stev v letu 2023 je 31. 3. 2023. Kot pravočasna ponudba 
se šteje tudi ponudba, oddana na pošto priporočeno dne 
31. 3. 2023.

Vlog, ki bodo poslane po roku, komisija ne bo upo-
števala in ne bodo obravnavane. Takšne vloge bodo s 
sklepom zavržene in vrnjene pošiljatelju.

3. Način predložitve vloge
Vloga na razpis mora biti poslana priporočeno po 

pošti ali osebno oddana na naslov: JZ Dravit Dravograd, 
Bukovje 13, 2370 Dravograd, s pripisom »Javni razpis – 
sofinanciranje športa v Občini Dravograd za leto 2023«.

Ovojnica je lahko označena tudi na drug ustrezen 
način, iz katerega izhaja, da gre za vlogo na določen 
javni razpis. Vlagatelj na zadnji strani ovojnice navede 
svoj naziv in naslov.

Za ponudbe, ki bodo oddane po pošti in zaradi ka-
kršnikoli razlogov ne prispejo na naslov javnega zavoda, 
le-ta ne odgovarja.

Vloge ni dopustno oddati po elektronski pošti.
4. Pravno obvestilo: oddaja vloge pomeni, da vla-

gatelj soglaša z vsemi pogoji in določili javnega razpisa 
ter sprejema in v celoti soglaša z vzorcem pogodbe, ki je 
sestavni del razpisne dokumentacije, zato parafiranega 
vzorca pogodbe ni potrebno priložiti vlogi.

VIII. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: 
odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo potekalo dne 
5. 4. 2023 po vrstnem redu prispetja. Odpiranje vlog 
ne bo javno.

IX. Postopek dodelitve sredstev in rok, v katerem 
bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Na dan posameznega odpiranja vlog, bo strokovna 
komisija vloge, ki bodo prispele pravočasno in bodo 
ustrezno označene, odprla in pregledala njihovo vsebi-
no. Vlagatelji, ki bodo poslali oziroma oddali formalno 
nepopolno vlogo, bodo pozvani k dopolnitvi vloge. V 
dopisu bo določen rok za dopolnitev vloge oziroma rok 
za odpravo pomanjkljivosti, ki ga morajo vlagatelji upo-
števati. Vloge, ki jih v določenem roku ne bodo ustrezno 
dopolnili, ne bodo obravnavane. Takšne vloge bodo kot 
formalno nepopolne s sklepom zavržene.

Formalno popolne vloge bo strokovna komisija 
ovrednotila v skladu z merili za sofinanciranje in pri tem 
upoštevala pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati. 
Na podlagi predloga upravičencev do finančnih sred-
stev, ki ga bo izdelala strokovna komisija in glede na 
razpoložljiva proračunska sredstva v okviru tega javne-
ga razpisa, bodo izdane odločbe o izboru ali ne izboru.

Odločbe bodo izdane najkasneje v roku 30 dni od 
dneva odpiranja vlog.

Upravičencem, katerim bodo na podlagi odločbe 
odobrena finančna sredstva, bodo poslane pogodbe. 
Upravičenci morajo podpisane pogodbe vrniti na občino 
(osebno ali po pošti) v roku 8 delovnih dni od prejema. 
V primeru, da upravičenec v danem roku ne vrne pod-
pisane pogodbe, se šteje, da je umaknil svojo vlogo za 
pridobitev sredstev.

Vlagatelji imajo pravico do ugovora, ki ga je možno 
podati v roku 8 dni po prejemu odločbe. Vložen ugovor 
ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ. 
Predmet ugovora ne morejo biti pogoji in merila za vre-
dnotenje LPŠ.

O ugovoru odloči županja v roku 30 dni od prejema 
ugovora. Odločitev županje je dokončna. O dokončni 
odločitvi županja obvesti tudi komisijo. Zoper odločitev 
županje je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču 
Republike Slovenije, ki se vloži v roku 30 dni od vročitve 
odločbe.

X. Oseba, pristojna za posredovanje informacij v 
zvezi z javnim razpisom in pridobitev razpisne doku-
mentacije: javni razpis se objavi v Uradnem listu RS. 
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Javni razpis in razpisno dokumentacijo lahko vlagate-
lji pridobijo na spletni strani Občine Dravograd: www.
dravograd.si. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim 
razpisom in vlogo na javni razpis, na Javnem zavodu 
Dravit, Darko Žižek, tel. 041/670-926, e-naslov: dvore-
cbukovje@dravit.si.

Občina Dravograd

Št. 302-1/2023-4-(40/22/05) Ob-1690/23
Na podlagi Odloka o spodbujanju razvoja social-

nega podjetništva v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, 
št. 191/20) in Odloka o proračunu Mestne občine Kranj 
za leto 2023 (Uradni list RS, št. 184/21) objavlja Mestna 
občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj

javni razpis
za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva  

 Mestni občini Kranj v letu 2023
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-

pisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje 
razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj 
v letu 2023, tako za spodbujanje ustanavljanja novih kot 
razvoja obstoječih socialnih podjetij ali poslovnih enot/
podružnic na območju Mestne občine Kranj.

II. Višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev je 40.000 EUR.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne ob-

čine Kranj (v nadaljnjem besedilu: občine) za leto 2023 
na proračunski postavki 170402 Socialno podjetništvo, 
kontu 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in 
zasebnikom. Dodeljujejo se kot nepovratna sredstva, v 
obliki dotacij.

Sredstva se na podlagi tega razpisa dodeljujejo 
skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« 
(Uradni list EU L 352/1, 24. 12. 2013). Evropska komi-
sija je z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. ju-
lija 2020 podaljšala veljavnost Uredbe Komisije (EU) 
št. 1407/2013 do 31. 12. 2023.

Skupni znesek pomoči, dodeljene enotnemu pod-
jetju na podlagi pravila »de minimis«, ne sme presegati 
200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih 
let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali 
Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem ce-
stnem tovornem, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 
100.000,00 EUR).

Upošteva se kumulacija pomoči:
– 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 
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).

III. Upravičenci
Upravičenci do pomoči so nepridobitne pravne ose-

be, registrirane skladno z zakonom, ki ureja socialno 
podjetništvo, ki:

– imajo sedež v občini ali je v občini locirana njihova 
poslovna enota/podružnica,

– nameravajo ustanoviti socialno podjetje s sede-
žem v občini ali odpreti poslovno enoto/podružnico v 
občini,

in izvedejo ali nameravajo izvesti ukrep ali naložbo 
(v nadaljevanju: naložba), ki bo predmet dodelitve po-
moči po tem odloku na območju občine.

Posamezna opredelitev v zvezi z ugotavljanjem 
velikosti posamezne gospodarske družbe je zapisana 
v odloku.

IV. Splošna določila in pogoji upravičenosti
1. Splošna določila:
– upravičenec lahko kandidira samo za izvedbo na-

ložbe, upravičene po tem razpisu, katero lahko izvede v 
celoti in v skladu z veljavnimi predpisi,

– pomoč se dodeli na podlagi vloge in predpisane 
dokumentacije, opredeljene s tem javnim razpisom ozi-
roma razpisno dokumentacijo,

– upravičenci morajo v okviru javnega razpisa pre-
dložiti izjavo o točnosti navedenih podatkov ter izjavo 
o vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je podjetje 
prejelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 
ali drugih uredb »de minimis« v predhodnih dveh in v 
tekočem proračunskem letu, o drugih že prejetih (ali 
zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške, izjavo 
ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja, 
seznam vseh, s prejemnikom pomoči, povezanih pod-
jetij in zagotoviti, da z dodeljenim zneskom pomoči »de 
minimis« ne bo presežena zgornja meja »de minimis« 
pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih,

– dokazila, predložena v okviru prijave na javni raz-
pis, se upravičencem ne vračajo,

– upravičenec mora imeti za nakazilo dodeljenih 
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.

Do prejema pomoči po tem razpisu niso upravičeni 
subjekti:

– ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do za-
poslenih, občine ali do Republike Slovenije,

– ki so po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, 
postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje, v 
prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,

– ki so že koristili pomoč za posamezne namene 
do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih 
pomoči,

– ki so v postopku prepovedi poslovanja in pre-
nehanja statusa socialnega podjetja na podlagi določil 
zakona, ki ureja socialno podjetništvo,

– ki so na seznamu subjektov, za katera v razmerju 
do Mestne občine Kranj veljajo omejitve poslovanja po 
Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije,

– iz sektorja ribištva in akvakulture,
– ki delujejo na področju primarne proizvodnje kme-

tijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o 
ustanovitvi Evropske skupnosti,

– ki delujejo na področju predelave in trženja kme-
tijskih 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 pri-
marnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

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

Državna pomoč ne sme biti:
– namenjena izvozu oziroma z izvozom povezanim 

dejavnostim v tretje države ali države članice, kot je po-
moč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z 

http://www.dravograd.si
http://www.dravograd.si
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ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali dru-
gimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,

– pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov 
pred uvoženimi,

– namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v 
podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.

2. Pogoji:
– naložbe se morajo izvajati na območju občine,
– naložbe v poslovne prostore in objekte morajo biti 

izvedene v skladu z veljavnimi predpisi,
– če so objekti/poslovni prostori najeti, je potrebno 

za izvedbo naložbe, ki je predmet javnega razpisa, pri-
dobiti ustrezna soglasja vseh lastnikov objekta/poslov-
nih prostorov,

– naložbe, za katere se dodeli pomoč, se morajo 
uporabljati ali ostati v lasti upravičenca vsaj 2 leti od 
dokončanja naložbe, razen če ni v okviru posameznega 
namena določeno drugače,

– naložba, za katero se dodeli pomoč, se ne sme 
uporabljati v nasprotju z namenom dodelitve sredstev,

– če je upravičenec za iste upravičene stroške 
prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, 
skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih 
intenzivnosti državnih pomoči,

– upravičenec, ki pridobi pomoč na podlagi tega 
odloka, mora voditi predpisano dokumentacijo, določe-
no z javnim razpisom in s sklenjeno pogodbo o dodelitvi 
sredstev, ter jo hraniti 3 leta po izvedenem izplačilu,

– realizacija novih delovnih mest mora biti izvedena 
na območju občine. Sofinancira se nova zaposlitev, in 
sicer za obdobje trajanja nove zaposlitve v letu javne-
ga razpisa do 30. oktobra istega leta. Za novo odpr-
to delovno mesto se šteje zaposlitev osebe s stalnim 
prebivališčem v občini, ki po zakonu, ki ureja socialno 
podjetništvo, sodi med ranljive skupine ljudi na trgu 
dela. Zaposlitev se dokazuje s fotokopijo podpisane 
pogodbe o zaposlitvi ter potrjenim M1/M2 obrazcem. 
Ne upošteva se zaposlitev osebe, ki je bila že zaposle-
na v tem podjetju ali pri njegovih povezanih pravnih ali 
fizičnih osebah (v enotnem podjetju) in so bila za njeno 
zaposlitev že dodeljena finančna sredstva iz občinskih 
ali drugih javnih virov sredstev, razen v programih javnih 
del, v zadnjih treh letih.

– Upravičenci se morajo registrirati skladno z zako-
nom, ki ureja socialno podjetništvo, oziroma odpreti po-
slovno enoto/podružnico na območju občine do oddaje 
zahtevka za izplačilo sredstev.

3. Upravičeni stroški:
– stroški za izvedbo postopkov (priprava ustreznih 

aktov ipd.), potrebnih za registracijo socialnega podjetja 
(pridobitev statusa),

– stroški prenove objektov ali poslovnih prostorov, 
če je njena izvedba v skladu z veljavno zakonodajo,

– stroški najema poslovnih prostorov,
– stroški za pokritje plače delovnega mesta, ki ga 

zaseda oseba, ki po zakonu, ki ureja socialno podjetni-
štvo, sodi med ranljive skupine ljudi na trgu dela, (bruto 
plača) in regres za letni dopust, malica ter prevoz na 
delo in z dela,

– stroški nakupa novih ali rabljenih strojev in opre-
me ali druge vrste delovnih sredstev kot osnovnega 
sredstva,

– stroški izobraževanja in usposabljanja zaposle-
nih (sklenjeno redno delovno razmerje) za pridobitev 
specializiranih znanj, potrebnih za zagon oziroma izva-
janje proizvodne ali storitvene dejavnosti (za pridobitev 
ustreznih licenc, certifikatov za opravljanje posameznih 
dejavnosti).

Zgornji upravičeni stroški, ki nastanejo v zvezi z re-
gistrirano dejavnostjo socialnega podjetja se upoštevajo 
le, če so nastali in so plačani v obdobju od 1. 1. 2023 do 
20. 11. 2023. DDV ni upravičen strošek.

4. Višina sofinanciranja
Intenzivnost dodeljene pomoči znaša do 50 % upra-

vičenih stroškov.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upra-

vičencu, je odvisna od rezultatov ocenjevanja prejetih 
popolnih vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upra-
vičenca ter višine razpoložljivih sredstev.

Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, 
najvišji znesek pa 10.000 EUR na upravičenca.

Ne glede na določilo iz prejšnjega odstavka se 
pomoč ustrezno zniža, če bi bil z dodeljeno pomočjo 
presežen skupni znesek de minimis pomoči iz tretjega 
odstavka točke II. tega razpisa.

5. Dokazila:
– izpis iz Poslovnega registra Slovenije oziroma 

drugo ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidna regi-
stracija podjetja skladno z zakonom, ki ureja socialno 
podjetništvo, če je podjetje že registrirano ali izjava 
vlagatelja, da bo status socialnega podjetja pridobil do 
oddaje zahtevka za izplačilo sredstev, če podjetje še ni 
registrirano kot socialno podjetje,

– potrdilo pristojnega finančnega urada o porav-
nanih davkih in drugih obveznih dajatvah v Republiki 
Sloveniji, zapadlih do vključno zadnjega dne v mesecu 
pred vložitvijo vloge na javni razpis,

– izpolnjena obrazca Izjava 1 in Izjava 2, ki sta del 
te razpisne dokumentacije

in v primeru uveljavljanja stroškov za izvedbo postop-
kov:

– računi in dokazila o plačilu računov ali predračuni 
oziroma ustrezna pogodba in poslovni načrt v primeru, 
da registracija še ni bila izvedena,

v primeru uveljavljanja stroškov prenove objektov ali 
poslovnih prostorov:

– fotokopija gradbenega dovoljenja, če je le-to po-
trebno,

– kratek povzetek projektne dokumentacije oziroma 
opis investicije,

– računi in dokazila o plačilu računov ali predračuni 
oziroma ustrezno pogodbo v primeru, da naložba še ni 
bila izvedena,

v primeru najema poslovnih prostorov:
– računi in dokazila o plačilu računov in fotokopijo 

najemne pogodbe oziroma če ta ni sklenjena, fotokopijo 
predpogodbe o najemu prostorov,

v primeru odpiranja novega delovnega mesta:
– fotokopija Pogodbe o zaposlitvi (iz pogodbe mora 

biti razvidno, da gre za zaposlitev osebe s stalnim pre-
bivališčem v občini, ki bo delo opravljala na območju 
občine),

– kopija potrjenega obrazca M1/M2,
– kopija prijave osebe v evidenco brezposelnih, 

potrjena s strani Zavoda RS za zaposlovanje,
– kopija potrdila Zavoda za pokojninsko in invalid-

sko zavarovanje o priznani invalidnosti ali odločbe, s 
katero je priznana invalidnost, če je zaposlena invalidna 
oseba,

v primeru nakupa strojev in opreme ali druge vrste de-
lovnih sredstev kot osnovnega sredstva:

– računi in dokazila o plačilu računov ali predračuni 
oziroma ustrezna pogodba v primeru, da naložba še ni 
bila izvedena. Iz predloženih dokumentov mora biti raz-
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videno ali gre za novo ali rabljeno opremo, stroj ali druge 
vrste delovnih sredstev,
v primeru izobraževanja in usposabljanja:

– računi in dokazila o plačilu računov in verificira-
no potrdilo za opravljeno izobraževanje oziroma uspo-
sabljanje ali predračuni oziroma ustrezna pogodba v 
primeru, da izobraževanje in usposabljanje še ni bilo 
izvedeno,

– dokazilo o zaposlenosti udeleženca izobraževa-
nja/usposabljanja v podjetju (kopija M1/M2 obrazca).

V. Merila: merila za vrednotenje vlog so sestavni del 
razpisne dokumentacije.

VI. Potrebna dokumentacija
Popolno vlogo sestavljajo izpolnjeni prijavni obra-

zec, zahtevane priloge in izjavi, ki so del razpisne do-
kumentacije. Obrazci morajo biti na ustreznih mestih 
podpisani in žigosani.

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo jav-
nega razpisa, prijavni obrazec, izjavi, merila za vredno-
tenje, vzorec pogodbe in zahtevek, je upravičencem na 
voljo od dneva objave javnega razpisa na spletni strani 
Mestne občine Kranj http://www.kranj.si/ (rubrika Javni 
razpisi, naročila).

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko 
dobite na podlagi predhodne najave na Mestni občini 
Kranj, Uradu za gospodarske dejavnosti in promet, soba 
št. 195, Slovenski trg 1, Kranj, ali na tel. 04/23-73-130, 
kontaktna oseba je Barbara Čirič, e-naslov barbara.
ciric@kranj.si.

VII. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena raz-
položljiva sredstva: sredstva morajo biti dodeljena v 
letu 2023.

VIII. Rok in način dostave vlog
Upravičenci oddajo vloge na predpisanih razpisnih 

obrazcih skupaj s predpisano dokumentacijo v Spreje-
mni pisarni Mestne občine Kranj ali jih pošljejo po pošti 
na naslov Mestna občina Kranj, Urad za gospodarske 
dejavnosti in promet, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, najka-
sneje do 19. 5. 2023.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, opremljena 
s podatki upravičenca (naziv in naslov) ter označena z 
oznako »Ne odpiraj – javni razpis – socialno podjetni-
štvo«.

Nepravilno oziroma nepopolno označene ovojnice 
bodo s sklepom zavržene.

IX. Obravnava vlog
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za 

razpisane namene bo obravnavala Komisija za izvedbo 
postopka javnega razpisa za spodbujanje razvoja soci-
alnega podjetništva na območju Mestne občine Kranj, 
ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev bo na predlog 
komisije odločal direktor mestne uprave. Zoper sklep 
direktorja je dopustna pritožba županu, in sicer v roku 
8 dni od prejema. Zoper županovo odločbo ni pritožbe, 
možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.

Odpiranje vlog bo praviloma 24. 5. 2023. Odpira-
nje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustre-
zno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa 
zavrnjene. Upravičenca, ki je oddal nepopolno vlogo, 
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove na 
dopolnitev vloge. Rok dopolnitve je 15 dni od prejema 
obvestila. Vloge, ki jih upravičenci v roku ne bodo dopol-
nili, se zavrže, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrne.

Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni s skle-
pom najkasneje v roku 45 dni od odpiranja vlog in po-
zvani k podpisu pogodbe. Če se upravičenec v roku 
8 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od 
zahteve za pridobitev sredstev tega razpisa.

Mestna občina Kranj

Št. 671-0001/2023-07 Ob-1691/23

Javni razpis
za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajalcev 
letnega programa športa (LPŠ) v MO Slovenj 

Gradec za leto 2023
1. Naziv in sedež izvajalca razpisa: Mestna občina 

Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, 
ID: SI92076912; MŠ: 5883903000.

2. Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – 

ZNOrg in 82/20), Statut Mestne občine Slovenj Gradec 
(Uradno prečiščeno besedilo); (Statut MOSG-UPB-3); 
(Uradni list RS, št. 91/20), Odlok o postopku in merilih za 
sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v MO 
Slovenj Gradec (Uradni list RS, 69/17, 68/18, 54/21 …, v 
nadaljevanju Odlok), Letni program športa 2023 (LPŠ), 
sprejet na 4. seji Mestnega sveta, dne 22. 2. 2023, Sklep 
župana MO Slovenj Gradec o začetku postopka javnega 
razpisa in imenovanju komisije za vodenje postopka za 
izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa špor-
ta v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2023, št.: 671-
0001/2023-05, z dne 27. 2. 2023.

Letni program športa je objavljen na internetni strani 
MO Slovenj Gradec www.slovenjgradec.si.

3. Predmet javnega razpisa LPŠ
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za 

sofinanciranje programov, podprogramov oziroma de-
javnosti LPŠ, dodelitev pravice do uporabe prostora 
izvajalcem za izvedbo LPŠ v javnih športnih objektih.

Sredstva, ki jih bodo izvajalci prejeli za izvedbo 
LPŠ, bodisi v obliki denarnih sredstev ali brezplačne 
uporabe prostora, morajo biti v celoti namenjena v dobro 
občanov, udeležencev programov.

4. Pogoji in merila za izbor in sofinanciranje izvajal-
cev LPŠ v MO Slovenj Gradec

Programi in izvajalci bodo izbrani in sofinancirani 
na podlagi Odloka in pogojev in meril, ki so sestavni 
del Odloka.

Odlok je objavljen na internetni strani MO Slovenj 
Gradec www.slovenjgradec.si.

Dodatna določila:
– Sredstva za izvedbo prireditev Tek miru in S ko-

lesom okoli Uršlje gore, udeležbo na Mednarodnih igrah 
otrok ter sredstva za mednarodna tekmovanja, ki so 
navedena v koledarju Mednarodne panožne športne 
organizacije so skladno z LPŠ opredeljena ločeno in v 
celoti namenjena izvajalcem.

– V okviru sofinanciranje drugih prireditev so izva-
jalci športnih prireditev upravičeni do sofinanciranja ene 
prireditve.

– Sredstva za razvojne dejavnosti, to je usposablja-
nja, ter sredstva za priprave in udeležbo na tekmovanjih 
se upravičencem razdelijo konec leta, sorazmerno na 
podlagi predloženih dokazil o opravljenih usposabljanjih 
oziroma prevozih.

– Sofinancirani izvajalci v vseh programih športa 
otrok in mladine so dolžni brezplačno vključevati v svoje 
programe socialno ogrožene otroke.

– Odobrena sredstva in pravico do brezplačne upo-
rabe prostora iz tega razpisa lahko izbrani vlagatelji 
namenijo in uporabijo zgolj za namene, ki so za vsa-
ko področje, program, podprogram oziroma dejavnost 
predvideni in dodeljeni s tem razpisom.

– Izbrani izvajalci so v skladu z 31. členom Zakona 
o športu, dolžni javno objaviti izračun cene programa ter 
sorazmerno zmanjšati strošek udeležencev programa.

– Prijavitelji lahko prijavijo programe, ki jih sami 
tudi izvajajo.

http://www.kranj.si/
mailto:barbara.ciric@kranj.si
mailto:barbara.ciric@kranj.si
http://www.slovenjgradec.si
http://www.slovenjgradec.si
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5. Upravičenci za prijavo na javni razpis
Izvajalci LPŠ in upravičeni vlagatelji so osebe, ki 

so kot izvajalci športnih programov določeni v drugem 
odstavku 6. in 7. člena Zakona o športu in izpolnjujejo 
ostala določila Zakona o športu.

Izvajalci športnih programov imajo pravico do sofi-
nanciranja in uporabe prostora z LPŠ opredeljenih pro-
gramov, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu,
– imajo sedež v MOSG, razen izjeme, kot določa 

7. člen Odloka,
– imajo za prijavljene dejavnosti:

– ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni 
kader za opravljanje dela v športu, in so strokovni delav-
ci vpisani v register strokovno izobraženih in usposoblje-
nih delavcev v športu,

– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je raz-
viden predviden vir prihodkov in odhodkov za izvedbo 
dejavnosti, ter izračun cene programa za uporabnika,

– v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno 
evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih 
društev) ter evidenco o udeležencih programa,

– izvajajo programe, ki so neprofitni,
– izpolnjujejo druge pogoje, določene z Odlokom in 

Zakonom o športu,
– za prijavitelja ne velja omejitev poslovanja po 

Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 
list RS, št. 69/11),

– so oddali poročilo o izvajanju LPŠ za leto 2022 – 
velja za prejemnike sredstev LPŠ MO Slovenj Gradec 
za leto 2022.

Izvajalci, ki za posamezne programe nimajo ustre-
znega strokovnega kadra, niso upravičeni do sofinanci-
ranja ali uporabe prostora za ta program.

Javni izobraževalni zavodi so upravičeni do sofi-
nanciranja programov, ki jih izvajajo v sodelovanju z 
društvi oziroma neprofitnimi izvajalci programov športa, 
pri čemer se sofinancira samo strokovni kader.

Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi 
pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.

6. Predmet sofinanciranja in okvirni obseg javnih 
sredstev za sofinanciranje v letu 2023

Predmet sofinanciranja je izvedba letnega progra-
ma športa v MO Slovenj Gradec. Okvirna višina javnih 
sredstev za sofinanciranje letnega programa športa v 
MO Slovenj Gradec, zagotovljena na proračunski po-
stavki 36. šport znaša, v okviru tega razpisa, skupno 
642.443 €, po posameznih področjih pa:

– Športni programi, proračunska postavka 3610: 
466.143 €

– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
– šolska športna tekmovanja OŠ
– aktivne počitnice
– šport otrok in mladine usmerjenih v kakovostni 

in vrhunski šport
– priprave in udeležba na tekmovanjih
– občinska panožna športna šola
– kategorizirani športniki
– vrhunski šport
– kakovostni šport
– športna rekreacija
– šport starejših
– šport invalidov

– Prioritetni izvajalci LPŠ, proračunska postavka 
3619: 90.000 €

– športni programi ŠVOM KŠ, KŠ, VŠ: 40.000 €
– *športni programi KŠ, članske ekipe I. lige: 

30.000 €
– *športna tekmovanja članskih ekip v tekmo-

valnih sistemih na evropski ali svetovni ravni: 50.000 €

– Posebne vsebine in programi, proračunska po-
stavka 3624: 15.000 €

– športni programi: 10.000 €
– ranljive skupine: 5.000 €

– Razvojne dejavnosti, proračunska postavka 3621: 
2000 €

– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjeva-
nje strokovnih delavcev v športu

– Organiziranost v športu, proračunska postavka 
3682: 30.000 €

– delovanje društev in zvez
– Športne prireditve in promocija športa, proračun-

ska postavka 3631: 39.300 €
– mednarodna tekmovanja v okviru mednarodni 

panožnih organizacij: 15.000 €
– mednarodne športne prireditve (Tek miru, 

S ko lesom okoli Uršlje gore): 6.000 €
– mednarodna dejavnost (Mednarodne igre 

otrok): 3.300 €
– druge prireditve: 15.000 €

*Opomba: v kolikor gre za isto društvo se sofinan-
ciranje članske ekipe I. lige in tekmovanje članskih ekip 
na evropski ali svetovni ravni medsebojno izključuje.

Višina sredstev je okvirna, dejanska višina sredstev 
se uskladi s sprejetim proračunom za leto 2023.

7. Določitev obdobja, v katerem morajo biti po-
rabljena dodeljena sredstva: sredstva, dodeljena na 
podlagi tega razpisa, morajo biti za odobrene namene 
porabljena v proračunskem letu 2023 oziroma v zakon-
skih plačilnih rokih in v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

8. Razpisna dokumentacija, rok za prijavo in način 
oddaje vlog

Razpis se prične z dnevom objave razpisa v Ura-
dnem listu RS.

Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, 
prijavne obrazce, navodila za oddajo vloge.

Vloge, izpolnjene izključno na predpisanih obrazcih, 
s priloženo predpisano, veljavno dokumentacijo, morajo 
vlagatelji oddati osebno ali poslati s priporočeno pošiljko 
na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, 
2380 Slovenj Gradec.

Rok oddaje vlog je 5. aprila 2023 ali tega dne pri-
poročeno po pošti.

Na zaprti ovojnici mora biti napisano sledeče:
– polni naslov pošiljatelja,
– polni naslov prejemnika,
– pripis »Ne odpiraj – javni razpis šport 2023«.
Vlogo lahko oddate skenirano ali podpisano z di-

gitalnim podpisom tudi v elektronski obliki v arhivirani 
datoteki (ZIP), na elektronski naslov sport@slovenjgra-
dec.si, z obveznim vpisom zadeve: »Javni razpis – šport 
2023«.

9. Odpiranje vlog
Postopek razpisa vodi komisija, imenovana s skle-

pom župana MO Slovenj Gradec.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno iz-

polnjene in označene ovojnice, in sicer po vrstnem redu 
prispetja.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način ki je določen 

v 8. točki besedila tega razpisa,
– ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu) 

ali bodo naslovljene ali dostavljene na drug naslov,
– ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge 

(nepopolne vloge),
– prijaviteljev, za katere velja omejitev poslovanja 

po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Ura-
dni list RS, št. 69/11).

mailto:sport@slovenjgradec.si
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Odpiranje in ocenjevanje vlog ni javno.
Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni naj-

kasneje v 15 dneh od dneva sprejetja odločbe o izbiri in 
obsegu sofinanciranja.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v 
katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja odo-
brenih proračunskih sredstev in pravice do uporabe 
prostora iz naslova tega javnega razpisa.

10. Informacije in dostop do dokumentacije
Letni program športa za leto 2023 in razpisna doku-

mentacija sta v razpisnem roku na voljo na spletni strani 
MO Slovenj Gradec www.slovenjgradec.si, oziroma na 
sedežu MO Slovenj Gradec.

Dodatne informacije: na e-naslov viktor.susec@slo-
venjgradec.si ali po tel. 881-21-50.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 122-0136/2023 Ob-1698/23
 Mestna občina Slovenj Gradec izdaja na podlagi 

Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za 
leto 2023 (Uradni list RS, št. 25/23) in Pravilnika o po-
stopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov 
s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj 
Gradec (Uradni list RS, št. 35/05 in naslednji)

javni razpis
za sofinanciranje programov s področja 

socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec 
za leto 2023

I. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Slovenj 
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, objavlja 
Javni razpis za izbor projektov in programov s področja 
socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec, za 
leto 2023.

II. Predmet javnega razpisa so:
1. Programi nevladnih in neprofitnih organizacij s 

področja socialnega varstva
2. Programi za starejše
3. Programi na področju zasvojenosti
Vsebina programov:
1. Programi nevladnih in neprofitnih organizacij s 

področja socialnega varstva vključujejo
– programe nevladnih in neprofitnih organizacij s 

področja socialnega varstva, ki so naravnani v smeri 
ohranjanja in vzpodbujanja socialnih stikov vseh tistih 
posameznikov, ki so prikrajšani pri vključevanju v vsak-
danje življenje,

– programe svetovanja, pomoči in rehabilitacije, ki 
so namenjeni različnim kroničnim bolnikom in uporabni-
kom posameznih zdravstvenih storitev,

– programe invalidskih društev in druge programe 
za rehabilitacijo in povečanje socialne vključenosti inva-
lidov (povečanje neodvisnega življenja invalidov),

– programe prevozov članic in članov invalidskih or-
ganizacij, ki niso financirani s strani MDDSZEM v okviru 
osebne asistence.

2. Programi za starejše vključujejo
– programe preprečevanja oziroma zmanjševanja 

socialne izključenosti starejših,
– pomoč starejšim pri opravljanju vsakodnevnih 

opravil,
– programe priprave sedanje srednje generacije 

na starost,
– programe medgeneracijskih skupin za samopo-

moč.
3. Programi na področju zasvojenosti vključujejo
– preventivne in kurativne programe na področju 

zasvojenosti.

III. Na razpis se lahko prijavijo:
– invalidska in humanitarna društva, ki so registri-

rana v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, 
št. 64/11 – UPB2, 21/18),

– javni zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne 
osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju 
socialnega varstva,
ob pogoju, da:

a) imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na 
območju občine ne glede na sedež, če je program zasta-
vljen tako, da aktivno vključuje občane Mestne občine 
Slovenj Gradec,

b) so registrirani in delujejo eno leto na področju 
socialno varstvenih dejavnosti,

c) imajo urejeno evidenco članstva,
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na-
črtovanih dejavnosti,

e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi 
organizacijami na izbranem področju,

f) prijavljajo program, ki je predmet razpisa in ima-
jo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni 
prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih 
sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz 
drugih virov.

Posebni pogoji za posamezna področja:
– Za področje humanitarnih in invalidskih organiza-

cij se lahko prijavijo ponudniki, katerih dejavnost zajema 
invalidsko oziroma katero drugo tematiko iz področja so-
cialnega varstva, za katero velja, da ni predmet ostalih 
treh področij tega razpisa.

– Za področje programov za starejše se lahko pri-
javijo tisti ponudniki, katerih ciljna skupina vsaj v 50 % 
predstavlja populacijo, starejšo od 65 let.

– Na področju zasvojenosti imajo prednost ponu-
dniki, ki imajo pregled nad situacijo v občini. Razpisana 
sredstva so namenjena tako preventivni, kakor tudi ku-
rativni dejavnosti.

Vsi prijavljeni programi, posebno pa še programi, 
opredeljeni v prvi alineji, morajo kot taki občini dopri-
nesti neko dodano vrednost v smislu izvajanja social-
nih programov. V kolikor bo ugotovljeno, da prijavljeni 
program ne bo vseboval te dodane vrednosti oziroma 
ne bo izpolnjeval katerega izmed meril in kriterijev za 
dodelitev sredstev iz tega razpisa, bo s sklepom avto-
matično izločen.

IV. Rok izvedbe: programi, ki se sofinancirajo, se 
izvedejo v letu 2023. Dodeljena sredstva morajo biti 
porabljena v letu 2023.

V. Vrednost programov
Vrednost vseh programov v letu 2023 je 

24.467,00 EUR, in sicer za:
– programe pod točko 1: 15.151,00 EUR, pri čemer 

je od tega za program osebne asistence zagotovljenih 
5.500,00 EUR,

– programe pod točko 2: 5.964,00 EUR,
– programe pod točko 3: 3.352,00 EUR.
VI. Predložitev ponudb
Ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti kot pri-

poročeno pošiljko z datumom oddaje 18. 4. 2023 ali 
v vložišču na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, 
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje 
10. ure istega dne.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so se-
stavni del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati 
vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni 
dokumentaciji.

Nepravočasno oddanih ponudb komisija ne bo upo-
števala.

http://www.slovenjgradec.si
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Na kuverti morajo biti označbe: ne odpiraj – javni 
razpis SV 2023 – za področje 1 (ali 2 ali 3), odvisno za 
katero področje se ponudba podaja).

V primeru, ko se posamezni ponudnik prijavlja z 
več programi na različna področja, mora biti ponudba 
podana v zaprti kuverti za vsako področje posebej. Več 
programov iz istega področja pa lahko združi v eni po-
nudbi, pri tem za posamezni program predloži posebej 
izdelano ponudbo.

VII. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo opravila strokovna komisija 

na sedežu naročnika dne 20. 4. 2023.
Odpiranje ponudb ni javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija 

ponudnike pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo prijavo. V 
primeru, da je ponudniki v roku ne dopolnijo, bo prijava 
izločena kot nepopolna.

VIII. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo ponudniki 
obveščeni v roku 45 dni od dneva odpiranja ponudb.

IX. Kraj in čas za dvig razpisne dokumentacije: 
razpisno dokumentacijo lahko, naslednji dan po tej objavi, 
zainteresirani ponudniki najdejo na spletni strani Mestne 
občine Slovenj Gradec (http://www.slovenjgradec.si), vse 
dodatne informacije pa lahko v času trajanja razpisa, 
v delovnih dneh med 8. in 10. uro dobijo pri strokovni 
delavki, ki deluje na področju socialnega varstva (Mate-
ja Tajnšek, tel. 02/88-121-58, e-pošta mateja.tajnsek@
slovenjgradec.si).

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 622-0002/2023 Ob-1725/23
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-

sa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 — UPB, 
56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), Zakona 
o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 
110/02 – ZGO-I, 126/03 – ZVPOPKD in 16/08 – ZVKD-I) 
ter sklepa št. 622-0002/2023 o izvedbi javnega razpisa, 
objavlja Mestna občina Slovenj Gradec

javni razpis
za sofinanciranje kulturnih projektov  

na področju kulturne dediščine v letu 2023  
(v nadaljevanju: JR KD 2023)

Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Slovenj 
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

1. Namen in cilji razpisa
Namen razpisa je sofinanciranje projektov vzdrže-

vanja in obnove:
– nepremičnih kulturnih spomenikov na območju 

Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: kulturni 
spomeniki) in

– pročelja objektov znotraj vplivnega naselbinskega 
območja urbanističnega spomenika starega mestnega 
jedra Slovenj Gradca, ki bodo pripomogla k prezentaciji 
objekta v njegovi avtentični pojavni obliki (v nadaljeva-
nju: pročelja objektov znotraj urbanističnega spome-
nika).

V postopku javnega razpisa se:
– upoštevajo razglasitve za spomenike, ki so z 

Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega 
pomena na območju Mestne občine Slovenj Gradec 
(Uradni list RS, št. 26/16 – v nadaljevanju »odlok«) raz-
glašeni za kulturni spomenik lokalnega pomena in

– objekti, katerih pročelje je z odlokom zaščiteno 
znotraj naselbinskega spomenika in sami niso razglaše-
ni za kulturni spomenik (pri slednjih je upravičen strošek 
le sofinanciranje del na objektih, ki bodo pripomogla k 
prezentaciji objekta v njegovi avtentični pojavni obliki).

1.1. Pomen in uporaba pojmov:
– »kulturni spomenik« je dediščina, ki je z odlokom 

razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena;
– »nepremična dediščina« so nepremičnine ali nji-

hovi deli z vrednotami dediščine, vpisani v register de-
diščine;

– »urbanistični spomenik«: Celotno staro mestno 
jedro Slovenj Gradca je urbanistični spomenik in je kot 
tak pod neposredno spomeniško zaščito. Zato je potreb-
no v historičnem mestnem tkivu varovati vse sestavine, 
ki kakorkoli prispevajo k njegovi spomeniški podobi in 
obenem eksistirajo kot avtentične priče preteklosti. Na 
podlagi Odloka je za ohranitev spomeniškega izgleda 
starega jedra potrebno brezpogojno varovati gabarite 
in fasade. Varstveni režimi za te elemente so podani za 
vsako zgradbo posebej. Pri mestnem jedru kot celoti je 
potrebno poudariti, da se skladno z Odlokom mesto kot 
celota varuje v celoti, torej tudi njegova vedutna podo-
ba, zato je potrebno soglasje spomeniške službe tudi 
pri morebitnih adaptacijah ali nadgradnjah stavb, ki niso 
neposredno pod spomeniško zaščito.

1.2. Splošni cilji javnega razpisa so:
Cilj razpisa je podpreti in spodbuditi naložbe v va-

rovanje kulturnih vsebin nepremične kulturne dediščine, 
obenem pa zagotavljati dostopnost kulturne dediščine 
najširšemu krogu uporabnikov ter spodbujati vlogo kul-
turnih spomenikov v javnem dogajanju. Dolgoročni cilj je 
ohranjanje in varovanje kulturne dediščine in razvijanje 
njenega potenciala.

2. Višina razpoložljivih sredstev
Sredstva za sofinanciranje izbranih projektov bo 

Mestna občina Slovenj Gradec zagotovila iz proračun-
skih sredstev za leto 2023. Razpoložljiva sredstva zna-
šajo 10.000,00 EUR.

Predlagatelj mora imeti zagotovljena finančna sred-
stva v višini najmanj 20 % upravičenih stroškov, višina 
finančnih sredstev, ki jih za kritje upravičenih stroškov 
posameznega projekta lahko zagotovi Mestna občina 
Slovenj Gradec, je največ 2.000 EUR oziroma v pri-
meru manjšega števila prijav, se lahko višina slednjega 
zviša in se porazdeli enakomerno na število odobrenih 
projektov. Višina sofinanciranja projekta bo določena v 
znesku najvišje višine sofinanciranja, ki bo določena tudi 
odstotkovno, glede na skupno vrednost realiziranega 
projekta, na podlagi priloženih dokazil o realizaciji upra-
vičenih stroškov projekta, razvidni iz začasnega oziroma 
končnega poročila.

3. Obdobje financiranja: sredstva tega razpisa so 
namenjena sofinanciranju izbranih projektov, za njihovo 
izvajanje v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

4. Upravičene osebe
Upravičeni prijavitelji, ki lahko podajo vloge za ta 

razpis, so lastniki, solastniki ali pooblaščeni upravljavci 
objektov in območij kulturne dediščine, ki imajo sami 
status kulturnega spomenika in so locirani na območju 
Mestne občine Slovenj Gradec ali pa so locirani znotraj 
urbanističnega spomenika starega mestnega jedra Slo-
venj Gradec. V primeru, da je prijavitelj projekta fizična 
oseba, pomeni višina odobrenega sofinanciranega zne-
ska bruto znesek, ki se pri izplačilu zmanjša za pripada-
joči znesek akontacije dohodnine.

Predlagatelj lahko prijavi več projektov. V primeru, 
da predlagatelj prijavlja več projektov, mora vsako vlogo 
poslati v ločeni kuverti. Vsaka vloga se mora nanašati 
na izključno en kulturni spomenik ali pročelje stavbe.

5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu JR KD 

2023:

http://www.slovenjgradec.si
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1. Izvajalec nima neporavnanih obveznosti do Me-
stne občine Slovenj Gradec, pogodbene obveze v pri-
meru predhodnih pogodb z Mestno občino Slovenj Gra-
dec za sofinanciranje kulturnih projektov ali projektov 
pa je izpolnil.

2. Odgovorna oseba izvajalca ni kaznovana ali 
v postopku zaradi kršenja določb Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije – ZintPK (Uradni list RS, 
št. 69/11 – UPB in 158/20), niti nima omejitve poslovanja 
na podlagi tega zakona.

3. Lastništvo prijavitelj dokazuje z izpisi iz zemljiške 
knjige, v primeru upravljanja ali solastništva pa morajo 
biti priložena tudi vsa pooblastila lastnikov oziroma so-
lastnikov za strinjanje z izvedbo projekta ter pogodbe o 
najemu oziroma uporabi/upravljanju.

4. Izvajalec ima pridobljeno soglasje s strani Zavo-
da za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 0E Maribor 
(v nadaljevanju ZVKDS) ter zagotovljen nadzor nad 
izvedbo del s strani ZVKDS.

5. Izvajalec na ta razpis ne more prijavljati projekta 
ali dela projekta, ki je sofinanciran iz drugih razpisov 
Mestne občine Slovenj Gradec.

6. Izvajalec projekta dovoljuje objavo podatkov o 
prijavitelju in formalnih podatkov o prijavljenem projektu 
z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa 
na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, skladno 
s predpisi o dostopnosti informacij javnega značaja in o 
varstvu osebnih podatkov.

7. Projekt je celovit, strokovno utemeljen ter jasno 
in razvidno vsebinsko koncipiran.

8. Projekt bo realiziran v letu tega javnega razpisa.
Izvajalec dokumentira zahtevane pogoje z dokazili 

k vlogi.
6. Upravičeni stroški
Stroški so upravičeni le, če:
– bodo nastali od objave tega razpisa do roka za 

končanj projekta,
– so nujni za izvedbo projekta.

Davek na dodano vrednost se šteje kot upravičen 
strošek, razen v primeru, ko je predlagatelj projekta 
hkrati izvajalec predlaganih posegov/del in je davčni 
zavezanec.

Upravičeni stroški so stroški gradbeno-obrtniških 
posegov za ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti in 
so lahko:

– stroški sanacije zunanjih sten – zidovi,
– stroški sanacije ali zamenjave strešnih konstrukcij 

in streh – kritin,
– stroški sanacije ali zamenjave zunanjega stavb-

nega pohištva – okna, vrata,
– stroški sanacije ali zamenjave kleparskih ele-

mentov,
– drugi stroški, ki pripomorejo oziroma omogočajo 

ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti spomenika ali 
objekta, ki je v okviru urbanističnega spomenika me-
stnega jedra.

Stroški tistih del, ki neposredno ne pripomorejo k 
ohranjanju kulturnovarstvenih lastnosti spomenika ali 
objekta, niso upravičeni stroški.

7. Kriteriji ocenjevanja
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan Mestne 

občine Slovenj Gradec, bo pravočasne in popolne vlo-
ge upravičenih oseb, ki izpolnjujejo z razpisom določe-
ne pogoje, ocenila na podlagi ocenjevalnih kriterijev. 
Pri izboru med predlaganimi projekti bo upoštevana 
predvsem po mnenju strokovne institucije velika sto-
pnja ogroženosti spomenika, kar ima lahko za posledico 
celo trajno uničenje dela pomembne kulturne dediščine. 
Prednost pri izbiri bodo imeli projekti, kjer gre za nadalje-
vanje že začetih del za ohranitev spomenika in njegove 
spomeniške funkcije ter projekti, ki so po svoji kulturni 
pričevalnosti, gospodarski koristnosti ter turistični za-
nimivosti v posebnem javnem interesu Mestne občine 
Slovenj Gradec.

Merila za ocenjevanje in vrednotenje programov 
ohranjanja premične in nepremične kulturne dediščine

Merila za ocenjevanje in vrednotenje Število točk

A Pomembnost izvedbe posega pri ohranjanju kulturne dediščine, ki je v javnem interesu 
Mestne občine Slovenj Gradec do 30 točk

B Stopnja ogroženosti spomenika do 20 točk
C Strokovna priprava in zaokroženost programa do 20 točk
D Finančna konstrukcija programa do 10 točk
E Nadaljevanje že začetih posegov na spomeniku do 7 točk

F Dosedanja prizadevanja lastnikov oziroma upravljalcev za ohranitev spomenika in njegove 
spomeniške funkcije do 7 točk

G Projekti, ki imajo izdelano izvirno zasnovo in inovativni pristop k prezentaciji 
kulturnozgodovinske pričevalnosti. do 6 točk

Najvišje število točk, ki jih lahko dobi predlagatelj, 
je 100 točk.

Najvišje možno število točk je 100, financirani pa 
so lahko projekti, ki prejmejo najmanj 50 točk. Splošni 
in posebni razpisni kriteriji za posamezna razpisna po-
dročja javnega razpisa so ovrednoteni s točkami, pri 
čemer je pri posameznem kriteriju navedeno najvišje 
možno število točk. Višina odobrenih sredstev za projekt 
je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen 
projekt in višine razpoložljivih sredstev.

8. Razpisni rok: razpis se prične 17. 3. 2023 in se 
zaključi 17. 4. 2023.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija poleg besedila razpisa 

obsega:
– prijavni obrazec (obrazec 1),
– vzorec pogodbe (obrazec 2),

– izjavo o izpolnjevanju pogojev in soglasja (obra-
zec 3),

– obvezne priloge (obrazec 4),
– obrazec za kuverto (obrazec št. 5),
– merila in kriteriji za izbor (obrazec 6),
– obrazec poročila (obrazec št. 7).
Izvajalec mora v vlogi na razpis (v kuverti z obrazec 

št. 5), predložiti naslednjo dokumentacijo:
– prijavni obrazec (obrazec 1),
– vzorec pogodbe, ki mora biti na vseh straneh pa-

rafirana in ožigosana (v kolikor ponudnik uporablja žig v 
pravnem prometu), s čimer izvajalec izrecno potrjuje, da 
se strinja z vsebino te pogodbe (obrazec 2),

– izjavo o izpolnjevanju pogojev in soglasja (obra-
zec 3),

– ostale obvezne priloge (obrazec št. 4):
– Potrdilo o lastništvu ali kopije pogodb o upra-

vljanju ali najemu kulturnega spomenika ali objekta, ki 
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se nahaja znotraj urbanističnega spomenika starega 
mestnega jedra Slovenj Gradec.

– Soglasje ZVKDS.
– Kopija gradbenega dovoljenja, če je potrebno 

po Zakonu o graditvi objektov.
– Predlagatelj mora priložiti fotografsko doku-

mentacijo s prikazom dejanskega stanja kulturnega spo-
menika ali stavbnega fonda.

– Strokovno izdelan popis potrebnih del, z oce-
njeno vrednostjo ali s predračunom predvidenih del.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 
naročnika (http://www.slovenjgradec.si), Naročila in ob-
jave, natisnjeni obrazci s spletne strani veljajo kot origi-
nalni obrazci; izvajalci lahko dokumentacijo v razpisnem 
roku dvignejo tudi na sedežu Mestne občine Slovenj 
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, in sicer v 
glavni pisarni – vložišče (ponedeljek, torek in četrtek od 
8. do 14. ure, sreda od 8. do 12. in 14. do 16. ure ter v 
petek od 8. do 12. ure).

10. Oddaja in dostava vlog
Prijave morajo biti oddane priporočeno na pošti 

do zaključka razpisnega roka, to je do 17. 4. 2023, na 
naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 
2380 Slovenj Gradec ali osebno na sedežu naročnika 
do 17. 4. 2023 do 14. ure. Vloga mora biti predložena 
v zaprti kuverti z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem 
za kuverto (obrazec št. 5). Vloga mora biti izpolnjena na 
predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse 
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni doku-
mentaciji. Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisnem 
roku na enak način kot velja za pošiljanje vloge.

Prijave, ki ne bodo podane na predpisanih prijavnih 
obrazcih naročnika, ki ne bodo ustrezale razpisnim po-
gojem in ki ne bodo oddane pravočasno, bodo izločene 
iz postopka nadaljnje obravnave. Oddaja vloge pomeni, 
da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana pripo-
ročena na pošto do vključno 17. 4. 2023, o čemer priča 
poštni žig, oziroma ni bila oddana v vložišču Mestne občine 
Slovenj Gradec do dne 17. 4. 2023 do vključno 14. ure.

Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje 
vseh sestavin, kot jih zahteva besedilo razpisa in razpi-
sna dokumentacija po določbah točke 9.

Za vlogo neupravičene osebe se šteje vloga izva-
jalca, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, kot so navedeni 
v točki 5. 

11. Odpiranje vlog in obveščanje
Komisija za odpiranje vlog bo po odpiranju vlog iz 

nadaljnjega postopka izločila vloge:
– ki niso prispele pravočasno, oziroma niso bile 

vložene v vložišču občine,
– ki jih niso vložile upravičene osebe.
Strokovna komisija bo prijavitelje, katerih vloge 

bodo formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku petih 
dni po prejetju poziva Mestne občine Slovenj Gradec, 
dopolnijo. Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno ne-
popolnih vlog v zahtevanem roku, bodo vloge s sklepom 
o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z 
vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa JR KD 2023.

Pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb 
bodo predložene v obravnavo pristojnim strokovnim ko-
misijam Mestne občine Slovenj Gradec. Odpiranje vlog 
bo potekalo na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, 
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, dne 20. 4. 2023, 
v sejni sobi v 1. nadstropju in se bo pričelo ob 11. uri.

Mestna občina Slovenj Gradec bo najkasneje v 
roku dveh mesecev po zaključku odpiranja vlog ob-
vestila izvajalce o predlogu strokovne komisije glede 

izbire, višine sofinanciranja in odstotka sofinanciranja 
prijavljenega projekta z odločbo. Prijavitelj bo sočasno 
prejel tudi pogodbo, ki jo bo moral podpisano vrniti na 
naslov Mestne občine Slovenj Gradec v roku 15 dni od 
vročitve odločbe. V primeru, da prijavitelj pogodbe ne 
vrne v določenem roku, se bo smatralo, da od sofinan-
ciranja projekta z javnimi sredstvi Mestne občine Slovenj 
Gradec odstopa.

V primeru naknadno ugotovljenega neizpolnjevanja 
pogojev (po že izdani dokončni odločbi o izboru projek-
ta ali sklenitvi pogodbe), lahko Mestna občina Slovenj 
Gradec spremeni odločitev ter z izvajalcem projekta ne 
sklene pogodbe oziroma od nje odstopi. Prav tako lahko 
v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti (npr. 
če projekt ni izveden) Mestna občina Slovenj Gradec 
razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih 
sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi za-
mudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva 
vračila.

Dodatne informacije:
Pristojna oseba za dajanje informacij in pojasnil v 

zvezi s tem razpisom je mag. Alenka Primožič, Oddelek 
za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne za-
deve. Vprašanja je potrebno podajati v pisni obliki, po 
pošti ali na e-naslov: gp@slovenigradec.si. Odgovori na 
zastavljena vprašanja bodo v roku 3 dni od postavitve 
objavljeni na spletni strani Mestne občine Slovenj Gra-
dec, zavihek »za občana«, javni razpisi. Vprašanja se 
lahko postavijo do 12. 4. 2023.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 610-0001/2023 Ob-1726/23
Mestna občina Slovenj Gradec na podlagi Zakona 

o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ 
(Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 
111/13, 68/16 in 61/17) ter Sklepa št.: 610-0001/2023-1 
o začetku postopka javnega razpisa, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje kulturnih projektov  

na področju kulture v letu 2023  
(v nadaljevanju: JR-MOSG-KP2023)

Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Slovenj 
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

1. Namen in cilji razpisa
Namen razpisa je finančno podpreti vse oblike 

ustvarjanja, poustvarjanja in posredovanja raznovrstnih 
javnih kulturnih projektov, ki ne sodijo v programe jav-
ne službe, bogatijo pa pestrost kulturnega dogajanja v 
Mestni občini Slovenj Gradec in zagotavljajo kvalitetne 
kulturne dogodke ali vzpodbujajo izobraževalno in raz-
iskovalno dejavnost s področja kulture ter strokovni ra-
zvoj kulture in so javno dostopni občinstvu.

Pomen in uporaba pojma kulturni projekt:
Kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih iz-

vajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena 
celota (gledališka predstava, koncert, razstava, izdano 
literarno delo in pdb.) in bo v celoti izveden v letu 2023.

Splošni cilji javnega razpisa so:
Javni razpis je namenjen izvajanju in razvoju za me-

sto pomembnih kulturnih projektov, ki bogatijo pestrost 
kulturnega dogajanja v občini na različnih področjih kul-
ture in niso izključno komercialnega značaja.

2. Področje javnega razpisa
Sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov na po-

dročjih:
– vizualne umetnosti,
– glasbene umetnosti,
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– bralne kulture in literature,
– uprizoritvene umetnosti,
– filma, intermedijske in avdiovizualne ustvarjal-

nosti ter
– kulturno umetnostne dejavnosti.
3. Višina razpoložljivih sredstev in sofinanciranja
Sredstva za sofinanciranje izbranih projektov bo 

Mestna občina Slovenj Gradec zagotovila iz proračun-
skih sredstev za leto 2023. Predvidena razpoložljiva 
sredstva znašajo 20.000,00 EUR.

Višina sofinanciranja: Zaprošeni znesek sofinan-
ciranja za posamezni projekt ne more presegati 70 % 
celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta in 
hkrati ne sme biti višji od 3.500,00 EUR. Višina sofi-
nanciranja projekta bo določena v znesku najvišje viši-
ne sofinanciranja, določene tudi procentualno glede na 
skupno vrednost realiziranega projekta, na podlagi prilo-
ženih dokazil o realizaciji upravičenih stroškov projekta, 
razvidnih iz začasnega oziroma končnega poročila.

V primeru, da je prijavitelj projekta fizična oseba, 
pomeni višina odobrenega sofinanciranega zneska bru-
to znesek, ki se pri izplačilu zmanjša za pripadajoči zne-
sek akontacije dohodnine.

4. Obdobje financiranja: sredstva tega razpisa so na-
menjena sofinanciranju izbranih projektov, in sicer za nji-
hovo izvajanje v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

5. Upravičene osebe: upravičeni prijavitelji, ki lahko 
podajo vloge za ta razpis, so nejavni zavodi, ustanove, 
društva in zveze društev, ki delujejo na razpisanih kul-
turnih področjih. Prijavitelji so lahko tudi druge pravne 
osebe zasebnega prava ter posamezniki, ki delujejo na 
razpisanih področjih. 

6. Pogoji za sodelovanje na razpisu
6.1 Splošni pogoji za sodelovanje na javnem razpi-

su JR-MOSG-KP2023:
1. Prijavitelj iz prvega stavka 5. točke je registriran 

in deluje na področju kulturno-umetniške dejavnosti na 
območju Mestne občine Slovenj Gradec. Kakovost do-
sedanjega izvajanja kulturnih dejavnosti oziroma refe-
renc oceni strokovna komisija.

2. Izvajalec nima neporavnanih obveznosti do Me-
stne občine Slovenj Gradec, pogodbene obveze v pri-
meru predhodnih pogodb z Mestno občino Slovenj Gra-
dec za sofinanciranje kulturnih projektov pa je izpolnil.

3. Odgovorna oseba izvajalca ni kaznovana ali 
v postopku zaradi kršenja določb Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije – ZintPK (Uradni list RS, 
št. 69/11 – UPB in 158/20), niti nima omejitve poslovanja 
na podlagi tega zakona.

4. Za isti projekt na javni razpis poda vlogo le en 
prijavitelj.

5. Pri prijavi na javni razpis, se upoštevajo vsebine, 
navedene v točki 2.

Vloge izvajalcev, ki ne izpolnjujejo zgornjih pogojev, 
bodo izločene iz postopka ocenjevanja in zavržene.

6.2 Drugi pogoji in omejitve:
1. Izvajalec na ta razpis ne more prijavljati projekta 

ali dela projekta, ki je sofinanciran iz drugih razpisov 
Mestne občine Slovenj Gradec ali JSKD-ja, OI Slovenj 
Gradec.

2. Izvajalec projekta dovoljuje objavo podatkov o 
prijavitelju in formalnih podatkov o prijavljenem projektu 
z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa 
na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, skladno 
s predpisi o dostopnosti informacij javnega značaja in o 
varstvu osebnih podatkov.

3. Projekt sledi ciljem iz točke 1 tega razpisa ter 
izpolnjuje eno od vsebinskih opredelitev iz točke 2 tega 
razpisa.

4. Projekt je celovit, strokovno utemeljen ter jasno 
in razvidno vsebinsko koncipiran.

5. Projekt ima razviden časovni plan in načrtovane 
učinke.

6. Projekt bo realiziran v letu tega javnega razpisa.
7. Projekt je izvedljiv – izvajalec ima potrebne pro-

store in druga materialna sredstva, znanje in kadre za 
izvedbo projekta.

8. Izvajalec mora v vlogi ločeno in razvidno navesti 
vsebine projekta, ki jih izvaja izključno v lastni produkciji, 
vsebine, ki jih izvaja v koprodukciji z drugimi izvajalci in 
vsebine, za katere nudi samo tehnično, prostorsko in 
podobno pomoč, njihovi nosilci pa so drugi avtonomni 
izvajalci.

9. Projekt ima razdelan in uravnotežen finančni 
načrt, z izdelano natančno finančno konstrukcijo, iz ka-
terega so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo zasta-
vljenega projekta.

10. Predlagatelj projekta lahko sodeluje na tem 
razpisu z enim projektom, lahko pa kot partner sodeluje 
tudi v drugih projektih.

11. Prijavitelj bo, v primeru doseženega dogovora o 
sofinanciranju, brezplačno izvedel ponovitev izbranega 
projekta, na eni izmed javnih prireditev občine, pri čemer 
bo slednja krila morebitne dodatne materialne stroške, ki 
bi pri tem nastali, v obdobju do 31. 12. 2023.

Izvajalec dokumentira zahtevane pogoje z dokazili 
v vlogi.

7. Upravičeni in neupravičeni stroški projekta
Upravičeni stroški projekta so stroški, nastali pri 

aktivnostih, ki so neposredno povezane s projektom, 
sprejetim v sofinanciranje in so v skladu s predmetom 
in namenom razpisa.

Upravičeni stroški, ki jih sofinancira MOSG, morajo 
biti navedeni v razpisni prijavi predlagatelja.

Upravičeni stroški projekta so tisti, ki so:
– nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta in so 

vezani izključno na izvedbo projekta,
– opredeljeni v prijavi predlagatelja,
– skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, 

zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinko-
vitosti,

– dejansko nastali,
– prepoznavni in preverljivi,
– podprti z izvirnimi dokazili,
– niso in ne bodo istočasno financirani od drugih 

sofinancerjev projekta (prepoved dvojnega financiranja),
– upravičen strošek je lahko tudi potni strošek, pod 

pogojem, da prijavitelj dokazuje, da so bili stroški nujno 
potrebni za izvedbo programa in priloži dokazila,

– upravičen strošek je lahko tudi strošek za po-
gostitev udeležencev projekta oziroma prireditve, pod 
pogojem, da je opredeljen v finančni strukturi v okviru 
prijave in da ta strošek ne presega 5 % vrednosti projek-
ta in da je iz dokazil razvidno, da se dokazila nanašajo 
na projekt in da

– časovno sovpadajo s časovnico projekta,
– upravičen strošek je lahko tudi prostovoljno delo 

na osnovi določil Zakona o prostovoljstvu (Uradni list 
RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15) in področnih pod-
zakonskih aktov, pod pogojem:

– da je prijavitelj prostovoljsko delo in obseg pro-
stovoljskega dela predvidel že v prijavi na javni razpis,

– da prijavitelj k zahtevku in poročilu o realizaciji 
projekta priloži dokumentacijo o priglasitvi prostovoljske-
ga dela (iz katerega je razvidno, da je bila priglasitev še 
pred pričetkom projekta) in poročilo o opravljenem pro-
stovoljstvu, skladno z določili zakonodaje.
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Neupravičeni stroški projekta vedno predstavljajo bre-
me, ki ga nosi izvajalec. Neupravičeni so naslednji stroški:

– stroški za nakup opreme (npr. nakup računalni-
kov, pisarniške opreme itd.) ali investicije,

– investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov, 
popravila itd.),

– amortizacija nepremičnin in opreme,
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja osnov-

ne dejavnosti prijavitelja (nematerialni stroški: električne 
energije, telefon, internet, komunalna itd.),

– drugi stroški, ki jih prijavitelj v prijavi na javni raz-
pis ne predvidi.

Če bo Mestna občina Slovenj Gradec ugotovila, da 
je upravičenec prejel sredstva ali pa so mu bila odobre-
na za isti namen tudi iz drugih javnih virov financiranja, 
se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, upravičenec 
pa bo dolžan Mestni občini Slovenj Gradec povrniti vsa 
neupravičeno prejeta sredstva, s pripadajočimi obrest-
mi, od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.

8. Kriteriji ocenjevanja
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan Mestne 

občine Slovenj Gradec bo pravočasne in popolne vloge 
upravičenih oseb, ki izpolnjujejo z razpisom določene 
pogoje, ocenila na podlagi ocenjevalnih kriterijev.

Merila za ocenjevanje in vrednotenje javnih kultur-
nih programov in projektov

Merila za ocenjevanje in vrednotenje Število točk

A inovativnost, ustvarjalnost in kakovost 
projekta do 40 točk

B predviden doseg projekta do 10 točk
C finančna konstrukcija projekta do 10 točk

D udeležba na občinskih, regijskih, dr-
žavnih ali mednarodnih prireditvah do 6 točk

E aktualnost projekta za MOSG do 20 točk

F predviden način izvedbe projekta do 6 točk
G partnerstva v projektu do 6 točk
H spodbujanje prostovoljskega dela do 2 točki

Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni 
predlagatelj, je 100 točk.

Splošni in posebni razpisni kriteriji za posamezna 
razpisna področja javnega razpisa JR-MOSG-KP2023 
so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem 
kriteriju navedeno najvišje možno število točk. Najvišje 
možno število prejetih točk je 100. Sofinancirani bodo 
tisti projekti, ki bodo v postopku ocenjevanja na pod-
lagi kriterijev prejeli najmanj 70 točk. Višina odobrenih 
sredstev za kulturni projekt je odvisna od skupne višine 
prejetih točk za posamezen kulturni projekt in razpolo-
žljivih sredstev.

Komisija za kulturo si pridružuje pravico, da v okvi-
ru finančnih sredstev odobri manjše število projektov, ki 
bodo dosegli najvišje število točk, ne glede na morebitno 
doseganje najmanj 70 točk.

9. Razpisni rok: razpis se prične 17. 3. 2023 in se 
zaključi 17. 4. 2023.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, poleg besedila razpisa 

obsega:
– prijavni obrazec (obrazec 1),
– vzorec pogodbe (obrazec 2),
– izjavo o izpolnjevanju pogojev (obrazec 3),
– obvezne priloge (obrazec 4),
– obrazec za kuverto (obrazec št. 5),
– merila in kriteriji za izbor (obrazec 6),
– obrazec poročila (obrazec št. 7).

Izvajalec mora v vlogi na razpis predložiti naslednjo 
dokumentacijo:

– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec 
(obrazec 1),

– vzorec pogodbe, ki mora biti na vseh straneh pa-
rafirana in ožigosana (v kolikor ponudnik uporablja žig v 
pravnem prometu), s čimer izvajalec izrecno potrjuje, da 
se strinja z vsebino te pogodbe (obrazec 2),

– izjavo o izpolnjevanju pogojev (obrazec 3),
– ostale obvezne priloge (obrazec št. 4):

– Potrdilo o statusu – izpis iz Ajpesa (brez obraz-
ca),

– Dokazilo o prostorskih sposobnostih (lastni-
štvo, najemna pogodba itd.) (brez obrazca),

– obrazec za kuverto, ki ga prilepite na kuverto 
(obrazec 5).

Izvajalcu k vlogi ni potrebno priložiti obrazcev šte-
vilka 6 in 7.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 
naročnika (http://www.slovenigradec.si), v zavihku »Na-
ročila in objave«. Natisnjeni obrazci s spletne strani, 
veljajo kot originalni obrazci.

11. Oddaja in dostava vlog
Prijave morajo biti oddane priporočeno na pošti 

do zaključka razpisnega roka, to je do 17. 4. 2023 na 
naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 
2380 Slovenj Gradec ali osebno na sedežu naročnika 
do 17. 4. 2023 do 14. ure.

Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z izpol-
njenim ter nalepljenim obrazcem za kuverto (obrazec 
št. 5). Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpi-
snih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in 
podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj 
lahko vlogo dopolnjuje v razpisnem roku na enak način 
kot velja za pošiljanje vloge.

Prijave, ki ne bodo podane na predpisanih prijavnih 
obrazcih naročnika, ki ne bodo ustrezale razpisnim po-
gojem in ki ne bodo oddane pravočasno, bodo izločene 
iz postopka nadaljnje obravnave.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana pripo-
ročena na pošto do vključno 17. 4. 2023, o čemer priča 
poštni žig, oziroma ni bila oddana v vložišču Mestne 
občine Slovenj Gradec do dne 17. 4. 2023 do vključno 
14. ure.

Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje 
vseh sestavin, kot jih zahteva besedilo razpisa in razpi-
sna dokumentacija po določbah točke 10.

Za vlogo neupravičene osebe se šteje vloga izva-
jalca, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, kot so navedeni 
v točki 5.

12. Odpiranje vlog in obveščanje
Komisija za odpiranje vlog bo po odpiranju vlog iz 

nadaljnjega postopka izločila vloge:
– ki niso prispele pravočasno, oziroma niso bile 

pravočasno vložene v vložišču občine,
– ki jih niso vložile upravičene osebe.
Strokovna komisija bo prijavitelje, katerih vloge 

bodo formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku petih 
delovnih dni po prejetju poziva Mestne občine Slovenj 
Gradec, dopolnijo. Če prijavitelji ne bodo dopolnili for-
malno nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo vloge 
s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vse-
mi pogoji in kriteriji javnega razpisa JR-MOSG-KP2023.

Pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb 
bodo predložene v obravnavo pristojnim strokovnim ko-
misijam Mestne občine Slovenj Gradec. Odpiranje vlog 
bo potekalo na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, 
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, dne 20. 4. 2023, 
v sejni sobi v 1. nadstropju, in se bo pričelo ob 9. uri.

http://www.slovenigradec.si
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Mestna občina Slovenj Gradec bo najkasneje v 
roku dveh mesecev po zaključku odpiranja vlog ob-
vestila izvajalce o predlogu strokovne komisije glede 
izbire, višine sofinanciranja in odstotka sofinanciranja 
prijavljenega projekta z odločbo. Prijavitelj bo sočasno 
prejel tudi pogodbo, ki jo bo moral podpisano vrniti na 
naslov Mestne občine Slovenj Gradec v roku 15 dni od 
vročitve odločbe. V primeru, da prijavitelj pogodbe ne 
bo vrnil v določenem roku, bo Mestna občina Slovenj 
Gradec smatrala, da od sofinanciranja projekta z javnimi 
sredstvi Mestne občine Slovenj Gradec odstopa.

V primeru naknadno ugotovljenega neizpolnjevanja 
pogojev (po že izdani dokončni odločbi o izboru projek-
ta ali sklenitvi pogodbe), lahko Mestna občina Slovenj 
Gradec spremeni odločitev ter z izvajalcem projekta 
ne sklene pogodbe oziroma od nje odstopi. Prav tako 
lahko, v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obvezno-
sti, (npr. če projekt ni izveden) Mestna občina Slovenj 
Gradec razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že 
izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev, z za-
konitimi zamudnimi obrestmi, od dneva prejetja sredstev 
do dneva vračila.

Dodatne informacije:
Pristojna oseba za dajanje informacij in pojasnil v 

zvezi s tem razpisom je mag. Alenka Primožič, Oddelek 
za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne za-
deve. Vprašanja je potrebno podajati v pisni obliki, po 
pošti ali na e-naslov: gp@slovenigradec.si. Odgovori na 
zastavljena vprašanja bodo v roku 3 dni od postavitve 
objavljeni na spletni strani Mestne občine Slovenj Gra-
dec, zavihek »javni razpisi«. Vprašanja se lahko posta-
vljajo do 12. 4. 2023.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 344-1/2022 Ob-1710/23
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih javnih 

službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 
Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, 
št. 127/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07, 314/09, 
319/11, 335/13, 307/15), Zakona 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), Zakona o zaščiti živali (Uradni list 
RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – 
ZNOrg, 92/20 in 159/21) in 5. člena Odloka o načinu 
opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za za-
puščene živali na območju Mestne občine Celje (Uradni 
list RS, št. 88/22) Mestna občina Celje, Trg celjskih 
knezov 9, 3000 Celje objavlja javni razpis za podelitev 
koncesije za opravljanje gospodarske javne službe 
zagotavljanje zavetišča za zapuščene živali na ob-
močju Mestne občine Celje za obdobje pet let.

Besedilo razpisne dokumentacije in razpisni pogoji 
so objavljeni na spletni strani Mestne občine Celje v 
rubriki Javna naročila, razpisi, zbiranje ponudb po evi-
denčnem postopku in javni natečaji za delovna mesta 
(povezava do spletne strani: http://moc.celje.si/).

Mestna občina Celje

Št. 300-0004/2023 Ob-1716/23
Občina Sevnica na podlagi Odloka o proračunu 

Občine Sevnica za leto 2023 (Uradni list RS, št. 30/23), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 
3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), 

Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za po-
speševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica 
(Uradni list RS, št. 23/15 in 11/18), Uredbe Komisije 
(EU) št. 1407/2013 (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) 
in priglasitve sheme »de minimis« pomoči št. M001-
5883008-2015 z dne 3. 4. 2015, št. M001-5883008-
2015/I z dne 23. 2. 2018 in št. M001-5883008-2015/II z 
dne 14. 1. 2021, objavlja

javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev  
za pospeševanje razvoja gospodarstva  

v Občini Sevnica v letu 2023
I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 

Sevnica.
II. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepo-

vratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva 
s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se v raz-
pisnem obdobju izvajali na območju Občine Sevnica:

A Promocija izdelkov in storitev na sejmih
B Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih 

investicij
C Finančne vzpodbude za lokalne turistične po-

nudnike
III. Višina razpoložljivih sredstev
Skupna višina razpoložljivih sredstev namenjenih 

za izvedbo javnega razpisa je 82.000 EUR, ki so zago-
tovljena v proračunu Občine Sevnica.

Ukrep A – 15.000 EUR
Ukrep B – 60.000 EUR
Ukrep C – 7.000 EUR
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in 

meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter skladno 
s Pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev za 
pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica in 
njegovimi spremembami.

V kolikor bodo pri posameznih ukrepih sredstva 
ostala nerazporejena, se lahko prosta sredstva prene-
sejo na ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od 
razpoložljivih sredstev. V kolikor bo glede na število vlog 
in odobreno višino upravičenih stroškov predvidenih 
sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravi-
čencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala.

IV. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev
Splošni pogoji
1. Pomoči se dodeljujejo po pravilu »de minimis«. 

Splošna določila za ukrepe pomoči »de minimis« so 
naslednja:

– pomoči se dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske uni-
je pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 
2013),

– skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu pod-
jetju, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih 
treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen po-
moči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev 
države, občine ali Unije, pri čemer v primeru podjetij, ki 
delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, 
znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR,

– pomoč ne sme biti namenjena za nabavo vozil za 
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz,

– pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z 
izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo,
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– pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo 
domačih proizvodov pred uvoženimi,

– dajalec pomoči pisno obvesti prejemnika, da je 
pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«,

– dajalec pomoči mora od prejemnika pomoči pred 
dodelitvijo sredstev pridobiti;

– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de mini-
mis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi tega pravilnika ali 
drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem 
proračunskem letu,

– pisno izjavo, ali gre za primer pripojenega pod-
jetja ali delitve podjetja,

– pisno izjavo s seznamom vseh z njim pove-
zanih podjetij,

– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaproše-
nih) pomočeh za iste upravičene stroške,

– zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči 
de minimis, ne bo presežena zgornja meja pomoči de 
minimis ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih,

– do de minimis pomoči niso upravičena podjetja 
iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

– pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na 
področju 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.

2. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjek-
ti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine 
Sevnica in Republike Slovenije.

3. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za 
ukrepe, ki so se izvajali na območju Občine Sevnica v 
razpisnem obdobju, tj. od 21. 5. 2022 do 20. 5. 2023.

4. Pri upravičenih stroških se upošteva neto vre-
dnost računa (znesek davčne osnove brez DDV).

5. Občina Sevnica bo sofinancirala izvedbo posa-
meznih ukrepov ob predložitvi zahtevanih dokazil.

6. V primeru ugotovitve nenamenske porabe sred-
stev je prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj s pri-
padajočimi zamudnimi obrestmi.

Posebni pogoji in merila za posamezne ukrepe
A. Promocija izdelkov in storitev na sejmih
A.1 Upravičeni stroški
so stroški najetja in postavitve stojnice pri prvi ude-

ležbi na določenem sejmu v obdobju od 21. 5. 2022 do 
20. 5. 2023 (upoštevajo se računi in plačila računov iz 
upravičenega obdobja). DDV ni upravičen strošek.

Med upravičene stroške se uvrščajo stroški, ki so 
povezani s postavitvijo in najemom stojnice kot na pri-
mer: izdelava transparenta za stojnico, strošek najema 
oziroma izdelave opreme za stojnico, šotori, strošek 
dovolilnice za dostop do stojnice, strošek prijavnine, za-
varovanja, takse za odpadke – ekološka taksa, strošek 
najema razstavnega prostora, stroški promocije, ogla-
ševanja – objava oglasov, strošek sejemskega kataloga 
in izdelava drugih katalogov o proizvodih in storitvah za 
potrebe udeležbe na sejmu, vizitke, strošek električnega 
priključka, interneta in drugi podobni stroški.

Med neupravičene stroške se uvrščajo stroški, ki so 
povezani z degustacijo izdelkov in pridelkov na stojnici, 

potni stroški, dnevnice, stroški prenočišč udeležencev 
na sejmu.

Namen ukrepa je predstavitev podjetnikov in obrtni-
kov ter njihovih proizvodov in storitev na sejmih doma 
in v tujini in s tem možnost za pridobitev novih poslov.

A.2 Upravičenci
so mikro, majhna in srednja enotna podjetja ali pa 

poslujejo kot samostojni podjetniki. Upravičenci morajo 
imeti sedež na območju Občine Sevnica ter izvajati 
ukrepe, za katere je dodeljena pomoč po tem pravilni-
ku, na območju Občine Sevnica. Upravičenci, ki nimajo 
sedeža na območju Občine Sevnica, morajo imeti na 
območju Občine Sevnica poslovno enoto ali poslovni 
prostor, kjer zaposlujejo za namen opravljanja dejavno-
sti in investirajo na območju Občine Sevnica.

Za mikro, majhna in srednja podjetja se uporablja 
definicija, ki jo navaja zakon o gospodarskih družbah.

Pri samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi 
pogoji za mikro, majhna in srednja enotna podjetja smi-
selno upoštevajo.

Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so 
med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev 
ali družbenikov drugega podjetja;

– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati ve-
čino članov upravnega, poslovodnega ali

– nadzornega organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 

na drugo podjetje na podlagi pogodbe;
– sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v 

njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega pod-

jetja, na podlagi dogovora z drugimi;
– delničarji ali družbeniki navedenega podjetja 

sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic;
– delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli izmed navedenih 

razmerij preko enega ali več drugih podjetij, prav tako 
veljajo za enotno podjetje.

A.3 Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih sredstev znaša 15.000 EUR.
Najvišji odstotek sofinanciranja je 50 % upravičenih 

stroškov oziroma največ 2.000 EUR za udeležbo na 
posameznem sejmu.

B. Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih 
investicij

B.1 Upravičeni stroški
so stroški nakupa nove proizvajalne in storitvene 

opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje 
registrirano in katero tudi dejansko opravlja, ter nemate-
rialnih investicij, opravljenih v obdobju od 21. 5. 2022 do 
20. 5. 2023 (upoštevajo se računi in sklenjene leasing 
pogodbe z datumi in plačili računov oziroma obrokov iz 
upravičenega obdobja). DDV ni upravičen strošek.

a) Stroški nakupa nove proizvajalne in storitvene 
opreme:

– upoštevajo se le stalna sredstva, ne drobni in-
ventar,

– posamezna nabavna vrednost opreme mora pre-
segati 2.000 EUR brez DDV,

– oprema je lahko sestavljena iz več računov, v 
kolikor se nanašajo na isto osnovno sredstvo in skupna 
vrednost te opreme presega 2.000 EUR brez DDV, pri 
čemer mora biti vrednost posameznega računa (oziro-
ma vrednost upravičenega stroška) najmanj 400 EUR 
brez DDV,
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– nakup nove proizvajalne in storitvene opreme ter 
nematerialnih pravic je dovoljen le od tretjih oseb,

– subvencije se ne dodeljujejo za nakup:
a) telefonov, faksov in ostale telekomunikacijske 

opreme, računalnikov, pohištva (police, mize, stoli, oma-
re, regali, pulti itd.), kopirnih in računskih strojev, igralnih 
avtomatov, klimatskih naprav, reklamnih tabel, opreme 
za varovanje in video nadzor;

b) nepremičnin, šotorov, pregradnih sten, cerad, 
kontejnerjev;

c) čistilnih naprav, sončnih elektrarn, sončnih ko-
lektorjev, visokotlačnih čistilnih naprav, gradbenih odrov;

d) opreme, ki je sestavni del zgradbe (npr. vgra-
dna dvigala, strojne instalacije, elektrokomunikacijske 
opreme in storitev, ogrevalne opreme, sanitarne opre-
me, odsesovalnih sistemov);

e) vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo 
komercialni cestni tovorni prevoz;

f) transportnih sredstev, ki so namenjena pre-
vozu oseb in/ali tovora v cestnem prometu (osebna in 
tovorna vozila) v primeru sklenitve leasing pogodbe;

g) traktorjev in štirikolesnikov;
h) med neupravičene stroške štejemo stroške, ki 

so nastali z dostavo, montažo, vgradnjo, vzdrževanjem, 
prikazom delovanja opreme ali drugimi tovrstnimi stori-
tvami, ki izhajajo iz nakupa opreme (v primeru stroškov  
dostave, montaže … morajo biti na računu izkazani kot 
samostojna postavka, razen v primeru opravljenih brez-
plačnih storitev, kar mora biti razvidno iz računa ali izjave 
dobavitelja),

– v primeru leasinga se kot skupna vrednost inve-
sticije šteje celoten znesek nabavne vrednosti predmeta 
leasing pogodbe, ki je bila sklenjena v razpisnem obdo-
bju, kot upravičen strošek za dodelitev subvencije pa se 
upoštevajo samo dejansko plačani obroki v razpisnem 
obdobju (samo glavnica, brez obresti in stroškov odobri-
tve posla), za katere mora prijavitelj priložiti dokazila o 
plačilu in anuitetni načrt.

b) Stroški nakupa nematerialnih pravic (patenti, 
licence, tehnološko znanje, računalniška programska 
oprema), ki imajo uradno potrdilo ali certifikat s strani 
pooblaščenih institucij.

Kot upravičeni stroški se upoštevajo računalniški 
programi za produkcijsko delo (npr. Autocad ipd.), ki jih 
podjetje uporablja za opravljanje registrirane dejavnosti.

Subvencije se ne dodeljujejo za nakup pisarniških 
programov in operacijskih sistemov (npr. windows, offi-
ce ipd.) ter programov, ki jih podjetje razvije samo ali v 
sodelovanju z drugimi podjetji za potrebe izvajanja svoje 
dejavnosti, ki ni dostopno širšemu krogu kupcev. Nakup 
nematerialnih pravic je dovoljen le od tretjih oseb.

Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vlaganj 
v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme za opra-
vljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano in 
ki jo dejansko opravlja ter nakup nematerialnih pravic. 
Investicijska vlaganja se nanašajo na ustanovitev no-
vega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali zara-
di uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega 
programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko 
varčne in ekološko varnejše tehnologije, izboljševanje 
kakovosti proizvodov in storitev).

B.2 Upravičenci
so mikro, majhna in srednja enotna podjetja ali pa 

poslujejo kot samostojni podjetniki. Upravičenci morajo 
imeti sedež na območju Občine Sevnica ter izvajati 

ukrepe, za katere je dodeljena pomoč po tem pravilni-
ku, na območju Občine Sevnica. Upravičenci, ki nimajo 
sedeža na območju Občine Sevnica, morajo imeti na 
območju Občine Sevnica poslovno enoto ali poslovni 
prostor, kjer zaposlujejo za namen opravljanja dejavno-
sti in investirajo na območju Občine Sevnica.

Za mikro, majhna in srednja podjetja se uporablja 
definicija, ki jo navaja zakon o gospodarskih družbah.

Pri samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi 
pogoji za mikro, majhna in srednja enotna podjetja smi-
selno upoštevajo.

Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so 
med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev 
ali družbenikov drugega podjetja;

– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati ve-
čino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
vedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni po-
godbi ali statutu;

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega pod-
jetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali druž-
beniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino gla-
sovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega 
podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli izmed navedenih 
razmerij preko enega ali več drugih podjetij, prav tako 
veljajo za enotno podjetje.

B.3 Dodatni pogoji
Investicijska vlaganja se nanašajo na dejavnost 

podjetij, ki nimajo trgovinskega značaja. V primeru, da 
ima podjetje registriranih več dejavnosti, ni upravičeno 
do sofinanciranja vlaganj za dejavnosti na področju tr-
govine.

Investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohra-
niti v Občini Sevnica vsaj 2 leti po končani investiciji ozi-
roma se lahko pred iztekom tega obdobja nadomesti z 
novo sodobnejšo opremo za izvajanje enake dejavnosti.

B.4 Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih sredstev znaša 60.000 EUR.
Najvišji odstotek sofinanciranja je 25 % upravičenih 

stroškov posamezne investicije, pri čemer višina pomoči 
na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem 
letu ne sme presegati 15 % od zneska skupno razpisa-
nih sredstev za ta ukrep. Prijavitelj lahko prijavi maksi-
malno vrednost investicij v višini, ki je v javnem razpisu 
za tekoče leto predvidena za ta ukrep (v kolikor prijavi 
večjo vrednost investicij, se upošteva določena maksi-
malna vrednost).

C. Finančne vzpodbude za lokalne turistične po-
nudnike

C.1 Upravičeni stroški
so stroški namenjeni izobraževanju ponudnikov za 

vključitev v sheme kakovosti – Zelena shema slovenske-
ga turizma (stroški promocijskih aktivnosti in zunanjih 
svetovanj, stroški pristojbin, ki jih zaračunajo upravitelji 
znakov, stroški tehnoloških nadgradenj ali drugih materi-
alnih stroškov, ki nastanejo kot posledica implementacije 
znaka), ki so nastali v obdobju od 21. 5. 2022 do 20. 5. 
2023 (upoštevajo se računi in plačila računov iz upravi-
čenega obdobja). DDV ni upravičen strošek.

Namen ukrepa je spodbuditi ponudnike, da vstopijo 
v Zeleno shemo slovenskega turizma in pridobijo med-
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narodni uveljavljen in s strani Slovenia Green verificiran 
okoljski znak.

C.2 Upravičenci
so registrirani sobodajalci, mikro, majhna in sre-

dnja enotna podjetja ali pa poslujejo kot samostojni 
podjetniki. Upravičenci morajo imeti sedež na območju 
Občine Sevnica ter izvajati ukrepe, za katere je do-
deljena pomoč po tem pravilniku, na območju Občine 
Sevnica. Upravičenci, ki nimajo sedeža na območju Ob-
čine Sevnica, morajo imeti na območju Občine Sevnica 
poslovno enoto ali poslovni prostor, kjer zaposlujejo za 
namen opravljanja dejavnosti in investirajo na območju 
Občine Sevnica.

Za mikro, majhna in srednja podjetja se uporablja 
definicija, ki jo navaja zakon o gospodarskih družbah.

Pri samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi 
pogoji za mikro, majhna in srednja enotna podjetja smi-
selno upoštevajo.

Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so 
med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev 
ali družbenikov drugega podjetja;

– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati ve-
čino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe sklenjene z nave-
denim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi 
ali statutu;

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podje-
tja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki 
navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih 
pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli izmed navedenih 
razmerij preko enega ali več drugih podjetij, prav tako 
veljajo za enotno podjetje.

C.3 Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih sredstev znaša 7.000 EUR.
Najvišji odstotek sofinanciranja je 100 % upraviče-

nih stroškov.
V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-

na sredstva na podlagi tega javnega razpisa morajo biti 
porabljena v letu 2023.

VI. Izjava o zaupnosti dokumentacije: dokumentaci-
ja, ki bo prispela na javni razpis, je zaupne narave in bo 
uporabljena izključno v postopku odločanja o dodelitvi 
sredstev.

VII. Rok in način prijave
Prijave morajo biti poslane s priporočeno pošiljko 

po pošti ali oddane osebno na naslov Občina Sevnica, 
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, do 20. 5. 2023.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s 
priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 20. 5. 
2023) ali do konca delavnika oddana v sprejemni pisarni 
Občine Sevnica.

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

del razpisne dokumentacije ali pa
– z nazivom in naslovom prijavitelja ter označene 

z oznako:
»Ne odpiraj javni razpis – promocija izdelkov in 

storitev«
»Ne odpiraj javni razpis – naložbe«
»Ne odpiraj javni razpis – lokalni turistični ponu-

dniki«.

S sklepom bodo zavržene vse prijave, ki ne bodo:
– oddane na veljavnem obrazcu za leto 2023,
– imele pravilno opremljene kuverte ali
– oddane pravočasno na pošto oziroma osebno 

dostavljene v sprejemno pisarno občine.
VIII. Datum odpiranja prijav
Komisija za dodelitev pomoči (v nadaljevanju ko-

misija), imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem 
prijav začela predvidoma do 29. 5. 2023 v prostorih Ob-
čine Sevnice. Odpiranje ne bo javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bodo prija-
vitelji pozvani, da jih v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne 
prijave, ki jih prijavitelj v tem roku ne bo dopolnil, bodo 
s sklepom zavržene.

IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo z izidom javnega 
razpisa pisno seznanjeni najpozneje v roku 30 dni od 
dneva popolnosti prijav, in sicer s prejemom odločbe. 
Prijavitelj lahko zoper odločbo o dodelitvi sredstev vloži 
pritožbo na župana v roku 15 dni od prejema. Z upravi-
čenci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo določeni 
podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. Namensko rabo 
sredstev preverja komisija.

X. Razpisna dokumentacija: je od dneva objave v 
Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) in 
na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, 
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Dodatne informacije posre-
duje Vlasta Kuzmički (tel. 07/81-61-233 ali 031/864-273, 
e-naslov: vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si) in Jasmina 
Veselinović (tel. 07/81-61-205 ali 051/319-070, e-naslov: 
jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si).

Občina Sevnica

Št. 330-0005/2023 Ob-1717/23

Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica na 
podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 
27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 
– ZPOmK-2 in 18/23), Pravilnika o ohranjanju in spod-
bujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevni-
ca za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, 
št. 37/15), Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 
2023 (Uradni list RS, št. 30/23) in Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 
105/22 – ZZNŠPP in 149/22) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja  

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

I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 
Sevnica.

II. Predmet javnega razpisa: Občina Sevnica (v na-
daljevanju občina) razpisuje nepovratna finančna sred-
stva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kme-
tijstva in podeželja za leto 2023, ki se dodeljujejo po 
pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, 
skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013. Shema za dodelitev pomo-
či v programskem obdobju 2015–2020 je podaljšana za 
skupinske izjeme do 30. 6. 2023 in za shemo de minimis 
do konca leta 2023.

III. Višina razpisanih sredstev
Sredstva v višini 77.000 EUR so zagotovljena v 

proračunu Občine Sevnica za leto 2023.

http://www.obcina-sevnica.si
mailto:vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si
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Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev 
in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter skla-
dno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko 
obdobje 2015–2020 (v nadaljevanju pravilnik).

V kolikor bodo pri posameznih ukrepih sredstva 
ostala nerazporejena, se lahko prosta sredstva v skladu 
z Odlokom o proračunu Občine Sevnica za leto 2023 
prenesejo na ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog 
od razpoložljivih sredstev. V kolikor bo glede na število 
vlog in odobreno višino upravičenih stroškov predvi-
denih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem 
upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala.

IV. Splošna določila – pogoji za upravičence
1. Splošna določila, ki veljajo za vse ukrepe:
(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki 

so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
(2) MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z 

namenom dodelitve sredstev.
(3) Če je upravičenec mikro, majhno ali srednje ve-

liko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali prav-
na oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za 
opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.

(4) Upravičencu se ne dodeli pomoč za plačilo davkov 
za: 1., 2., 3. in 5. ukrep (DDV ni upravičen strošek, tudi če 
upravičenec ni davčni zavezanec), raznih taks, prispevkov, 
stroškov poslovanja, bančnih stroškov in garancij, stroškov 
zavarovanj, investicij v prostore za zasebno rabo kmetijskih 
gospodarstev in naložbe izven območja občine.

(5) Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih 
sredstvih za isti namen oziroma izjavo, da ni prejel 
sredstev za isti namen iz drugih javnih (državnih ali 
evropskih) sredstev.

(6) Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi do-
datnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih 
ukrepih razpisa.

2. Splošna določila, ki se nanašajo na državne 
pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi 
Uredbe Komisije (EU) številka 702/2014):

(1) Do pomoči po razpisu 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.
(2) Določbe o pomoči po tem razpisu se ne upo-

rabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014 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.

(3) Za ukrepe po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014 
se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. 
Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za po-
moč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali 
dejavnosti.

(4) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, 
določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najviš-
jih zneskov pomoči določenih v Uredbi Komisije (EU) 
št. 702/2014, ne glede na to ali se podpora za projekt 
ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali 
pa se delno financira iz sredstev EU.

(5) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, 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.

(6) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in 
člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi 
upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo pre-
sežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta 
določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

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

3. Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe po-
moči »de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
številka 1407/2013):

(1) Do pomoči de minimis niso upravičena podjetja 
iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz se-
znama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene 
ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od pri-
marnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

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

Vrsta ukrepa (po pravilniku):
Ukrepi: Višina sredstev
SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v 
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
(14. člen – Podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 20.000 EUR;
15. člen – Podukrep 2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 20.000 EUR)
2. Pomoč za zaokrožitev (komasacija) kmetijskih in gozdnih zemljišč (16. člen) 

40.000 EUR

2.000 EUR
POMOČI DE MINIMIS
3. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v 
nekmetijsko dejavnost na kmetiji; (21. člen)
4. Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter 
predelave in trženja; (22. člen)
5. Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev; (23. člen)

10.000 EUR

6.000 EUR

13.000 EUR
OSTALI UKREPI OBČINE
6. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja 
(podlaga za izvedbo ukrepa je veljavna zakonodaja s področja javnih financ). (25. člen)

6.000 EUR
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(2) Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma 
z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno 
rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.

(3) Pomoč ne bo namenjena nabavi vozil za pre-
voz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz.

(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti su-
bjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do ob-
čine ali do države.

(5) Skupna vrednost pomoči, dodeljena enotnemu 
podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo 
Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 
2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, 
ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem 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.

(6) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega 
odstavka, ki govori iz katerih sektorjev podjetja niso 
upravičena do pomoči de minimis, ter je poleg tega de-
javno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge de-
javnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije 
(ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, 
dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če 
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti 
ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v 
sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, 
ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Ko-
misije (ES) št. 1407/2013.

(7) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z dr-
žavno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali 
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, 
če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenziv-
nost pomoči ali znesek pomoči.

(8) 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.

(9) 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).

(10) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo do-
deljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki 
Sloveniji.

(11) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, 

ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na 
podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh 
in v tekočem proračunskem letu;

– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) 
pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z 
dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo prese-
žena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti 
pomoči po drugih predpisih;

– seznam podjetij, s katerimi je povezan, tako da se 
preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za 
vsa, z njim povezana podjetja;

– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov veza-
no na določilo šestega odstavka 19. člena pravilnika.

(12) Občina bo s sklepom pisno obvestila preje-
mnika:

– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v 
skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 
(Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),

– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
V. Ukrepi, višina sredstev, predmet podpore, upra-

vičenci, upravičeni stroški
Skupinske izjeme za kmetijstvo
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopred-

metena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s 
primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komi-
sije (EU) št. 702/2014)

(1) Višina razpisanih sredstev je 40.000 EUR. V 
okviru proračunske postavke 11401 Naložbe v kmetijska 
gospodarstva, konto 410217 (NRP: OB110-11-0025), se 
izvedeta dva podukrepa:

1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 
20.000 EUR,

1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 
20.000 EUR.

(2) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od na-
slednjih ciljev:

– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetij-
skega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proi-
zvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;

– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer 
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba 
presega veljavne standarde Unije;

– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, pove-
zane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetij-
stva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, koma-
sacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z 
energijo in vodo.

(3) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in 

letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih ze-

mljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo 

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

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

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

Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem 
prestrukturiranja vinogradov;

– opremo in naprave, ki so namenjene predelavi 
grozdja (kletarjenje);

– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva;
– nakup traktorjev;
– nakup rabljene opreme in naprav.
(4) Pogoji za dodelitev sredstev:
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktiv-

nosti,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti 

na ime nosilca MSP oziroma kmetijskega gospodarstva 
ali člana kmečkega gospodinjstva,

– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo ne sme biti 
podjetje v težavah,

– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo mora z 
investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od na-
vedenih ciljev ukrepa,
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– na MSP oziroma kmetijskem gospodarstvu mo-
rajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje ozi-
roma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse pred-
pisane zahteve glede okoljevarstvenih in veterinarskih 
pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija na-
menjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko go-
spodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,

– investicija mora biti zaključena pred izplačilom 
sredstev,

– upravičenec v javnem razpisu ne more sočasno 
nastopati v vlogi dobavitelja opreme oziroma izvajalca 
storitve, ki jo dobavi oziroma izvede na svojem kmetij-
skem gospodarstvu,

– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za na-
men, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj 
še 5 let po izplačilu sredstev,

– za kmetijska zemljišča se šteje raba po GERK-ih.
(5) Dodatni pogoji:
– vrednost posamezne investicije na upravičenca 

(za ukrep: Posodabljanje kmetij) mora znašati najmanj 
2.000 EUR brez DDV in največ 10.000 EUR brez DDV, 
kar je razvidno iz priloženih predračunov. Skupna vre-
dnost investicije je lahko tudi višja od 10.000 EUR brez 
DDV, vendar se pri izračunu subvencije upošteva zgornji 
limit,

– računi in potrdila o plačilu, v okviru upravičenih 
stroškov, se nanašajo na datum opravljene storitve od 
izdaje sklepa o odobritvi sredstev dalje do 30. 9. 2023. 
Računi izdani pred dnevom izdaje sklepa o odobritvi 
sredstev ter računi izdani po 30. 9. 2023 ne bodo upo-
števani. Zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj 
z računi in dokazili o plačilu mora biti na občino dosta-
vljen do 30. 9. 2023.

(6) K vlogi mora upravičenec priložiti še naslednjo 
dokumentacijo:

– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2022 
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

(7) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna 

sredstva za namen investicije.
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodar-

stev
(1) Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko 

in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene 

tržne vrednosti;
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij.
(3) Upravičenci do pomoči so:
– MSP oziroma kmetijska gospodarstva, ki se 

ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na obmo-
čju občine, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev 
in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha kmetijskih 
površin, ki ležijo na območju občine;

– člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblasti-
lo nosilca in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca 
osnovne kmetijske dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje 
z izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev (izdano s 
strani Upravne enote) in imajo 1 ha kmetijskih zemljišč 
na območju občine.

(4) Pogoji za pridobitev so:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-

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

– ponudbe oziroma predračun za načrtovano na-
ložbo, ki se morajo glasiti na ime nosilca MSP oziroma 

kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospo-
dinjstva,

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

– dokazilo, s katerim se dokazuje status mladega 
kmeta (razvidno iz subvencijske vloge ali odločbe Agen-
cije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za zagon 
dejavnosti za mlade kmete);

– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti inve-
sticije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, če je 
naložba višja od 30.000 EUR neto pomoči.

Pred datumom oddaje vloge morajo biti izdani: 
1) predračuni dobavitelja blaga ter 2) mnenje o upra-
vičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi 
kmetijsko svetovalna služba, če je naložba višja od 
30.000 EUR neto pomoči.

(5) Intenzivnost pomoči znaša:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih 

gospodarstvih,
– stopnje pomoči se lahko povečajo do 20 odsto-

tnih točk, in sicer za mlade kmete, ki so prvič vzpostavili 
kmetijsko gospodarstvo kot nosilci tega gospodarstva in 
mlade prevzemnike kmetije v petih letih pred zahtevkom 
za pomoč.

(6) Pri izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih 
stroškov se upošteva neto vrednost brez DDV. V pri-
meru leasinga se kot skupna vrednost investicije šteje 
celoten znesek nabavne vrednosti predmeta leasing 
pogodbe, ki je bila sklenjena v razpisnem obdobju, kot 
upravičen strošek za dodelitev subvencije pa se upošte-
vajo samo dejansko plačani obroki v razpisnem obdobju 
(samo glavnica, brez obresti), za katere mora upraviče-
nec priložiti dokazila o plačilu in anuitetni načrt.

(7) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži 
nosilec kmetijskega gospodarstva ali nadomestni član 
s pooblastilom.

Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pa-
šnikov

(1) Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kme-
tijskih zemljišč in pašnikov.

(2) Upravičeni stroški so:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega ze-

mljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev 

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

živino.
Med neupravičene stroške se štejejo opravljene 

storitve oziroma nakup opreme za zemljišča za katere 
je vlagatelj za isti namen še pred iztekom 5-letnega 
obdobja že pridobil sredstva iz občinskega proračuna.

(3) Upravičenci do pomoči so:
– MSP oziroma kmetijska gospodarstva, ki se 

ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na obmo-
čju občine, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev 
in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha kmetijskih 
površin, ki ležijo na območju občine;

– člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblasti-
lo nosilca in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca 
osnovne kmetijske dejavnosti na kmetiji, kar dokazujejo 
z izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev (izdano s 
strani Upravne enote) in imajo kmetijska zemljišča na 
območju občine.

(4) Pogoji za pridobitev so:
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč 

in se glasijo na ime nosilca MSP oziroma kmetijskega 
gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva;
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– 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,

– odločba Zavoda RS za gozdove v primeru posega 
na območje gozdnega zemljišča;

– soglasje Zavoda RS za varstvo narave v primeru 
agromelioracijskih del na območju Natura 2000 – habitati;

– dokazilo, s katerim se dokazuje status mladega 
kmeta (razvidno iz subvencijske vloge ali odločbe Agen-
cije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za zagon 
dejavnosti za mlade kmete).

Pred datumom oddaje vloge morajo biti izdani: 
1) predračuni izvajalca storitev oziroma dobavitelja bla-
ga, 2) programi del Kmetijsko svetovalne službe in kopi-
je katastrskega načrta ter 3) dovoljenje lastnika oziroma 
solastnika zemljišča. 

Odločba Zavoda RS za gozdove o nameravanem 
posegu na gozdnem zemljišču mora biti predložena 
najkasneje do preteka predpisanega roka za dopolnitev 
vloge. V primeru, da vloga v zahtevanem roku ne bo do-
polnjena, bo s sklepom zavržena kot nepopolna.

(5) Intenzivnost pomoči znaša:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih 

gospodarstvih,
– stopnje pomoči se lahko povečajo do 20 odsto-

tnih točk, in sicer za mlade kmete, ki so prvič vzpostavili 
kmetijsko gospodarstvo kot nosilci tega gospodarstva in 
mlade prevzemnike kmetije v petih letih pred zahtevkom 
za pomoč.

Pri izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stro-
škov se upošteva neto vrednost brez DDV.

(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži 
nosilec kmetijskega gospodarstva ali nadomestni član s 
pooblastilom oziroma pooblaščena oseba.

2. Pomoč za zaokrožitev (komasacija) kmetijskih in 
gozdnih zemljišč (15. člen in 43. člen Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014)

(1) Višina razpisanih sredstev je 2.000 EUR, ukrep 
se izvede v okviru proračunske postavke 11413 Pomoč 
za zaokrožitev zemljišč, konto 410217 (NRP OB110-
16-0015).

(2) Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih zemljišč za 
zmanjšanje razdrobljenosti in racionalnejšo rabo kme-
tijskih zemljišč.

(3) Upravičeni stroški so:
– stroški pravnih in upravnih postopkov pri medse-

bojni menjavi kmetijskih zemljišč in gozdov, vključno s 
stroški pregleda. Upravičencu se ne dodeli pomoč za 
plačilo davkov, raznih taks in prispevkov.

Pomoč se ne odobri za:
– aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine.
(4) Upravičenci do pomoči so:
– MSP oziroma kmetijska gospodarstva, ki so vpi-

sana v register kmetijskih gospodarstev in imajo zemlji-
šča, vključena v zaokrožitev na območju občine.

Vlagatelj mora imeti v času oddaje vloge v lasti ozi-
roma v zakupu najmanj 1 ha kmetijskih površin, ki ležijo 
na območju Občine Sevnica (člani kmečkega gospodinj-
stva, ki imajo pooblastilo nosilca in imajo stalno prebi-
vališče na naslovu nosilca osnovne kmetijske dejavnosti 
na kmetiji, kar dokazuje z izpisom iz registra kmetijskih 
gospodarstev, izdano s strani Upravne enote in imajo 
1 ha kmetijskih zemljišč na območju občine).

(5) Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upraviče-
nih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno s 
stroški pregleda.

(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži 
nosilec kmetijskega gospodarstva.

(7) K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno 
dokumentacijo:

– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2022 
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,

– izpis iz uradne evidence o lastništvu parcele,
– predračune oziroma ovrednotene stroške pravnih 

in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih 
zemljišč in gozdov, vključno s stroški pregleda.

K zahtevku upravičenec predloži kopijo notarsko 
overjene pogodbe o menjavi zemljišč (ki mora biti skle-
njena po datumu izdaje sklepa o odobritvi sredstev), 
račune in potrdila o plačilu računov, v okviru upravičenih 
stroškov, ki se nanašajo na datum opravljene storitve od 
izdaje sklepa o odobritvi sredstev dalje do 30. 9. 2023. 
Računi izdani pred dnevom izdaje sklepa o odobritvi 
sredstev ter računi izdani po 30. 9. 2023 ne bodo upo-
števani. Zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj 
z dokazili mora biti na občino dostavljen do 30. 9. 2023.

(8) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
Pomoči de minimis
3. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kme-

tijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko 
dejavnost na kmetiji

(1) Višina razpisanih sredstev je 10.000 EUR, ukrep 
se izvede v okviru proračunske postavke 11411 Nalož-
be v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, konto 
410217 (NRP OB110-07-0307).

(2) Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kme-
tijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in 
živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti 
na kmetijskih gospodarstvih.

(3) Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti 

predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske de-
javnosti.

Pomoč se ne dodeli za nakup:
– telefonov, faksov in ostale telekomunikacijske 

opreme,
– nakup rabljene opreme in naprav,
– stroške povezane z dostavo, montažo, vgradnjo, 

vzdrževanjem.
(4) Upravičenci do pomoči so:
– MSP oziroma kmetijska gospodarstva, ki se 

ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetij-
skimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na 
območju občine.

MSP oziroma kmetijska gospodarstva morajo imeti 
v času oddaje vloge v lasti oziroma v zakupu najmanj 
1 ha kmetijskih površin, ki ležijo na območju občine.

(5) Pogoji za pridobitev sredstev so:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetij-

skem gospodarstvu;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 2 leti 

po zaključeni naložbi;
– 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;

– predračun stroškov oziroma račun stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(6) Splošni pogoji upravičenosti:
– računi in potrdila o plačilu, v okviru upravičenih 

stroškov, se nanašajo na datum opravljene storitve od 
1. 1. 2023 do 30. 9. 2023.
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(7) Intenzivnost pomoči znaša do 50 % upravičenih 
stroškov. Skupna vrednost prijavljene investicije (naku-
pa nove opreme) na upravičenca mora znašati najmanj 
2.000 EUR brez DDV in največ 10.000 EUR brez DDV, 
kar je razvidno iz priloženih računov oziroma predra-
čunov.

V primeru leasinga se kot skupna vrednost investi-
cije šteje celoten znesek nabavne vrednosti predmeta 
leasing pogodbe, ki je bila sklenjena v razpisnem obdo-
bju, kot upravičen strošek za dodelitev subvencije pa se 
upoštevajo samo dejansko plačani obroki v razpisnem 
obdobju (samo glavnica, brez obresti), za katere mora 
upravičenec priložiti dokazila o plačilu in anuitetni načrt.

(8) Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se po-
moč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli 
skupni znesek de minimis pomoči iz tretjega odstavka 
20. člena pravilnika.

(9) K vlogi mora upravičenec priložiti še naslednjo 
dokumentacijo:

1) zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2022 
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja;

2) fotokopijo dovoljenja za opravljanje dejavnosti na 
kmetijskem gospodarstvu (UE Sevnica);

3) predračune in/ali račune ter dokazila o plačilu 
računov, ki se glasijo na ime nosilca kmetijskega gospo-
darstva ali člana kmečkega gospodinjstva in se nanaša-
jo na datum opravljene storitve od 1. 1. 2023 do 30. 9. 
2023. Zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj z 
računi in dokazili o plačilu mora biti na občino dostavljen 
do 30. 9. 2023.

V primeru sklenitve leasing pogodbe, ki mora biti 
sklenjena v razpisnem obdobju, se kot upravičeni stro-
ški za dodelitev subvencije upoštevajo samo dejansko 
plačani obroki v razpisnem obdobju (samo glavnica, 
brez obresti), za katere mora vlagatelj priložiti dokazila 
o plačilu in anuitetni načrt.

(10) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna 

sredstva za namen investicije.
4. Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na po-

dročju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave 
in trženja – društva

(1) Višina razpisanih sredstev je 6.000 EUR, ukrep 
se izvede v okviru proračunske postavke 11409 Zago-
tavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju, konto 
410217 (NRP OB110-07-0394).

(2) Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne 
izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih dru-
žinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na 
kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki 
niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.

(3) Za zagotavljanje tehnične podpore se štejejo:
– izobraževanja, usposabljanja in informiranja kme-

tov in članov njihovih družin v okviru društvene dejav-
nosti,

– izmenjava izkušenj in znanj – primeri dobrih praks 
pri predelavi in trženju kmetijskih pridelkov in nekmetij-
skih dejavnosti, organizirano v okviru društvene dejav-
nosti.

Upravičeni stroški so:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, 

predavanja in strokovne ekskurzije povezane z nekme-
tijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih 
proizvodov;

– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne 
oglede povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter pre-
delavo in trženjem kmetijskih proizvodov.

(dvo- ali več dnevna strokovna ekskurzija se šteje 
kot 1 ekskurzija, ne glede na število izdanih računov za 
prevozne stroške, oglede).

(4) Upravičenci do pomoči so:
– registrirana stanovska in interesna združenja, ki 

delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane 
na območju občine.

(5) Pogoji za pridobitev sredstev so:
– predračun oziroma račun in dokazila o plačilu 

stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
– opis programa izobraževanja oziroma usposablja-

nja povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, 
predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov.

(6) Dodatni pogoji za pridobitev sredstev:
– računi in potrdila o plačilu, v okviru upravičenih 

stroškov, se nanašajo na datum opravljene storitve od 
1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. Zahtevek za izplačilo občin-
skih sredstev skupaj z računi in dokazili o plačilu mora 
biti na občino dostavljen do 30. 9. 2023,

– izvedba tečajev, seminarjev in predavanj znotraj 
območja občine,

– pri avtobusnih prevozih je upravičen strošek pre-
voza po območju Slovenije.

(7) Intenzivnost pomoči je do 100 % upravičenih 
stroškov. Pri izračunu intenzivnosti pomoči se upošteva 
bruto vrednost upravičenih stroškov z DDV, v kolikor 
upravičenec ni davčni zavezanec. Skupni znesek sofi-
nanciranja navedenega ukrepa na upravičenca znaša 
do 1.000 EUR ter do 500 EUR na posamezno predava-
nje, tečaj, seminar, strokovno ekskurzijo.

(8) Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se po-
moč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli 
skupni znesek de minimis pomoči iz tretjega odstavka 
20. člena tega pravilnika.

(9) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
5. Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovor-

nega prometa iz odročnih krajev
(1) Višina razpisanih sredstev je 13.000 EUR, ukrep 

se izvede v okviru proračunske postavke 11403 Pokri-
vanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev, 
konto 410217 (OB110-07-0304).

(2) Namen ukrepa je pokrivati operativne stroške 
cestnega tovornega prometa na odročnih, razpršenih 
območjih občine.

(3) Cilj ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in 
transportne mreže na odročnih krajih.

(4) Predmet podpore je:
– financiranje stroškov tovornega prometa za pre-

voze, ki niso ekonomsko upravičeni.
(5) Upravičenci/vlagatelji so:
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti 

cestnega tovornega prometa.
(6) Splošni pogoji upravičenosti so:
– upravičenec mora predložiti dokazilo o opravlje-

nem tovornem prometu na odročnih območjih, z naved-
bo lokacij (prog) in razdalj;

– letno število prevozov;
– zagotavljanje ustreznega in kakovostnega tovor-

nega prometa, skladno s področno zakonodajo.
(7) Upravičeni stroški so operativni stroški tovor-

nega prevoza/kilometer v odročnih krajih na lokalnih 
progah, oddaljenih več kot štiri kilometre od sofinanci-
ranega kraja do končne lokacije.

Območja oziroma prevozi iz krajev, ki so upravičena 
do podpore (odročna območja): Arto, Krajna Brda, Raz-
bor, Leskovec pri Šentjanžu, Jablanica, Vrh pri Bošta-
nju, Žirovnica, Radež, Zabukovje, Podgorica, Podgorje, 
Vranje, Žurkov dol, Prešna Loka, Koludrje, Šentjanž, 
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Kal pri Šentjanžu, Polje pri Tržišču, Brezje pri Krmelju, 
Spodnje Mladetiče, Hinje, Kladje pri Krmelju, Kladje 
pri Šentjanžu, Zgornje Mladetiče, Kamenica, Podboršt, 
Mala Hubajnica, Dolnje Orle, Rogačice, Češnjice, Telče, 
Zgornje Vodale, Pavla vas, Malkovec, Krsinji vrh, Velika 
Hubajnica, Zavratec, Mrzla Planina.

(8) Dodatni pogoji:
– prijavijo se lahko subjekti, ki so registrirani za 

opravljanje kmetijske dejavnosti (identifikacijska številka 
kmetijskega gospodarstva KMG – MID),

– upoštevajo se računi in potrdila o plačilu računov 
oziroma za kmete, ki v lastni režiji opravljajo prevoz 
mleka iz oddaljenih krajev na prevzemna mesta, obra-
čuni prevoza mleka z dokazili o plačilu. Računi oziroma 
obračuni prevoza mleka in dokazila o plačilu se morajo 
nanašati na datum opravljene storitve od 1. 10. 2022 
do 30. 9. 2023,

– zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj 
z računi oziroma obračuni prevoza mleka in dokazili o 
plačilu mora biti na občino dostavljen do 30. 9. 2023,

– skupna pomoč »de miminis«, dodeljena kate-
remu koli transportnemu podjetju, ne sme presegati 
100.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh prora-
čunskih let.

(9) Bruto intenzivnost pomoči je do 100 % upra-
vičenih operativnih stroškov tovornega transporta. Pri 
izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov se 
upošteva neto vrednost brez DDV.

(10) Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se po-
moč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli 
skupni znesek 100.000 EUR/upravičenca oziroma na 
enotno podjetje v kateremkoli obdobju treh poslovnih 
let, kot je določen za dejavnosti cestnega tovornega 
prometa.

6. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, 
čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja

(1) Višina razpisanih sredstev je 6.000 EUR, ukrep 
se izvede v okviru proračunske postavke 11407 Delova-
nje društev s področja kmetijstva, konto 412000.

(2) Namen ukrepa
Društva predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in 

izkušenj med prebivalstvom, zato jih je potrebno spod-
bujati in dolgoročno tudi s tem dvigniti kvaliteto življe-
nja na podeželju. Sofinanciranje neprofitnih združenj 
povezanih s kmetijstvom, čebelarstvom, gozdarstvom, 
prehrano in razvojem podeželja za pomoč pri stroških 
delovanja.

(3) Cilji ukrepa so:
– ohraniti delovanje društev in jih spodbujati pri 

njihovem delovanju;
– dvigniti kvaliteto življenja na podeželju.
(4) Upravičeni stroški so:
– stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (na-

jem prostorov),
– materialni stroški in stroški dela pisarne ter or-

ganov,
– stroški pogostitve občnega zbora in društvenih 

prireditev,
– nakup opredmetenih in neopredmetenih sredstev,
– izdelava publikacij o delovanju društev,
– stroški izvedbe prireditve ob posebnih priložno-

stih (obletnice delovanja društev, kulturni prazniki in 
podobno).

(5) Splošni pogoji upravičenosti:
– sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti 

društev.
(6) Pomoč se ne odobri za:
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih 

upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti,
– pridobitno dejavnost društva.

(7) Pogoj za pridobitev pomoči je seznam članov 
društva iz območja občine.

(8) Upravičenci do pomoči:
– registrirana stanovska in interesna združenja, ki 

so registrirana oziroma delujejo na področju kmetijstva, 
čebelarstva, gozdarstva, prehrane in razvoja podeželja 
na območju občine.

(9) Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravi-
čenih stroškov. Pri izračunu intenzivnosti pomoči se 
upošteva bruto vrednost upravičenih stroškov z DDV, v 
kolikor upravičenec ni davčni zavezanec.

(10) K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno 
dokumentacijo:

– plan dela za leto 2023;
– od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 oceno upravičenih 

stroškov, ki se nanašajo na delovanje društva na obmo-
čju občine. Na podlagi zahtevka, ki mu bodo priloženi 
dejanski računi v okviru navedenega obdobja, bo sub-
vencija izplačana. Na podlagi teh podatkov in spodaj 
navedenih meril bo ovrednotena višina sredstev za po-
samezno društvo;

– seznam članov društva iz območja Občine Sevni-
ca (ime in priimek ter naslov);

– dokazila za uveljavljanje subvencije (kopije raču-
nov in potrdil o plačanih računih, ki se glasijo na naziv 
društva oziroma njegovega združenja z datumom opra-
vljene storitve od 1. 10. 2022 od 30. 9. 2023) – podati 
naknadno skupaj z zahtevkom. Zahtevek za izplačilo 
občinskih sredstev skupaj z računi in dokazili o plačilu 
mora biti na občino dostavljen do 30. 9. 2023.

(11) Pri izboru neprofitnih aktivnosti za sofinancira-
nje se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:

a) Variabilni del: 4.000 EUR se razdeli glede na 
število članov, ki imajo plačano članarino:
ŠTEVILO ČLANOV DRUŠTVA
do 50 aktivnih članov 5 točk
od 51–100 aktivnih članov 10 točk
nad 100 aktivnih članov 15 točk

b) Fiksni del 2.000 EUR se razdeli sorazmerno na 
prispele vloge upravičencev.

Sredstva bodo izplačana na podlagi priloženega 
zahtevka in priloženih računov.

(12) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza predmetu ukrepa.
VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 

19. 4. 2023 osebno ali po pošti na naslov Občina Sev-
nica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po 
pošti morajo biti obvezno oddane s priporočeno pošto 
do 19. 4. 2023 (datum poštnega žiga na dan 19. 4. 2023) 
ali oddane do konca delavnika v sprejemni pisarni Ob-
čine Sevnica.

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

del razpisne dokumentacije ali pa
– z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
»Ne odpiraj javni razpis – naložbe (posodabljanje) 

ali naložbe (urejanje)«
»Ne odpiraj javni razpis – zaokrožitev zemljišč«
»Ne odpiraj javni razpis – dopolnilna dejavnost«
»Ne odpiraj javni razpis – izobraževanje«
»Ne odpiraj javni razpis – transport«
»Ne odpiraj javni razpis – delovanje društev«.
S sklepom bodo zavržene vse prijave, ki ne bodo:
– oddane na veljavnem obrazcu za leto 2023,
– imele pravilno opremljene kuverte ali
– oddane pravočasno na pošto oziroma osebno 

dostavljene v sprejemno pisarno občine.
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VII. Obravnavanje vlog
(1) Strokovna komisija, imenovana s sklepom žu-

pana Občine Sevnica, bo z odpiranjem vlog začela 
predvidoma do 24. 4. 2023 v prostorih Občine Sevnica. 
Odpiranje ne bo javno.

(2) V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komi-
sija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. 
V primeru, da vloga v zahtevanem roku ne bo dopolnje-
na, bo s sklepom zavržena kot nepopolna.

(3) Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih 
vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril navedenih 
v javnem razpisu.

(4) Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obvešče-
ni s sklepom (o zavržbi, zavrnitvi ali odobritvi sredstev) 
Občine Sevnica najpozneje v roku 30 dni od dneva po-
polnosti zadnje prijave.

(5) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pra-
vilniku na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s 
strani župana, odloča pooblaščena oseba.

(6) Zoper odločitev iz četrtega odstavka lahko upra-
vičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema 
sklepa. Odločitev župana je dokončna.

(7) Medsebojne obveznosti med občino in prejemni-
kom pomoči se uredijo s pogodbo. Pogodba mora biti 
podpisana v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu, v 
nasprotnem se šteje, da vlagatelj odstopa od vloge za 
pridobitev sredstev.

(8) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomoč-
nosti sklepa.

(9) Upravičencem se sredstva iz proračuna občine 
izplačajo na podlagi popolnega zahtevka posamezne-
ga upravičenca na transakcijski račun, naveden v vlogi 
oziroma zahtevku, praviloma v letu 2023, v skladu s 
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo: 
dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/
dokazilo o plačanem računu), druga dokazila, določe-
na z javnim razpisom oziroma naročilom (poročilo ali 
dokazilo o opravljenem delu oziroma storitvi, dokazilo 
o izvedbi nadzornih ukrepov …) glede na posamezen 
ukrep. Zahtevki morajo biti dostavljeni na Občino Sev-
nica najkasneje do 30. 9. 2023.

VIII. Nadzor in sankcije
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za 

ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, 
pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu, 
spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna 
služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi 
druga oseba, ki jo pooblasti župan.

(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe 
sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v 
celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, 
če se ugotovi, da:

– so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nena-
mensko porabljena;

– je upravičenec za katerikoli namen pridobitve 
sredstev navajal neresnične podatke;

– je upravičenec za isti namen in iz istega naslova 
že pridobil finančna sredstva.

(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske 
porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do prido-
bitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.

(4) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki 
je bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, 
deset let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.

(5) Občina mora voditi natančne evidence z infor-
macijami o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjeva-
nju pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči 
po tem pravilniku.

IX. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo 
razpisno dokumentacijo: brezplačna razpisna dokumen-
tacija je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega 
roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.
obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani 
lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavno-
sti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica (pri 
Vlasti Kuzmički, tel. 07/81-61-233, elektronska pošta: 
vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si; pisarna št. 118 ali 
pri Jasmini Veselinović, tel. 07/81-61-205, elektronska 
pošta: jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si; pisarna 
št. 102), vsak delovni dan.

Občina Sevnica

Št. 322-0003/2023 Ob-1718/23
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševa-

nje proračuna RS (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), Pravilnika o vrednotenju in sofi-
nanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica (Uradni 
list RS, št. 25/09 – UPB, 103/11 in 11/18) in Odloka o 
proračunu Občine Sevnica za leto 2023 (Uradni list RS, 
št. 30/23), Občina Sevnica objavlja

javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev  

v Občini Sevnica za leto 2023
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 

Sevnica
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-

pisa je sofinanciranje izvedenih turističnih prireditev v 
Občini Sevnica, katerih cilj je povečanje turističnega obi-
ska oziroma promocija kraja in prireditev, ki vplivajo na 
turistični razvoj posameznega kraja ter celotne občine.

3. Višina razpisnih sredstev: sredstva v višini 
13.027 EUR so zagotovljena na proračunski postavki 
14420 – Turizem, konto 412000 – Tekoči transferi ne-
pridobitnim organizacijam in ustanovam.

4. Pomen pojmov – upravičeni in neupravičeni stro-
ški

Predmet razpisa so prireditve, ki se morajo prijaviti 
oziroma je potrebno zanje pridobiti dovoljenje pristojne 
policijske postaje oziroma pristojne upravne enote (v 
skladu z Zakonom o javnih zbiranjih (Uradni list RS, 
št. 64/11 – UPB5)). Izpolnjevanje navedenega kriterija 
je izvzeto pri prireditvah, ki so ocenjene le v sklopu varo-
vanja etnološke dediščine ali v sklopu urejanja turistične 
infrastrukture in sledenja strategiji razvoja turizma.

Posamezen organizator turistične prireditve lahko 
na javni razpis v tekočem letu prijavi do 3 prireditve.

Pomen pojmov, uporabljenih v tem razpisu:
– »Turistična prireditev« je prireditev, ki je name-

njena širšemu krogu obiskovalcev. V ta sklop prireditev 
ne sodijo prireditve, ki so organizirane za omejen krog 
udeležencev, razen če vsebujejo elemente varovanja 
etnološke dediščine ali elemente urejanja turistične in-
frastrukture in sledenja strategiji razvoja turizma.

– »Tradicionalna turistična prireditev« je prireditev, 
ki se v Občini Sevnica organizira pet let zaporedoma, 
kar pomeni večjo prepoznavnost v širši javnosti.

Upoštevajoč razmere, ki so nastale zaradi razglaše-
ne epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19) 
in sprejetih ukrepih, ki so se nanašala na izvedbo 
javnih dogodkov, društva v preteklih letih niso mogla 
realizirati vseh planiranih prireditev, zato se prekinitev 
zaporedja realizacije prireditve v letih 2020 in 2021 
izvzame pri kriteriju ocenjevanja tradicionalnosti prire-
ditve (do 5 let oziroma nad 5 let), v kolikor društvo pri-

http://www.obcina-sevnica.si
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reditve ni uspelo realiziralo. To pomeni, da se društvu, 
ki prireditve v letih 2020 in 2021 ni izvedlo, upošteva 
zaporednost realiziranih prireditev v letu 2017, 2018, 
2019, 2022 in 2023.

– »Upravičeni stroški« so stroški, ki so nastali pri 
izvajanju aktivnostih prireditve, so v skladu s predme-
tom in namenom razpisa ter niso sofinancirani iz drugih 
delov sredstev občinskega proračuna.

Vrste upravičenih stroškov so:
– stroški promocije in izdelave promocijskega ma-

teriala,
– stroški dovoljenj (upravno dovoljenje, zapore …), 

varovanja prireditve in zavarovanja prireditve,
– stroški izdelave ter izposoje rekvizitov,
– materialni stroški in stroški storitev za potrebe 

izvedbe prireditve,
– stroški najema prostorov, namenjenih za izvedbo 

prireditve,
– stroški najema tehnične opreme (osvetlitev, ozvo-

čenje, prireditveni šotori …),
– strošek izvajalcev programa/dogodkov (plači-

lo izvajalcev po računu, avtorski in podjemni pogodbi, 
SAZAS, IPF),

– strošek nakupa surovin živil hrane, kupljenih v 
trgovini za namen prireditve, v višini do 20 odstotkov 
od vseh dejanskih stroškov prireditve, za katere so bili 
predloženi računi in strošek nakupa goriva, kadar gre 
za nakup goriva za delovne naprave in stroje do višine 
10 litrov na posamezno prireditev.

Višina upravičenih stroškov mora biti enaka ali višja 
od zneska sofinanciranja za posamezno prireditev. V 
kolikor je višina upravičenih stroškov nižja od zneska do-
tacije, se izplačilo izvede v znesku upravičenih stroškov.

Računi, ki se nanašajo na izvajanje aktivnosti pri-
reditve morajo biti opredeljivi in preverljivi oziroma do-
kazljivi. Računi morajo biti izdani v letu 2023 oziroma 
nastati v obdobju priprave in izvedbe prireditve.

– »Neupravičeni stroški« so stroški, ki so sofinan-
cirani iz drugih postavk, vsi stroški povezani s pogosti-
tvami (razen stroškov navedenih v prejšnjem odstavku, 
ki štejejo za upravičene stroške), plačevanjem članarin, 
najemnih in tekočih stroškov za poslovanje društva (ra-
čuni za elektriko, telefonijo ipd.), investicije v prostore, 
stroški organizacije pohodov in veselic, stroški plačeva-
nja zunanjih izvajalcev (storitev preko potnih stroškov, 
materialnih stroškov), sofinanciranje dnevnic, kilometrin 
ter honorarjev članom društva, strošek nakupa goriva, ki 
je višji od 10 litrov na posamezno prireditev ipd.

– »Vrednost prireditve« so predvideni odhodki pri-
javljene prireditve (navedeni v finančni konstrukciji, ki 
je del prijavnega obrazca). Prireditve, katerih vrednost 
dejanskih stroškov ni višja od 300 EUR, ne bodo pred-
met ocenjevanja.

5. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prija-
vitelji

5.1 Na razpis se lahko prijavijo:
Društva, združenja in zveze, ki so registrirane za 

izvajanje dejavnosti opredeljenih v javnem razpisu in 
delujejo v Občini Sevnica, ter so nosilci prireditve.

Do sredstev niso upravičena društva, ki so za isto 
prireditev že pridobila sredstva na drugih razpisih, ki jih 
objavlja Občina Sevnica oziroma so z vsebino programa 
kandidirala na državnih oziroma mednarodnih razpisih.

5.2 Izvajalci turističnih prireditev morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje, in sicer da:

– imajo sedež v Občini Sevnica,
– bodo prireditev izvedli v obdobju december 2022–

november 2023 ter dostavili dokazila do 30. 11. 2023,

– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani člana-
rini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon,

– so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo 

načrtovanih turističnih prireditev,
– občinski upravi redno dostavljajo letna poročila 

o realizaciji turističnih prireditev in plan aktivnosti za 
prihodnje leto; obvezna priloga oddanega poročila so 
fotografije, posnete med prireditvijo,

– so zveze širšega pomena na področju turizma,
– izpolnjujejo druge pogoje iz pravilnika.
Prireditve, ki bodo izvedene v mesecu decembru 

2023, ne bodo predmet obravnave tega javnega razpi-
sa. Prijave za decembrske prireditve 2023 se oddajo na 
odprt javni razpis v prihodnjem letu.

5.3 Merila in kriteriji za vrednotenje turističnih pri-
reditev

Ocenjevanje prijavljenih prireditev se izvede na na-
slednje načine:

a. Prijavljena prireditev ima elemente turistične pri-
reditve in se ocenjuje po vseh merilih in kriterijih, od 
točke I. do VIII.

b. Prijavljena prireditev, ki nima elemente turistične 
prireditve, vsebuje pa elemente varovanja etnološke de-
diščine (pod točko V.), se ocenjuje po merilih in kriterijih 
pod točko V., VII. In VIII.

c. Prijavljena prireditev, ki nima elemente turistič-
ne prireditve, vsebuje pa elemente urejanja turistične 
infrastrukture in sledenje strategiji razvoja turizma (pod 
točko VI.), se ocenjuje po merilih in kriterijih pod točko 
VI., VII. in VIII.

V primeru, da prijavljena aktivnost, na podlagi kate-
re bodo dodeljena sredstva (na primer: obseg prireditve, 
tehnična zahtevnost, oglaševanje …) ne bo izvedena 
in/ali dokazilo ne bo predloženo, se bodo dodeljena 
sredstva v sorazmernem deležu, prejetih točk za primer 
oglaševanja, znižala.

Vrednost točke se določi za vsako leto posebej v 
skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpi-
sano leto. Višina sofinanciranja posamezne turistične 
prireditve je odvisna od skupnega števila zbranih točk 
in vrednosti točke.

Prireditve lahko prejmejo največ 110 točk. Iz na-
daljnje obravnave so izključene turistične prireditve, ki 
ne dosežejo vsaj 15 točk. Turistične prireditve, ki se 
financirajo ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega jav-
nega razpisa Občine Sevnica, ne morejo biti predmet 
sofinanciranja po merilih tega pravilnika.

6. Uporaba kriterijev in obdobje porabe dodeljenih 
sredstev

6.1 Uporaba kriterijev: komisija bo glede na izpol-
njevanje kriterijev razpisa ocenila posamezno vlogo ter 
izločila vloge, ki niso v skladu z razpisanim področjem. 
Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi Pravilni-
ka o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v 
Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09 – UPB, 103/11 
in 11/18).

6.2 Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-
ljena sredstva na podlagi tega razpisa bodo porabljena 
predvidoma v letu 2023.

7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo biti poslane s priporočeno pošiljko 

po pošti ali oddane osebno na naslov: Občina Sevni-
ca, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, najkasneje do 19. 4. 
2023. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s 
priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 19. 4. 
2023) ali do konca delavnika oddana v sprejemni pisarni 
Občine Sevnica (do 17. ure).
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Prijave na javni razpis morajo biti izdelane na prijav-
nih obrazcih razpisne dokumentacije naročnika. Če vla-
gatelj hkrati prijavlja več prireditev (največ 3), je potreb-
no za vsako posamezno prireditev izpolniti svoj obrazec.

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

del razpisne dokumentacije (pod točko 8.) ali pa
– z nazivom in naslovom prijavitelja ter z oznako: 

»Za sofinanciranje turističnih prireditev – ne odpiraj«.
S sklepom bodo zavržene vse prijave, ki ne bodo:
– oddane na veljavnem obrazcu za leto 2023,
– imele pravilno opremljene kuverte,
– oddane pravočasno na pošto oziroma osebno 

dostavljene v sprejemno pisarno občine.
8. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo raz-

pisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo 

od dneva objave javnega razpisa do konca razpisnega 
roka, vsak delovni dan na Občini Sevnica, Glavni trg 19a, 
8290 Sevnica v pisarni št. 118 ali 102, na spletni strani 
Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ter spletni stra-
ni KŠTM (www.kstm.si).

Pooblaščeni osebi za posredovanje informacij o 
razpisni dokumentaciji sta Vlasta Kuzmički (vlasta.kuz-
micki@obcina-sevnica.si, tel. 07/81-61-233 ali 031/864-
273) in Jasmina Veselinović (jasmina.veselinovic@obci-
na-sevnica.si, tel. 07/81-61-205 ali 051/319-070).

9. Datum odpiranja prijav
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana 

Občine Sevnica, bo vloge odprla predvidoma do 24. 4. 
2023 v prostorih Občine Sevnica. Odpiranje vlog ne bo 
javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bodo prijavi-
telji pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo.

Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v tem roku ne bo 
dopolnil, bodo s sklepom zavržene.

10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega 
razpisa s sklepom pisno obveščeni najpozneje v roku 
30 dni od dneva popolnosti prijav. Zoper sklep je mo-
žna pritožba v roku 8 dni pri županu Občine Sevnica. 
Po pravnomočnosti sklepov o dodelitvi sredstev, bodo 
z upravičenci sklenjene pogodbe, s katerimi se bodo 
uredili podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.

Občina Sevnica

Št. 619-1/2023-2 Ob-1727/23
Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem 

sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg), 
Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2023 (Urad-
ni list RS, št. 142/22) in Pravilnika za sofinanciranje 
mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje 
stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in 
projektov iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, 
št. 22/06) Občina Trebnje objavlja

javni razpis
za sofinanciranje mladinskih programov  

in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev 
mladinskih programov in projektov  

v Občini Trebnje v letu 2023
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Trebnje, Go-

liev trg 5, 8210 Trebnje, telefon 07/348-11-00, e-pošta: 
obcina.trebnje@trebnje.si.

2. Predmet razpisa
Predmet sofinanciranja so sledeče vsebine:
– mladinski programi (dejavnost) – kontinuirano iz-

vajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi celo 
leto – vsaj enkrat tedensko, devet mesecev v letu, ob 

zaključku obvezna predstavitev dejavnosti širši javnosti 
(prireditev, razstava, delavnica, življenje z naravo ipd.),

– mladinski projekti (posamična aktivnost izvajalca) 
– posamični zaključen enkratni dogodek (predavanje, 
okrogla miza ipd.),

– stroški delovanja izvajalcev mladinskih programov 
in projektov – neprogramski stalni stroški za izvedbo 
njihove dejavnosti (stroški najemnine, telekomunikacij, 
komunalnih storitev, energije, vode, pisarniškega mate-
riala, stroški dela).

3. Na javni razpis lahko oddajo vloge: pravico do 
sofinanciranja mladinskih programov in projektov ima-
jo neprofitne organizacije, zavodi, društva, zveze, za-
sebniki in druge organizacije, ki so nosilci programov 
in projektov, namenjenih mladim med 15. in 29. letom 
starosti. Pravico do sofinanciranja stroškov delovanja 
imajo tisti izvajalci, ki izvajajo izključno programe in pro-
jekte za mlade, njihovo delovanje pa je širšega javnega 
pomena v občini.

4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnju-

jejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero 

se prijavljajo oziroma so njihovi programi in projekti po 
presoji strokovne komisije v javnem interesu Občine 
Trebnje,

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske možnosti za uresničitev načr-
tovanih aktivnosti,

– programi in projekti se izvajajo za mladino v Ob-
čini Trebnje (mladi od 15 do 29 let),

– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so 
razvidni prihodki in odhodki, delež lastnih sredstev, de-
lež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež 
sredstev iz drugih virov,

– vsako leto občinski upravi redno dostavijo poro-
čilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto 
ter redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti.

5. Vrednost razpisanih sredstev
Za sofinanciranje mladinske dejavnosti je v pro-

računu Občine Trebnje za leto 2023 zagotovljenih 
10.000 EUR, od tega za:

– mladinske programe in projekte, sredstva do 
okvirno 5.000 EUR,

– za sofinanciranje stroškov delovanja izvajal-
cev mladinskih programov in projektov, do okvirno 
5.000 EUR.

Prijavitelj je seznanjen in soglaša z možnostjo 
uvedbe ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic 
porabe dodeljenih sredstev do višine 5 %, skladno z do-
ločili Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2023.

6. Merila in kriteriji za vrednotenje
Za vrednotenje vlog za sofinanciranje mladinskih 

programov in projektov bodo upoštevana naslednja me-
rila in kriteriji: preglednost, število vključenih članov v 
mladinskih programih in projektih, delež lastnih sredstev 
za izvedbo mladinskih programov in projektov, ciljna po-
pulacija, dostopnost, ekonomičnost, primerljivost.

Podrobnejše ocenjevanje vlog po navedenih merilih 
in kriterijih je določeno s Pravilnikom za sofinanciranje 
mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje 
stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in 
projektov iz proračuna Občine Trebnje.

7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sred-
stva porabljena: dodeljena sredstva morajo biti pora-
bljena v letu 2023, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo 
proračunskih sredstev.

8. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna doku-
mentacije je na voljo na internetni strani Občine Trebnje: 
http://www.trebnje.si, po objavi tega razpisa.
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9. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge in 
način predložitve vlog: vloge na javni razpis morajo biti 
predložene najkasneje do 17. 4. 2023 oziroma zadnji 
dan tega roka oddane na pošti kot priporočene pošilj-
ke. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do 
roka prispele na sedež naročnika: Občina Trebnje, Go-
liev trg 5, 8210 Trebnje. Vloge, izpolnjene na razpisnih 
obrazcih in z vsemi zahtevanimi prilogami, dostavite v 
zaprti kuverti, s pripisom »Prijava na javni razpis – Mla-
dina 2023«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden 
naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po 
roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. 
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter 
kriteriji razpisa.

10. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo pri-
javitelji obveščeni o izidu razpisa

Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo 
pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v 
pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani stro-
kovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog 
po merilih in kriterijih iz Pravilnika. Strokovna komisija bo 
v vseh fazah postopka delovala v skladu s 35. členom 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 
list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 
in 3/22 – ZDeb) in dosledno upoštevala določbe o izogi-
banju nasprotju interesov.

Občinska uprava Občine Trebnje bo v tridesetih 
dneh po zaključku javnega razpisa izdala odločbe o 
izboru, višini in namenu odobrenih sredstev izvajalcem 
mladinskih programov in projektov. V 8 dneh od preje-
ma odločbe lahko prijavitelji vložijo pritožbo pri županji 
Občine Trebnje. Po dokončnosti odločb bodo z izbra-
nimi izvajalci programov in projektov sklenjene pogod-
be, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in 
obveznosti glede izvedbe programov in projektov ter 
glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s 
predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. Če 
med proračunskim letom občinski svet spremeni viši-
no proračunskih postavk, na katerih so sredstva tega 
razpisa, se naročnik in izvajalec z aneksom dogovorita 
za spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za 
spremembo dinamike plačil.

11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Ale-
ksandra Stritar, tel. 07/348-11-26, e-pošta: aleksandra.
stritar@trebnje.si.

Občina Trebnje
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 Ob-1692/23
V skladu z določili 34. in 35. člena Zakona o zavo-

dih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), določil 
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – 
UPB2 s spremembami in dopolnitvami), 33. in 34. člena 
Statuta CSS Škofja Loka, št. 014-01/2016-09 z dne 
27. 9. 2016 in sklepa 5. redne seje Sveta CSS Škofja 
Loka z dne 27. 2. 2023, Svet CSS Škofja Loka objavlja 
javni razpis za delovno mesto

direktor PSVZ (m/ž)
Za direktorja PSVZ (m/ž) je lahko imenovan kan-

didat (m/ž), ki izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi 
določene pogoje:

– ustrezno stopnjo in smer izobrazbe določene v 
56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem varstvu,

– delovne izkušnje v skladu s 56., 57. in 69. členom 
Zakona o socialnem varstvu,

– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 
varstvu,

– opravljen program za vodenje socialno varstve-
nega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju 
s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje ozi-
roma ga mora kandidat (m/ž) opraviti v skladu s petim 
odstavkom 56. člena Zakona o socialnem varstvu.

– potrdilo o nekaznovanosti.
Direktor PSVZ (m/ž) bo imenovan za obdobje pet 

let. Z izbranim kandidatom (m/ž) bo sklenjena pogodba 
za določen čas, za čas trajanja mandata.

Pisne prijave z vsemi dokazili:
– življenjepis, iz katerega so razvidne dosedanje 

delovne izkušnje,
– dokazila o izobrazbi – fotokopija diplome,
– kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev pod ali-

nejo 5., mora biti priloženo potrdilo Ministrstva za pra-
vosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem programu za vodenje so-

cialno varstvenega zavoda,
– program dela z lastno vizijo razvoja zavoda,
– druga dokazila o izpolnjevanju pogojev,

naj kandidati (m/ž) pošljejo s priporočeno pošto, v zaprti 
ovojnici z oznako: »Razpis za direktorja PSVZ (m/ž)«, 
s pripisom: »Ne odpiraj«, do vključno 1. 4. 2023 na 
naslov: Svet CSS Škofja Loka, Stara Loka 31, 4220 
Škofja Loka.

Predviden začetek mandata je 1. 8. 2023.
Od kandidata (m/ž) se pričakuje, da ima organiza-

cijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda 
in smisel za poslovnost ter delo z ljudmi.

Nepopolne in prepozno prispele vloge ne bodo 
obravnavane in bodo izločene iz postopka.

O izbiri bodo kandidati (m/ž) pisno obveščeni v za-
konsko določenem roku.

Svet CSS Škofja Loka

 Ob-1693/23
Na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in finan-

ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – 
popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – 
ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 
123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 

158/22 – ZDoh-2AA) in 11. sklepa 3. seje Sveta šole v 
šolskem letu 2022/2023 z dne 27. 2. 2023, Svet zavoda 
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, Prešernova uli-
ca 34, 9240 Ljutomer, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice šole
Kandidat/Kandidatka mora za imenovanje na funk-

cijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske 
pogoje in posebne pogoje, skladno z določili 53. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-
vanja – ZOFVI.

Kandidat/Kandidatka mora imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno 
vodenje zavoda.

Izbrani-/a kandidat/-ka bo imenovani-/a za dobo 
5 let.

Predviden začetek dela je 16. 10. 2023.
Delo na delovnem mestu ravnatelj/ravnateljica se 

opravlja za polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat-/ka bo imenovan/-a za dobo 

5 let. Za čas mandata bo z njim/z njo sklenjena pogod-
ba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnate-
ljice šole.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu na po-

dročju vzgoje in izobraževanja,
– dokazilo o pridobljenem nazivu (naziv svetnik ali 

svetovalec oziroma najmanj 5 let mentor),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kan-

didat/kandidatka lahko kandidira tudi brez ravnateljske-
ga izpita, pridobiti pa si ga mora v roku enega leta, sicer 
mu/ji mandat preneha po zakonu),

– dokazilo o doseženem 5-letnem obdobju dela v 
vzgoji in izobraževanju z opisom dosedanjih delovnih 
izkušenj,

– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske eviden-
ce Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 
30 dni,

– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost Ministrstva za pra-
vosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem po-
stopku – ne sme biti starejše od 30 dni,

– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo 
njegovih/njenih osebnih podatkov za namen in v zvezi s 
postopkom imenovanja,

– kratek življenjepis,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje.
Prijavo v zaprti ovojnici pošljite najpozneje v osmih 

dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Gimnazi-
je Franca Miklošiča Ljutomer, Prešernova ulica 34, 9240 
Ljutomer, z oznako »Prijava na razpis za delovno mesto 
ravnatelj/ravnateljica zavoda (ne odpiraj)«.

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli v zakonitem roku.

Svet šole Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer

 Ob-1694/23
Svet zavoda OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi, 

Cesta 9. avgusta 44, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi 
sklepa redne seje z dne 7. 3. 2023, razpisuje delovno 
mesto

Razpisi delovnih mest
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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, 2/15 – Odl. US: U-1-269/12-24 in 47/15; v 
nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Predviden začetek dela bo dne 1. 8. 2023.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v 
kazenskem postopku) pošljite v 15 dneh po objavi raz-
pisa na naslov: Svet zavoda OŠ Ivana Skvarče Zagorje 
ob Savi, Cesta 9. avgusta 44, 1410 Zagorje ob Savi, z 
oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Svet zavoda OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi

 Ob-1695/23
Svet zavoda Gimnazije Šentvid, Prušnikova uli-

ca 98, 1210 Ljubljana Šentvid, na podlagi sklepa spre-
jetega na 2. redni seji Sveta zavoda, dne 2. 3. 2023, 
razpisuje delovno mesto

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

ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in 
posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 
123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP in 141/22).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organi-
zacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 
5 let. Za čas mandata bo z njim/-o sklenjena pogodba o 
zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.

Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja 
polni delovni čas.

Predvideni začetek dela bo 23. 12. 2023.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev:
– potrdilo o izobrazbi,
– potrdilo o nazivu,
– potrdilo o strokovnem izpitu,
– potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu 

(kandidat/-ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpi-
ta, a si ga mora pridobiti v roku enega leta, sicer preneha 
mandat po zakonu),

– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraže-
vanju (najmanj 5 let – izpis obdobij zavarovanja ZPIZ-a),

– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pra-
vosodje, da kandidat/-ka ni bil/-a obsojen/-a zaradi na-
klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 

šest mesecev in ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zara-
di kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, 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,

– potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da oseba ni 
v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– program vodenja zavoda,
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo 

osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom 
imenovanja,

– kratek življenjepis in opis delovnih izkušenj v 
vzgoji in izobraževanju

pošljite v zaprti ovojnici s pripisom Za razpis ravnatelja/-ice 
do 7. 4. 2023 na naslov: Svet zavoda Gimnazije Šentvid, 
Prušnikova ulica 98, 1210 Ljubljana Šentvid, z oznako 
»Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico – ne odpiraj«. 
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s pri-
poročeno pošiljko oddana na pošto.

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda Gimnazije Šentvid

Št. 100-1/2023/1 Ob-1696/23

Svet zavoda Osnovne šole Prežihovega Voranca 
Jesenice, Cesta Toneta Tomšiča 5, 4270 Jesenice na 
podlagi sklepa, ki je bil sprejet na 4. seji dne 7. 3. 2023, 
razpisuje prosto delovno mesto 

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na mesto 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).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 
polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 
5 let. Predviden pričetek dela je 1. 9. 2023. Za čas man-
data bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi za delov-
no mesto 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 (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,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje iz evidence 
izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno ne-
dotakljivost, ki ni starejše od 30 dni,

– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo 
njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s po-
stopkom imenovanja ravnatelja, 
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kandidati pošljejo v zaprti ovojnici v roku 8 dni po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda osnovne šole Prežiho-
vega Voranca Jesenice, Cesta Toneta Tomšiča 5, 4270 
Jesenice, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana na 
pošto zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, 
so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Svet zavoda Osnovne šole 
 Prežihovega Voranca Jesenice

Št. 900-1/2023-4 Ob-1697/23
Svet zavoda Osnovne šole Neznanih talcev Dra-

vograd, Trg 4. julija 64, 2370 Dravograd, v skladu s 
sprejetim sklepom 3. seje Sveta zavoda Osnovne šole 
Neznanih talcev Dravograd, z dne 7. 3. 2023, razpisuje 
delovno mesto

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

ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in 
posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 
123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP in 141/22); 
v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

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

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za čas 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2023 oziroma skla-

dno s sklepom o imenovanju. Delo na delovnem mestu 
ravnatelja se opravlja za polni delovni čas.

Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu, ki je 

lahko pridobljeno v roku enega leta po začetku mandata,
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobra-

ževanju,
– program vodenja zavoda,
– kratek življenjepis in opis delovnih izkušenj na 

področju vzgoje in izobraževanja,
– potrdilo o nekaznovanju oziroma izpis iz kazenske 

evidence, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in javno 
upravo, ki ni starejše od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem 
postopku, ki ga izda krajevno pristojno sodišče, 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/nih osebnih podatkov za namen in v zvezi s 
postopkom imenovanja ravnatelja,
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov Svet zavoda 
Osnovne šole Neznanih talcev Dravograd, Trg 4. julija 64, 
2370 Dravograd; s pripisom Za razpis ravnatelja/-ice – ne 
odpiraj.

Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o ime-
novanju v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole 
 Neznanih talcev Dravograd

 Ob-1699/23

Svet Javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgoj-
no-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak-Vi-
tomarci, Cerkvenjak 24, 2236 Cerkvenjak, na podlagi 
sklepa št. 207, ki je bil sprejet na 53. seji dne 28. 2. 
2023, razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na mesto ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom Zakona o or-
ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 
– ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP, 
141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 
polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 
5 let. Predviden pričetek dela je 1. 9. 2023. Za čas man-
data bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi za delov-
no mesto 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,
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobra-

ževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pra-

vosodje, ki ob oddaji vloge ni starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem po-

stopku, ki ob oddaji vloge ni starejše od 30 dni,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje iz evidence 

izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedo-
takljivost, ki ob oddaji vloge ni 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 ravnatelja,

kandidati pošljejo v zaprti ovojnici v roku 8 dni po objavi 
razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Svet zavoda OŠ 
Cerkvenjak-Vitomarci, Cerkvenjak 24, 2236 Cerkvenjak, 
z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v za-
konitem roku.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v 
moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženske in moške.

Svet zavoda OŠ Cerkvenjak-Vitomarci

 Ob-1700/23

Svet zavoda Osnovne šole Bojana Ilicha Maribor, 
Mladinska ulica 13, 2000 Maribor, na podlagi sklepa 5/1, 
ki je bil sprejet na 3. seji Sveta zavoda OŠ Bojana Ilicha 
Maribor (6. 3. 2023), razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
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– 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 nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2023.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja za 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (dokazila o: izobrazbi; nazivu; opravljenem stro-
kovnem izpitu; opravljenem ravnateljskem izpitu, ki je 
lahko pridobljen najkasneje 1 leto po začetku mandata; 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju; potrdilo 
iz kazenske evidence/potrdilo o nekaznovanosti, ki ne 
sme biti starejše od 30 dni; potrdilo sodišča, da kandi-
dat ni v kazenskem postopku oziroma zoper njega/njo 
ni vložena kazenska obtožnica, ki ne sme biti starejše 
od 30 dni; potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za ka-
zniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ne sme biti 
starejše od 30 dni) pošljite v zaprti ovojnici v 15 dneh po 
objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Bojana Ilicha 
Maribor, Mladinska ulica 13, 2000 Maribor, z oznako 
»Prijava na razpis za ravnatelja« in s pripisom na ovoj-
nici »Ne odpiraj.«.

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 Bojana Ilicha Maribor

 Ob-1701/23
Svet zavoda Osnovne šole Globoko, Globoko 

9, 8254 Globoko, na podlagi 58. člena ZOFVI (Ura-
dni 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) in sklepa 8. redne seje Sveta zavoda 
OŠ Globoko z dne 27. 2. 2023 razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidati/-ke morajo za imenovanje na funkcijo 

ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in po-
sebne pogoje, ki jih določa Zakon o organizaciji in finan-
ciranju 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, 
2/15 – Odl. US: U-I-269/12-24, 47/15, 46/16 in 49/16; v 
nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan-a za dobo 
5 let. Predviden začetek dela bo 1. 9. 2023.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delov-
nih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju s kratkim življe-
njepisom, potrdilo o 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 zavoda OŠ Globoko, 
Globoko 9, 8254 Globoko, z oznako »Prijava na razpis 
za ravnatelja«.

Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o ime-
novanju v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Globoko

 Ob-1702/23

Svet zavoda OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, Seli-
ška cesta 3, 4260 Bled, na podlagi sklepa, ki je bil spre-
jet 27. 2. 2023, na 7. redni seji Sveta zavoda, razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z določili 53. člena Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 
25/17 – ZVaj, 123/21 in 172/21; v nadaljnjem 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 svetovalne-
ga delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravna-
telja (izobrazba ustrezne smeri, strokovni izpit, potrdilo 
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 10. 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 za 
delovno mesto ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazila o izobrazbi (overjena kopija),
– dokazilo o pridobljenem nazivu (overjena kopija),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (over-

jena kopija),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pra-

vosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 

dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministr-
stvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem po-
stopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– izjavo, s katero kandidat dovoljuje obdelavo in 
uporabo svojih osebnih podatkov za namen in v zvezi s 
postopkom imenovanja,

– opis dosedanjih delovnih izkušenj s kratkim ži-
vljenjepisom,
kandidat pošlje v zaprti ovojnici, priporočeno po pošti v 
roku 15 dni po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ 
prof. dr. Josipa Plemlja Bled, Seliška cesta 3, 4260 Bled, 
z oznako »Prijava na razpis za prosto delovno mesto 
ravnatelj – ne odpiraj«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana na 
pošto s priporočeno pošiljko najpozneje zadnji dan roka.

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o odločitvi 
oziroma imenovanju v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole  
prof. dr. Josipa Plemlja Bled
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 Ob-1703/23
Svet zavoda Glasbene šole Jesenice, Cesta Fran-

ceta Prešerna 48, 4270 Jesenice na podlagi sklepa, ki 
je bil sprejet na 2. 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, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 
158/22 – ZDoh-2AA).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske 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 zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v 
kazenskem postopku pošljite v 8 dneh po objavi razpisa 
na naslov: Svet zavoda Glasbene šole Jesenice, Cesta 
Franceta Prešerna 48, 4270 Jesenice, z oznako »Prija-
va na razpis za ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje ter kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Glasbene šole Jesenice

 Ob-1704/23
Svet zavoda Osnovne šole Žiri in VVE, Jobstova 

cesta 22, 4226 Žiri na podlagi sklepa, ki je bil sprejet na 
4. seji dne 9. 3. 2023, razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na mesto ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 
123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 
158/22 – ZDoh-2AA); v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 
polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 
5 let.

Predviden pričetek dela je 1. 9. 2023. Za čas man-
data bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi za delov-
no mesto 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 (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,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje iz evidence 
izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno ne-
dotakljivost, ki ni starejše od 30 dni,

– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo 
njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s po-
stopkom imenovanja ravnatelja,

kandidati pošljejo v zaprti ovojnici v roku 8 dni po ob-
javi razpisa v Uradnem listu RS, ki bo 17. 3. 2023, na 
naslov: Svet zavoda Osnovne šole Žiri in VVE, Jobsto-
va cesta 22, 4226 Žiri, z oznako »Prijava na razpis za 
prosto delovno mesto ravnatelja«. Vlogo bomo šteli za 
pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošilj-
ko oddana na pošto.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja za-
voda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek 
življenjepis. Kandidate, ki bodo izpolnjevali zahtevane 
pogoje, bomo povabili na predstavitev.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v 
moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženske in moške.

Svet zavoda Osnovne šole Žiri in VVE

 Ob-1705/23

Svet šole Osnovne šole Gorje, Zg. Gorje 44a, 4247 
Zg. Gorje na podlagi sklepa, ki je bil sprejet na 13. seji 
dne 9. 3. 2023, razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na mesto ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom Zakona o or-
ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – 
ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP in 
141/22); v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 
polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 
5 let. Predviden pričetek dela je 1. 7. 2023. Za čas man-
data bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi za delov-
no mesto 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 (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 Ministrstva za pravosodje iz evidence 
izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno ne-
dotakljivost, ki ni starejše od 30 dni,

– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo 
njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s po-
stopkom imenovanja ravnatelja,
kandidati pošljejo v zaprti ovojnici v roku 15 dni po objavi 
razpisa na naslov: Svet šole Osnovne šole Gorje, Zg. 
Gorje 44a, 4247 Zg. Gorje, z oznako »Prijava na razpis 
za prosto delovno mesto ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v 
moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženske in moške.

Svet šole Osnovne šole Gorje

Št. 701-36/2023-2030-2 Ob-1720/23
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi pr-

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

– 1 prosto mesto vrhovnega državnega tožilca  
na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike 

Slovenije, ki bo razporejen na Oddelek za civilne  
in upravne zadeve in

– 1 prosto mesto vrhovnega državnega tožilca  
na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike 

Slovenije, ki bo razporejen na Oddelek za kazenske 
zadeve, prednostno za delo na področju priprave 
pravnih stališč s področja prekrškovnega prava, 
spremljanje in priprava sodne prakse s področja 

prekrškovnega prava, ter sodelovanje  
s prekrškovnimi organi

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

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

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

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

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

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

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

– pisno izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravo-
sodje dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske eviden-

ce, ki jo vodi ministrstvo, in podatkov iz uradnih evidenc, 
da kandidat ni v kazenskem postopku.

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

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

– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 
prava,

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

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

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

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

Ministrstvo za pravosodje

 Ob-1724/23

Svet zavoda Osnovne šole Ig, Troštova ulica 24, 
1292 Ig, na podlagi sklepa seje Sveta zavoda z dne 8. 3. 
2023, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnate-

lja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; 
v nadaljnjem besedilu: ZOFVI), in sicer:

– da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih pro-
gramih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma 
raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobraz-
bi druge stopnje,

– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetoval-
nega delavca v Osnovni šoli Ig,

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju,

– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 
5 let naziv mentor,

– ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo 
pridobil najkasneje v enem letu po začetku mandata,

– ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje 
in izobraževanja,

– 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,

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost,

– ni bil zoper njega uveden kazenski postopek zara-
di kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,

– ni zaveden v evidenci izbrisanih obsodb za kazni-
va dejanja zoper spolno nedotakljivost,

– predložiti program vodenja zavoda.
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-

nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predviden začetek dela je 1. 8. 2023. Delo na de-

lovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja za polni 
delovni čas.

Kandidati lahko v 10 dneh od objave tega razpisa 
na naslov: Svet Osnovne šole Ig, Troštova ulica 24, 
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1292 Ig, z oznako: »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne 
odpiraj« pošljete:

Pisno prijavo z navedbo kratkega življenjepisa, pro-
gramom vodenja in s priloženimi overjenimi kopijami 
dokazil o izpopolnjevanju zahtevanih pogojev ter:

– Potrdilo o nekaznovanosti (ne sme biti starejše 
od 30 dni),

– Potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku 
(ne sme biti starejše od 30 dni),

– Potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost.

Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo pri-
poročena pošiljka oddana na pošto zadnji dan roka, to 
je 27. 3. 2023.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda OŠ Ig

 Ob-1733/23
Svet Glasbene šole Gornja Radgona na podlagi 

58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 
– popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in sklepa 8. redne 
seje sveta Glasbene šole Gornja Radgona z dne 9. 3. 
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 in 91/20, 75/21, 
186/21, 105/22 – ZZNŠPP).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predviden začetek dela je 1. 8. 2023. Izbrani kan-
didat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z 
njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu 
ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (ozi-

roma si ga pridobi najpozneje v letu dni po začetku man-
data, sicer mu preneha mandat po zakonu),

– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz Kazenske evidence Ministrstva za 

pravosodje, da kandidat ni bil obsojen zaradi nakle-
pnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več 
kot šest mesecev in ni bil pravnomočno obsojen za-
radi kaznivega dejanja 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. 8. 2023 do 31. 7. 2028,

– kratek življenjepis,
– 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 kandi-
dati pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 25. 3. 2023, na 
naslov: Svet Glasbene šole Gornja Radgona, Partizan-
ska c. 25, 9250 Gornja Radgona, z oznako »Prijava na 
razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan 
roka razpisa s priporočeno pošiljko oddana na pošto, 
to je 25. 3. 2023.

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 Gornja Radgona

 Ob-1738/23

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 notarja Jerneja 
Jeromna razpisuje

eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarju Jerneju Jeromnu v Ljubljani –  

za določen čas, do 1. 11. 2023
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-1706/23

Sprememba
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vse-

bine Javnega poziva REVAV-4 – Vavčer za udeležbe na 
mednarodnih forumih, objavljenega v Uradnem listu RS, 
št. 150/21 z dne 17. 9. 2021 in spremembe v Uradnem listu 
RS, št. 181/21 z dne 19. 11. 2021, spremembe v Uradnem 
listu RS, št. 56/22 z dne 22. 4. 2022 in spremembe v Ura-
dnem listu RS, št. 4/23 z dne 13. 1. 2023:

Sprememba se nanaša na naslednje točke Javne-
ga poziva in začne veljati od dneva objave v Uradnem 
listu RS:

9., četrti odstavek
Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zah-

tevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan preko ePor-
tala Slovenskega podjetniškega sklada v roku 6 me-
secev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju 
oziroma najkasneje do vključno 30. 9. 2023. Slovenski 
podjetniški sklad lahko po 31. 10. 2023 v primeru pra-
vočasno oddanega a nepopolnega zahtevka, odstopi 
od pogodbe.

Briše se:
Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in 

zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan preko 
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada najkasneje 
v roku 6 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofi-
nanciranju. Slovenski podjetniški sklad lahko po preteku 
6 mesecev od oddaje zahtevka, v primeru njegove ne-
popolnosti, odstopi od pogodbe.

11., drugi odstavek
Skrajni rok za oddajo vlog je 30. 6. 2023, pri čemer 

je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev 
zahtevkov 30. 9. 2023.

Briše se:
Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer 

je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev 
zahtevkov 30. 9. 2023

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-1707/23

Sprememba
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo 

vsebine Javnega poziva REVAV-5-Vavčer za udeležbo 
v gospodarskih delegacijah v tujino, objavljenega v Ura-
dnem listu RS, št. 150/21 z dne 17. 9. 2021, spremembe 
v Uradnem listu RS, št. 10/22 z dne 21. 1. 2022 in spre-
membe v Uradnem listu RS, št. 7/23 z dne 20. 1. 2023:

Sprememba se nanaša na naslednje točke Javne-
ga poziva in začne veljati od dneva objave v Uradnem 
listu RS:

9., četrti odstavek
Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zah-

tevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan preko ePor-
tala Slovenskega podjetniškega sklada v roku 6 me-
secev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju 
oziroma najkasneje do vključno 30. 9. 2023. Slovenski 
podjetniški sklad lahko po 31. 10. 2023 v primeru pra-
vočasno oddanega a nepopolnega zahtevka, odstopi 
od pogodbe.

Briše se:
Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in 

zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan preko 

ePortala Slovenskega podjetniškega sklada najkasneje 
v roku 6 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofi-
nanciranju. Slovenski podjetniški sklad lahko po preteku 
6 mesecev od oddaje zahtevka, v primeru njegove ne-
popolnosti, odstopi od pogodbe.

11., drugi odstavek
Skrajni rok za oddajo vlog je 30. 6. 2023, pri čemer 

je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev 
zahtevkov 30. 9. 2023.

Briše se:
Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer 

je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev 
zahtevkov 30. 9. 2023

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-1708/23

Sprememba
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo 

vsebine Javnega poziva REVAV13 – Vavčer za prenos 
lastništva, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 145/21 
z dne 10. 9. 2021, spremembe v Uradnem listu RS, 
št. 122/22 z dne 23. 9. 2022 in spremembe v Uradnem 
listu RS, št. 25/23 z dne 24. 2. 2023:

Sprememba se nanaša na naslednje točke Javne-
ga poziva in začne veljati od dneva objave v Uradnem 
listu RS:

7. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred-
meta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023 znaša 
420.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmo-
žnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu 
Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.

Briše se:
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred-

meta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023 znaša 
360.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmo-
žnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu 
Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.

11., drugi odstavek
Skrajni rok za oddajo vlog je 30. 6. 2023, pri čemer 

je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev 
zahtevkov 30. 9. 2023.

Briše se:
Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer 

je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev 
zahtevkov 30. 9. 2023.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-1732/23

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 vabila za sofinanciranje projektov 

v okviru programa Ustvarjalna Evropa  
v letih 2023 in 2024

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prija-
vitelje, da objavlja javno vabilo za sofinanciranje projek-
tov v okviru programa Ustvarjalna Evropa v letih 2023 
in 2024.

Druge objave
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Predmet javnega vabila za ukrep sofinanciranja 
je namenjen spodbujanju mednarodnega povezova-
nja vseh slovenskih izvajalcev na področju kulturnih 
in ustvarjalnih sektorjev ter krepitvi njihovih operativnih 
zmogljivosti, ki so bili izbrani na razpisih programa EU 
Ustvarjalna Evropa (2021–2027).

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na raz-
polago za sofinanciranje vlaganj po tem javnem vabilu, 
znaša 100.000,00 EUR za leto 2023 in 100.000,00 EUR 
za leto 2024.

Poziv za leto 2023 bo trajal od 17. 3. 2023 do 18. 4. 
2023, za leto 2024 pa od 1. 1. 2024 do 18. 4. 2024.

Besedilo javnega razpisa bo 17. 3. 2023 objavlje-
no na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.
mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Ministrstvo za kulturo

Št. 352-0035/2022-129 Ob-1721/23
Občina Vojnik je na podlagi 24. člena Pravilnika o 

dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list 
RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14, 153/21) 
in Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v 
najem za leta 2022–2025 (Uradni list RS, št. 85/22) ter 
Ogledalo št. 137/2022 objavlja

dokončno prednostno listo upravičencev 
za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

– lista A
(Na listo so se uvrstili prosilci, katerih gospodinjstva 

so glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o 
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem oproščena 
plačila lastne udeležbe in varščine.)

Ime in priimek točke
1. Momčilo Perič (5) 560
2. Matic Rakovnik (4) 540
3. Kristjan Slemenšek (3) 525
4. Zylfi Memaj (3) 510
5. Rok Grobelnik (4) 500
6. Benjamin Štante (3) 445
7. Sara Krašovec (3) 440
8. Maja Lamut (3) 440
9. Suvada Mehić (4) 420

10. Irena Hudej (3) 410
11. Brina Hodnik (4) 390
12. Neja Rihar (2) 390
13. Tjaša Dečman (2) 390
14. Katarina Šrot (1) 370

Ime in priimek točke
15. Andreja Čuber (1) 360
16. Teja Kovač (3) 340
17. Martin Vidmar (1) 285
18. David Kresnik (1) 260
19. Andrejka Plankl (2) 260
20. Jožica Polenek (1) 255

– lista B
(Na listo B so se uvrstili prosilci, ki izpolnjujejo kri-

terij »mladi in mlade družine, ki prvič rešujejo svoj sta-
novanjski problem«.)

Ime in priimek točke
1. Momčilo Perič (5) 560
2. Matic Rakovnik (4) 540
3. Kristjan Slemenšek (3) 525
4. Rok Grobelnik (4) 500
5. Benjamin Štante (3) 445
6. Sara Krašovec (3) 440
7. Neja Rihar (2) 390
8. Tjaša Dečman (2) 390

Stanovanja, namenjena za listo A, bodo na območju 
Občine Vojnik in bodo sproščena v času razpisa.

Stanovanja, namenjena za oddajo mladim in mla-
dim družinam, ki se bodo uvrstili na prednostno listo B, 
so predvidena na lokacijah na območju Občine Vojnik. 
Po zapolnitvi stanovanj glede na površinski normativ 
bodo prosilci, ki so uvrščeni na prednostno listo B, uvr-
ščeni na prednostno listo A, po kriterijih za to listo.

Če bo število upravičencev za stanovanja po povr-
šinskem normativu, namenjena mladim in mladim dru-
žinam, manjše od sproščenega števila stanovanj, se 
preostala stanovanja dodelijo ostalim upravičencem po 
listi A.

Če bo število upravičencev za stanovanja, name-
njena mladim in mladim družinam, večje od razpisanega 
števila stanovanj, se ti prosilci samodejno uvrstijo na 
listo A s pogoji za to listo.

Od razpoložljivih stanovanj se bodo stanovanja do-
deljevala po vrstnem redu na prednostni listi ob upo-
števanju površinskih normativov, navedenih v razpisu.

Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik po-
novno preveril, če uspeli upravičenec še izpolnjuje po-
goje in merila tega razpisa za upravičenost do dodelitve 
neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistveno 
spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na upravičenost, lah-
ko razpisnik postopek obnovi in prosilca črta s seznama 
upravičencev.

Občina Vojnik

http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/
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 Ob-1687/23
Ime medija: Odkrito.si.
Izdajatelj: TRETJE REVIJE d.o.o., Vevška cesta 52, 

1260 Ljubljana – Polje.
Lastniki z najmanj 5 % deležem kapitala ali upra-

vljalskih oziroma glasovalnih pravic: 100 % – MEDIA24 
d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana – Polje. 

Odgovorna oseba izdajatelja: Karmen Špacapan, 
direktorica.

Objave po Zakonu o medijih



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 32 / 17. 3. 2023 / Stran 547 

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

eN 58/2019-66 Os-1375/23
V postopku vzpostavljanja etažne lastnine za objekt 

na naslovu Ravne 1, Tržič in objekt na naslovu Ravne 2, 
Tržič, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Kranju pod 
opr. št. eN 58/2019, Okrajno sodišče v Kranju na pod-
lagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi – ZKK-1 izdaja 
naslednji oglas:

Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka 
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: kupoprodajne po-
godbe št. 7-12/ST-92 z dne 7. 12. 1992, sklenjene med 
Bombažno predilnico in tkalnico Tržič, p.o., Predilniška 
cesta 16, Tržič, kot prodajalcem in Izvršnim svetom 
Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič, kot kupcem, za po-
samezni del št. 4, ID ZNAK 2143-156-4 v 7., 8., 1. etaži.

Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist ime-
tnika: Občina Tržič, matična številka 5883547000, Trg 
svobode 18, Tržič, do 1/1.

Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, 
da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpod-
bijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma 
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist 
predlagatelja.

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 6. 2. 2023

Amortizacije

N 147/2022 Os-1437/23
Okrajno sodišče v Mariboru vodi na predlog predla-

gateljice Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Mari-
bor, nepravdni postopek za amortizacijo listine – slede-
čega zemljiškega pisma: zemljiško pismo, št. 7/2010, 
izdajatelja Republika Slovenija, Okrajno sodišče v Ma-
riboru, za denarni znesek 80.000,00 EUR, v katerem 
je navedeno, da se na podlagi sklepa tega sodišča, 
opr. št. Dn 9912/2010 z dne 30. 7. 2010, to zemljiško 
pismo izstavi pravnemu imenitniku (ustanovitelju zemlji-
škega dolga): 1. Darja Majerič, EMŠO: 2708958505116, 
2. Martin Majerič, EMŠO: 1704956500495, oba stanujo-
ča Ciglence 2, 2241 Spodnji Duplek; da se to zemljiško 
pismo prenaša po odredbi; da je zakoniti imetnik tega 
zemljiškega pisma upravičen od vsakokratnega lastni-
ka nepremičnine, parcelna št. 14/2, vl. št. 175, k.o. Ci-
glence, iz vrednosti te nepremičnine zahtevati poplačilo 
denarnega zneska, na katerega se glasi to zemljiško 
pismo ob zapadlosti tega zemljiškega dolga: na prvi 
poziv z izstavitvijo zemljiškoknjižnega pisma ter da je to 
zemljiško pismo izvršilni naslov za poplačilo denarnega 
zneska, na katerega se glasi, iz vrednosti navedene ne-
premičnine. Navedeno zemljiško pismo je bilo izstavlje-
no 25. 8. 2010 pri zemljiškoknjižnem sodišču Okrajnega 
sodišča v Mariboru, na njem je pečat sodišča in podpis 
sodnice Mojce Perc.

Sodišče poziva, da v roku 60 dni od dneva objave 
tega oklica (priglasitveni rok):

1. tisti, ki ima listino, katere amortizacija je predla-
gana, v rokah, listino predloži sodišču,

2. tisti, ki je upravičenec iz listine, katere amortizaci-
ja je predlagana, sodišču priglasi svoje pravice in

3. tisti, ki ima ugovor zoper predlog za razveljavitev 
(amortizacijo) listine, pri sodišču poda tak ugovor.

Sodišče opozarja, da se bo listina, katere amortiza-
cija je predlagana, razveljavila, če v zgoraj določenem 
roku ne bo predložena sodišču.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 2. 2023

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

III N 13/2023 Os-1351/23
Okrožno sodišče v Kopru je v nepravdnem postop-

ku III N 13/2023, ki se vodi zaradi predloga za izrek 
ukrepa trajnejšega značaja, s sklepom z dne 31. 1. 2023 
prvemu nasprotnemu udeležencu Zairwarju Ahmadzaiu 
in drugi nasprotni udeleženki Khailbibi Ahmadzai, katerih 
prebivališče ni znano in ki nimata zastopnika, na podlagi 
268. člena v zvezi z 267. členom Družinskega zakonika 
(DZ) postavilo skrbnika za posebni primer za zastopanje 
v tem postopku, in sicer odvetnika Deana Babiča, Kidri-
čeva ulica 46, Koper.

Skrbnik za posebni primer bo nasprotnega udele-
ženca zastopal v postopku vse do takrat, dokler naspro-
tni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil 
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne bo sporočil, da mu je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 31. 1. 2023

0246 I 201/2022 Os-1518/23
Okrajno sodišče v Kopru je s sklepom opr. 

št. I 201/2022 z dne 17. 2. 2023 dolžniku Miroslavu 
Bonaci, Dositejeva 983, BIH postavilo začasnega za-
stopnika, odvetnika Nevia Kofola iz Kopra.

Začasni zastopnik je bil dolžniku postavljen na pod-
lagi prvega odstavka 82. člena v zvezi s 4. točko dru-
gega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
(v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju), 
ki določa, da sodišče postavi začasnega zastopnika, če 
je prebivališče tožene stranke, ki nima pooblaščenca, 
neznano.

Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal v postopku 
vse do takrat, dokler stranke ali njihovi pooblaščenci ne 
nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristo-
jen za socialne zadeve, ne sporoči, da je toženi stranki 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 2. 2023

VL 63731/2022 Os-1413/23
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za ve-

rodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice 
Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa 
Maja Javornik, Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, proti dolžni-
ci Martini Berlot, Zaloška cesta 69, Ljubljana, ki jo zastopa 

Objave sodišč
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zak. zast. Pregl Peter – odvetnik, Šmartinska cesta 28, 
Ljubljana, zaradi izterjave 2.063,32 EUR, sklenilo:

Dolžnici Martini Berlot, Zaloška cesta 69, Ljubljana se 
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o 
pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona 
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Peter 
Pregl, Šmartinska cesta 28, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, 
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred so-
diščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za so-
cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 2. 2. 2023

VL 6632/2023 Os-1586/23
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika BMP 
Zastopanje, posredovanje, storitve, d.o.o., Opekarska 
cesta 11, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Petra Smolnikar 
– odvetnica, Dunajska cesta 51, Ljubljana, proti dolžnici 
Tjaši Mihelič, Zaloška cesta 69, Ljubljana, ki jo zastopa 
zak. zast. Primožič Helena – odvetnica, Dalmatinova uli-
ca 2, Ljubljana, zaradi izterjatve 3.685,37 EUR, sklenilo:

Dolžnici Tjaši Mihelič, Zaloška cesta 69, Ljubljana se 
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o 
pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o 
izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odv. Helena Pri-
možič, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, 
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred so-
diščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za so-
cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 24. 2. 2023

zR 7/2022 Os-1421/23
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je v zemljiškoknji-

žni zadevi Dn 66137/2021 v zvezi z zadevo zR 7/2022 s 
sklepom zR 7/2022 z dne 31. 1. 2023 postavilo naspro-
tnemu udeležencu Alexandru Iskri, Calle Doctor Jaime 
Segarra 6, Piso Puerta 6, 46019 Valencia, Španija zača-
snega zastopnika, in sicer odvetnika Tomaža Rotovnika, 
Koroška cesta 47, Dravograd.

Začasni zastopnik je bil postavljen na podlagi pr-
vega in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o 
pravdnem postopku – ZPP v zvezi z 42. členom Zakona 
o nepravdnem postopku – ZNP in drugim odstavkom 
120. člena Zakona o zemljiški knjigi – ZZK-1.

Začasni zastopnik bo Alexandra Iskro zastopal 
v zvezi z zemljiškoknjižno zadevo naslovnega sodišča 
Dn 66137/2021 in zadevo istega sodišča zR 7/2022, vse 
dokler Alexander Iskra ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma vse dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči, da mu je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 10. 2. 2023

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 224/1925 Os-1188/23
Okrajno sodišče v Celju vodi zapuščinski postopek 

po pokojnem Valentinu Kosu, rojenemu 13. 2. 1891, 
umrlemu 26. 7. 1925, s prebivališčem Vojnik okolica 35.

Zapustnik oporoke ni napravil. Bil je samski, brez 
potomcev. Sodišču podatki zakonitih dedičev, ki bi prišli 
v poštev za dedovanje, niso znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem 
listu RS. Če se dediči v določenem roku ne bodo priglasili, 
bo sodišče odločilo na podlagi podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Celju
dne 13. 1. 2023

D 17/2023 Os-1357/23
V zapuščinski zadevi po pokojnem Alojziju Prijatelj, 

rojen 22. 7. 1895, umrl 13. 2. 1962, brez prebivališča v 
RS, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
izdaja oklic neznanim dedičem.

Po doslej znanih podatkih sodišče ne razpolaga s 
podatki o potencialnih dedičih zapustnika.

S tem oklicem zato sodišče poziva neznane dediče 
po pokojnem, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne na podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku 
enega leta ob objave tega oklica na sodni deski/spletni 
strani sodišča in v Uradnem listu RS.

Po preteku enega leta bo sodišče nadaljevalo za-
puščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 2. 2. 2023

D 176/2022 Os-1274/23
Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je pod opr. 

št. D 176/2022 v teku zapuščinski postopek po pok. ose-
bi z imenom Marija Rozalija Valenčič, roj. Valenčič (hčeri 
Antona Valenčiča in Amalije Valenčič rojene Čekada), 
rojeni 28. 10. 1919 v Jelšanah 11, zadnji znani naslov 
Trst, Republika Italija, ki je umrla 16. 9. 2000. Sodišče z 
drugimi podatki ne razpolaga.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v 
tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo sodišču v 
roku enega leta od objave tega oklica.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 26. 1. 2023

D 377/2020 Os-3538/22
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po 

pokojni Malnar Rezki, roj. Glavač, hčerki Ignaca, roj. 25. 9. 
1933, drž. Republike Slovenije, nazadnje stanujoči v Ko-
čevju, Kajuhovo naselje 2, umrli 5. 11. 2020 v Kočevju.

V poštev za dedovanje na podlagi zakona pridejo 
tudi dediči pokojne zapustn. sestre Novak Matilde, ki pa 
sodišču niso znani. Prav tako sodišču tudi ni znan točen 
naslov zapustn. polnečaka Hozjan Štefana, ki tudi pride 
v poštev za dedovanje po zakonu.

Glede na zgoraj navedeno sodišče s tem oklicem 
poziva dediče pokojne zapustn. sestre Novak Matilde ter 
zapustn. polnečaka Hozjan Štefana, da se v roku enega 
leta od objave tega oklica v Uradnem listu RS, na sodni 
deski tukajšnjega sodišča in na spletni strani tukajšnjega 
sodišča, javijo ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine.

Po preteku oklicnega roka bo sodišče nadaljevalo in 
zaključilo ta zapuščinski postopek v skladu z Zakonom 
o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 3. 11. 2022
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D 472/2017-64 Os-1368/23

Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku zapuščinski 
postopek po pokojnem Henriku Pilarju, rojenem 8. 4. 1911, 
državljanu Republike Slovenije, samskem, umrlem 9. 7. 
1967, nazadnje stanujočem Velesovo 27, Cerklje.

K dedovanju je, kot dedič II. dednega reda, med 
drugimi klican tudi zapustnikov pranečak Matjaž Zrim-
šek, roj, 16. 9. 1976, vendar slednji nima prebivališča v 
RS, z naslovom prebivališča v tujini pa kljub vsem poi-
zvedbam sodišča ne razpolaga. Matjažu Zrimšku je bil 
s pravnomočno odločbo CSD Gorenjska, Enota Kranj, 
št. 1221-170/2022-31887/10, z dne 19. 12. 2022, posta-
vljen skrbnik za posebni primer.

Sodišče na podlagi tretjega odstavka v zvezi s pr-
vim in drugim odstavkom 206. člena Zakona o dedova-
nju (ZD) poziva dediča Matjaža Zrimška, da se priglasi 
sodišču v enem letu od objave tega oklica.

V kolikor se slednji ne bo priglasil sodišču v roku 
enega leta, ga bo v postopku zastopal skrbnik za po-
sebni primer.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 2. 2. 2023

D 187/2020 Os-1270/23

V zapuščinski zadevi po pokojnem Antonu Nogra-
šek, rojen 11. 1. 1929, umrl 12. 8. 2020, nazadnje 
stan. Gozd-Reka 22, Šmartno pri Litiji, gre za zapuščino 
brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 
142.a člena Zakona o dedovanju (v nadaljevanju: ZD) 
izdaja oklic neznanim upnikom.

Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo 
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premo-
ženju, ki sestavlja zapuščino, in o zapustnikovih obve-
znostih ter da lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila 
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od 
dneva objave tega oklica, če gre za neznanega upnika: 
1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 2. vlo-
ži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina prešla v last Republike Slovenije, ki na 
podlagi prvega odstavka 142.a člena ZD ne odgovarja 
za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 27. 1. 2023

D 220/2022 Os-1424/23

Pri Okrajnem sodišču v Ljutomeru je v teku zapu-
ščinski postopek po pokojnem Kramer Jožefu roj. 7. 2. 
1951, umrlem 30. 4. 2022, zadnje prebivališče, Meko-
tnjak 2, 9240 Ljutomer.

Zapustnik oporoke ni napravil, zapustnikovi otroci in 
vdova so se dedovanju odpovedali, prav tako so se de-
dovanju odpovedali še brat in sestra zapustnika, sodišče 
pa nima podatkov o vseh osebah, ki pridejo v poštev kot 
dediči III. dednega reda.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu 
sodišču v roku 1 leta od objave tega oklica na spletni 
strani in sodni deski naslovnega sodišča.

Po poteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 10. 2. 2023

D 609/2021 Os-1353/23
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po pok. Andreju Šuligoj, pok. Petra, neznanega 
prebivališča, ki je bil s sklepom Okrajnega sodišča v 
Novi Gorici opr. št. I N 62/2020 z dne 2. 9. 2021 raz-
glašen za mrtvega, kot datum smrti pa se določi 12. 4. 
1909.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapu-
stnikovih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prene-
se v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z 
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso zapuščine, 
bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slove-
nijo. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Okrajno sodišče v Novi Gorici 
dne 24. 1. 2023

D 177/2021 Os-1356/23
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po dne 5. 2. 2021 umrli Mugerli Teresi, pok. 
Jožefa, roj. 2. 1. 1931, z zadnjim stalnim prebivališčem 
Ročinj 97, Ročinj, državljanka Republike Slovenije.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapu-
stničinih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prene-
se v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z 
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Re-
publiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustničine dolgove.

Okrajno sodišče v Novi Gorici 
dne 30. 1. 2023

D 534/2021 Os-1252/23
Pri naslovnem sodišču je v teku zapuščinski po-

stopek po pokojnem Ludviku Smrekarju, rojenem 18. 7. 
1941, umrlem 26. 7. 2021, nazadnje stanujočem Krčevi-
na pri Vurbergu 104, Ptuj, v kratkem so se vsi upravičeni 
dediči dedovanju odpovedali oziroma dediščine niso 
pripravljeni prevzeti.

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 
tega oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev 
prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v 
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skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju. V 
skladu s tem določilom upnik lahko 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, prijavi 
to zahtevo v zapuščinskem postopku in vloži predlog za 
začetek stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve 
za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga 
za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo vložil 
zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine, bo sodišče v skladu z 219. členom Zakona o 
dedovanju premoženje izročilo Republiki Sloveniji, ki na 
podlagi prvega odstavka 142.a člena ZD ne odgovarja 
za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče na Ptuju 
dne 23. 1. 2023

D 8/2023 Os-1300/23
Pred Okrajnim sodiščem v Sevnici teče zapuščin-

ski postopek po pokojni Mariji Mrgole, roj. 2. 12. 1931, 
nazadnje stan. Telče 25, p. Tržišče in umrli dne 15. 12. 
2022, opr. št. D 8/2023.

Zapustnica Marija Mrgole iz Telč 25, p. Tržišče ni 
napravila oporoke. Na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju sodišče poziva vse morebitne osebe, ki mislijo, da 
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo v roku enega 
leta od objave oklica kot dediči po pok. Mariji Mrgole. Po 
preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obrav-
navo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo. 

Okrajno sodišče v Sevnici 
dne 30. 1. 2023

D 258/2022 Os-1119/23
Na Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici je pod 

opravilno številko D 258/2022 v teku zapuščinski posto-
pek po pokojni Vlasti Mlakar, rojeni, 11. 11. 1952, umrli 
31. 8. 2022, nazadnje stanujoči Slomškova ulica 22, 
Slovenska Bistrica.

Ker vsi zakoniti dediči zapustnice sodišču niso 
znani, sodišče na podlagi prvega in drugega odstavka 
206. člena Zakona o dedovanju (ZD) s tem oklicem po-
ziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega 
oklica na spletni strani in sodni deski naslovnega sodi-
šča ter v Uradnem listu RS.

Če se po preteku enega leta od objave oklica na 
spletni strani in sodni deski tega sodišča, ter v Uradnem 
listu RS, ne bo zglasil noben dedič, bo sodišče odločilo 
v skladu s podatki v spisu.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 10. 1. 2023

D 76/2022 Os-1249/23
Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil uve-

den zapuščinski postopek po pok. Prevolšek Darji, roj. 
15. 9. 1968, nazadnje stalno stan. Spodnji Gabernik 40, 
Podplat, umrli dne 25. 1. 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 27. 12. 2022

D 54/2021 Os-1570/23
Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil 

uveden zapuščinski postopek po pok. Brence Andreju, 
roj. 13. 11. 1856, nazadnje stalno stan. Sladka Gora 28, 
Podplat, umrlem dne 26. 1. 1929.

Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju (v nadaljevanju: ZD), 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 določbami 142.b člena ZD. Upniki 
lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o 
premoženju, ki sestavljajo 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 Šmarju pri Jelšah
dne 16. 2. 2023

D 433/2022 Os-1250/23
V zapuščinski zadevi po dne 17. 8. 2022 umrli Du-

šanki Mljač, roj. 27. 7. 1961, nazadnje stanujoči Cesta 
zmage 15, Zagorje ob Savi, državljanki Republike Slove-
nije, premoženje zapustnice, ki je brez dedičev, obsega:

– denarna sredstva na osebnem računu zapustni-
ce pri Delavski hranilnici d.d., št.: 61000-0004095590 v 
znesku 396,93 EUR;

– neizplačani pokojninski prejemki v znesku 
353,45 EUR.

Neznane upnike sodišče opozarja, da bo zapuščina 
brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben 
upnik ne bo pravočasno vložil zahtevka za prenos te 
zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, in da Re-
publika Slovenija ne odgovarja za zapustničine dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o za-
pustničinih obveznostih.

Sodišče poziva upnike, da lahko v šestih mesecih 
od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev, v skladu z določbami 142.b člena Zakona o 
dedovanju.

Če postane zapuščina lastnina Republike Slovenije 
na podlagi 9. člena tega zakona, Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustničine dolgove.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 26. 1. 2023
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Spričevala preklicujejo

Bitenc Nina, Bišče 29, Domžale, diplomo, izdajatelj 
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Jesenice, leto 
izdaje 2022. gnt‑344906

Drugo preklicujejo

Brezovnik Aleš, Poljane 21, Rečica ob Savinji, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500009370002, izda-
jatelj Cetis Celje, d.d. gnj‑344912

Hajzer Žan, Stara ulica 10, Ravne na Koroškem, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500057149000, 
izdajatelj Cetis Celje, d.d. gni‑344913

JELEN INTERNATIONAL D.O.O., LUKAVCI 2, Kri-
ževci pri Ljutomeru, izvod licence št. 016883/001, za vo-
zilo MERCEDES-BENZ, reg. št. MS NT-395, veljavnost 
do 30. 12. 2024. gny‑344897

JELEN INTERNATIONAL D.O.O., LUKAVCI 2, Kri-
ževci pri Ljutomeru, izvod licence št. 016883/006, za vo-
zilo MERCEDES-BENZ, reg. št. MS DD-813, veljavnost 
do 30. 12. 2024. gnx‑344898

KAT D.O.O., SOTELSKA CESTA 5, Rogaška Slati-
na, izvod licence št. GE012809/06374/003, za tovorno 
vozilo MAN, reg. št. CE KAT 5, veljavnost do 23. 3. 
2027. gnw‑344899

MARIO STAJIĆ S.P., POLJANSKA CESTA 24, Go-
renja vas, NPK certifikat, št. 6230.002.4.1-078-2014-
68863, izdan na ime Mario Stajić, izdajatelj SGLŠ Po-
stojna, leto izdaje 2014. gnt‑344902

MARIO STAJIĆ S.P., POLJANSKA CESTA 24, Go-
renja vas, NPK certifikat, št. 15325331-20-2015-56913, 

izdan na ime Mario Stajić, izdajatelj SGLŠ Postojna, leto 
izdaje 2015. gns‑344903

MARIO STAJIĆ S.P., POLJANSKA CESTA 24, Go-
renja vas, NPK certifikat, št. 6230.003.4.021-20-2016-
04050, izdan na ime Mario Stajić, izdajatelj SGLŠ Po-
stojna, leto izdaje 2016. gnr‑344904

MARIO STAJIĆ S.P., POLJANSKA CESTA 24, 
Gorenja vas, NPK certifikat, št. 6230.002.4.1-20-2015-
77797, izdan ne ime Aljaž Justin, izdajatelj SGLŠ Postoj-
na, leto izdaje 2015. gnq‑344905

NOMAGO d.o.o., Vošnjakova ulica 3, Ljubljana, iz-
vod licence št. GE009795/00675/292, za avtobus, reg. 
št. GO D3-686, veljavnost do 12. 9. 2022. gnn‑344908

NOMAGO d.o.o., Vošnjakova ulica 3, Ljubljana, iz-
vod licence št. G009793/00675/036, za osebni avto, reg. 
št. GO NR-310, veljavnost do 12. 9. 2022. gnm‑344909

NOMAGO d.o.o., Vošnjakova ulica 3, Ljubljana, iz-
vod licence št. G009793/00675/037, za osebni avto, reg. 
št. GO NV-665, veljavnost do 12. 9. 2022. gnl‑344910

Novak Rudolf, Koroška cesta 15/b, Šoštanj, digital-
no tahografsko kartico, št. 1070500006217011, izdaja-
telj Cetis Celje, d.d. gnh‑344914

Rushit Hodaj, Petelinkarjeva 4, Kisovec, certifikat 
NPK: Izvajalec betonskih del, št. IBD-08/387, izdajatelj 
Šolski center Celje, leto izdaje 2008. gno‑344907

STAN ŠPED D.O.O., LETALIŠKA CESTA 32J, Lju-
bljana, izvod licence št. GE009765/08078/002, za vo-
zilo, reg. št. LJ 28-KHL, veljavnost do 19. 4. 2023. 
gnv‑344900

STAN ŠPED D.O.O., LETALIŠKA CESTA 32J, 
Ljubljana, izvod licence št. GE009765/08078/001, za 
vozilo, reg. št. LJ 16-LHI, veljavnost do 19. 4. 2023. 
gnu‑344901

TETRIS TRANSPORT D.O.O., POD GONJAMI 132, 
Prevalje, izvod licence št. GE011076/08610/007, za vo-
zilo Renault Master L3P3, reg. št. SG LN 221, veljavnost 
do 6. 11. 2024. gnk‑344911

Preklici
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