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Javni razpisi

Št. 8020-2/2016-36 Ob-3646/16

Sprememba
V Javni razpis za dodeljevanje sredstev projektom 

na območju avtohtonih narodnih skupnosti – ANS 2016, 
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 79 z dne 9. 12. 2016 
(Ob-3599/16), s strani Slovenskega regionalno razvoj-
nega sklada, se vključi naslednja sprememba:

Naziv 12. poglavja se pravilno glasi: Merila za oce-
njevanje.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 5444-2/2016/35 Ob-3639/16

Popravek
V razpisni dokumentaciji »Javnega razpisa za po-

delitev javnega pooblastila ter sofinanciranje izvajanja 
regijskih shem kadrovskih štipendij 2016–2022«, ki 
se izvaja v okviru Operativnega programa za izvaja-
nje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 
10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko 
učenje za boljšo zaposljivost, 10.1 prednostne naložbe: 
Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za 
vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in 
priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretno-
sti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih 
možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja 
in validiranja pridobljenih kompetenc, 10.1.3 specifične-
ga cilja: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora 
kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino 
na vseh ravneh izobraževalnega sistema, objavljenega 
v Uradnem listu RS, št. 72/16, dne 18. 11. 2016 (v na-
daljevanju: javni razpis), se izvedejo naslednji popravki:

V 15. poglavju javnega razpisa – »Način in rok 
za predložitev vlog na javni razpis« se rok za oddajo vlo-
ge na javni razpis spremeni tako, da se datum »21. de-
cembra 2016« nadomesti z datumom »23. januar 2017«.

V točki 17.1 javnega razpisa – »Odpiranje vlog« 
se datum odpiranja vlog spremeni tako, da se datum 
»23. 12. 2016« nadomesti z datumom »25. 1. 2017«.

Ministrstvo za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti

 Ob-3633/16

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Me-
telkova 2b, 1000 Ljub ljana, na podlagi Zakona o Javni 
agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 112/07, 40/12 in 63/13), Zakona o uresničevanju 
javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/07 – 

UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika 
o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa 
s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravil-
nika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 73/16) objavlja 
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju 
izdajanja slovenskih avtorjev v nemškem jeziku za 
leto 2017 (v nadaljevanju: JR12–INJ–2017).

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

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave ob-
vestila v Uradnem listu RS dne 16. 12. 2016 in se izteče 
dne 1. 2. 2017.

Javna agencija za knjigo RS

Št. 093-50/2016 Ob-3621/16

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Re-
publike Slovenije za leto 2016 in 2017 (Uradni list RS, 
št. 96/15 in 46/16) in Pravilnika o postopkih za izvrše-
vanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) Urad Vlade RS za komu-
niciranje objavlja

javni razpis
za sofinanciranje informativno-komunikacijskih  

in izobraževalnih projektov nevladnih  
in humanitarnih organizacij v letu 2017

1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Urad 
Vlade RS za komuniciranje, Gregorčičeva ulica 25, 
1000 Ljub ljana (v nadaljevanju Urad).

2. Predmet razpisa
Urad s tem razpisom vabi nevladne in humanitarne 

organizacije v Sloveniji, da aktivno sodelujejo pri ozave-
ščanju, informiranju, izobraževanju prebivalcev Sloveni-
je o nekaterih aktualnih tematikah.

Predmet tega razpisa je sofinanciranje informativ-
no-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevla-
dnih in humanitarnih organizacij v Sloveniji, ki bodo 
obravnavali naslednja vsebinska področja:

2.1. Sklop A: Spoštovanje in sprejemanje različnih 
etničnih skupin, beguncev in migrantov

Slovenska družba je, podobno kot vse sodobne 
družbe, etnično raznolika. Raziskave javnega mnenja 
skozi daljše časovno obdobje kažejo, da je odnos jav-
nosti do pripadnikov drugih etničnih skupnosti in prise-
ljencev v Sloveniji razmeroma odklonilen, po lanskem 
povečanem prehodu beguncev in migrantov pa se je 
javno izražanje nestrpnosti, ksenofobije in rasizma zelo 
okrepilo. Etnična nestrpnost in sovražnosti se pojavlja 
v političnem in javnem govoru, v medijih in še zlasti na 
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spletnih družbenih omrežjih, kjer so vse glasnejši tudi 
pozivi k nasilju.

Urad želi podpreti projekte, ki bodo namenjeni mla-
dim in bodo prispevali k ustvarjanju in širjenju ozračja 
strpnosti ter k spoštovanju in sprejemanju različnih etnič-
nih skupin, beguncev in migrantov s tem, da bodo:

– informirali o vzrokih in posledicah migracij,
– ozaveščali o človekovih pravicah pripadnikov raz-

ličnih etničnih skupin, beguncev, migrantov,
– spodbujali medsebojno poznavanje in krepili ra-

zumevanje medkulturnih razlik,
– osveščali o pomenu in pomembnosti medkultur-

nega dialoga,
– krepili dialog med ljudmi različnih kultur oziroma 

etničnih skupin,
– promovirali odprto, vključujočo družbo in pomen 

socialne solidarnosti,
– krepili zavedanje, da priseljenci s svojim znanjem 

in delom prispevajo k razvoju družbe,
– opozarjali na pojavnost, oblike in negativne posle-

dice sovražnega govora.
V skupino »Mladi« uvrščamo:
– učence zadnje triade osnovne šole,
– dijake,
– študente univerz in visokih šol,
– mlade med 15. in 29. letom starosti, ki niso vklju-

čeni v izobraževalni proces.
Prednost bodo imeli projekti, ki bodo:
– prispevali h kulturi dialoga v boju proti sovražno-

sti,
– mladim pomagali razviti sposobnosti za kritično 

razmišljanje in prepoznavanje sovražnega govora,
– omogočali osebni stik z ljudmi različnih kultur ozi-

roma etničnih skupin,
– ljudem različnih kultur oziroma etničnih skupin 

omogočili aktivno sodelovanje pri snovanju in izvedbi 
projekta.

Glej 2. točko razpisne dokumentacije (Povezave 
na nekatere relevantne dokumente in spletne strani za 
sklop A).

2.2. Sklop B: Boj proti trgovini z ljudmi
Trgovina z ljudmi je poleg trgovine s prepoveda-

nimi drogami in orožjem ter gospodarske kriminalitete 
ena najbolj donosnih dejavnosti mednarodno organizi-
ranega kriminala, ki ima tudi hude posledice za varnost, 
blaginjo in človekove pravice žrtev. Trgovino z ljudmi se 
največkrat povezuje s spolnim izkoriščanjem žensk in 
otrok, vendar so pogoste tudi druge oblike: prisilno delo, 
prisilno beračenje, služabništvo, siljenje v kriminalna 
dejanja, prisilne poroke, trgovanje s človeškimi organi. 
Evropska komisija ocenjuje, da tokovi trgovine z ljudmi 
na območju Evropske unije zajemajo več sto tisoč ljudi 
letno, med njimi je veliko otrok. Vsako leto se v mreže 
trgovcev z ljudmi ujamejo nove žrtve, med katerimi so 
tudi državljani in državljanke Slovenije. V skupino po-
sebno ranljivih kategorij oseb, potencialnih žrtev trgovi-
ne z ljudmi spadajo otroci in mladostniki ter tuji delavci, 
begunci in migranti.

– Projekti namenjeni mladostnikom (Sklop B1 in 
B2)

Po podatkih Evropskega statističnega urada Euro-
stat v državah EU trgovina z otroki strmo narašča, v letih 
2013 in 2014 je bilo registriranih skoraj 2500 otrok, ki so 
bile žrtve trgovine z ljudmi. Urad želi podpreti projekt(e), 
ki bodo mladostnike ozaveščali o nevarnostih trgovine 
z ljudmi, o načinih novačenja in o nevarnostih, ki so jim 
izpostavljeni na spletu ter jih usposobili za prepoznava-
nje tveganja, ustrezne načine ukrepanja in samozašči-
tnega obnašanja.

Z razpisom želi Urad sredstva nameniti za:
1. izvedbo preventivnih aktivnosti za učence tretje 

triade osnovnih šol (Sklop B1);
2. izvedbo preventivnih aktivnosti za srednješolce in 

mladostnike v vzgojnih zavodih, domovih in skupnostih 
(Sklop B2).

Prednost bodo imeli projekt, ki bodo mladostnikom 
v različnih krajih Slovenije približali tematiko na način, 
ki jim je blizu in z inovativnimi pristopi zagotovili njihovo 
aktivno sodelovanje.

– Projekt namenjen potencialnim žrtvam delovnega 
izkoriščanja in prisilnega dela (Sklop B3)

Trgovanje z ljudmi z namenom prisilnega dela in 
delovnega izkoriščanja narašča in v državah EU pred-
stavlja 21 % vseh registriranih žrtev. Vendar je to le vrh 
ledene gore, razsežnosti problema večinoma ostajajo 
prikrite, saj je prepoznavanje te oblike trgovine z lju-
dmi zelo zahtevno. Tudi v Sloveniji je vse več primerov 
delovnega izkoriščanja, težav s pravičnim plačilom za 
opravljeno delo, zamud oziroma neizplačil plač, kršitev 
na področju zaposlovanja in dela tujcev, izkoriščanja 
agencijskih delavcev, zlorab napotenih delavcev itd. 
Grobo izkoriščanje delavcev se dogaja zlasti v pano-
gah, ki zaposlujejo veliko nekvalificiranih in slabo plača-
nih tujih delavcev (gradbeništvo, gostinstvo, gozdarstvo, 
kmetijstvo, prevozništvo, logistiko, živilska industrija …), 
pri tem pa se zastavlja tudi vprašanje trgovine z ljudmi 
z namenom prisilnega dela.

Prisilnemu delu in delovnemu izkoriščanju so še 
zlasti izpostavljeni tuji delavci, ki so ranljivi zaradi social-
ne in ekonomske šibkosti, eksistenčne odvisnosti, slabe 
socialne mreže itd. Poleg tujih delavcev so izkoriščanju 
vse bolj izpostavljeni tudi domači delavci, tveganje pa 
še povečujejo negotove oblike dela, v katerih dela zelo 
visok delež mladih.

Urad želi podpreti projekt, ki bo potencialne žr-
tve delovnega izkoriščanja in prisilnega dela ozaveščal 
o nevarnostih trgovine z ljudmi, o možni prepletenosti 
delovnega izkoriščanja s trgovino z ljudmi z namenom 
prisilnega dela, jih informiral o njihovih pravicah in opol-
nomočil za zmanjševanje tveganja ter identificiral more-
bitne žrtve, ki potrebujejo pomoč in zaščito.

Prednost bo imel projekt, ki bo zagotavljal neposre-
dno komunikacijo s potencialnimi žrtvami in bo o delov-
nem izkoriščanju in prisilnem delu v Sloveniji v partner-
stvu z mediji ozaveščal tudi splošno javnost.

– Projekt namenjen ozaveščanju beguncev in mi-
grantov (Sklop B4)

V skupini ranljivih oseb, za katere obstaja veliko 
tveganje, da so ali postanejo žrtve trgovine z ljudmi, so 
tudi prosilci za mednarodno zaščito, osebe s statusom 
begunca ali s subsidiarno zaščito ter osebe, katerih pro-
šnja za mednarodno zaščito je bila zavrnjena. Izkušnje 
iz drugih držav namreč kažejo, da se po t. i. begunskih 
poteh in v okolici begunskih centrov pojavljajo organizi-
rane kriminalne združbe, ki trgujejo z ljudmi. Še zlasti 
ranljivi so otroci brez spremstva, ženske, invalidi in sta-
rejši, ki jih trgovci z ljudmi prisilijo v spolne storitve, delo 
na črno, beračenje, kazniva dejanja itd.

Z razpisom želi Urad podpreti projekt, ki bo poten-
cialne žrtve ozaveščal o nevarnostih, ki so jim izposta-
vljene in o obnašanju, ki zmanjšuje tveganja, identificiral 
morebitne žrtve, ki potrebujejo pomoč in zaščito ter 
zagotovil ozaveščanje osebja, ki z naštetimi skupinami 
prihajajo v stik v azilnih domovih, nastanitvenih centrih, 
integracijskih hišah, šolah, dijaških domovih, centru za 
tujce itd.

Prednost bo imeli projekt, ki bo zagotavljal neposre-
dno komunikacijo s ciljnimi skupinami in bo vključeval 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 81 / 16. 12. 2016 / Stran 2825 

tudi druge relevantne deležnike, ki si prizadevajo za 
učinkovito varstvo njihovih pravic.

Glej 2. točko razpisne dokumentacije (Povezave 
na nekatere relevantne dokumente in spletne strani za 
sklop B).

3. Pogoji za prijavo
Upravičeni vlagatelji na vse sklope tega javnega 

razpisa so tiste organizacije s sedežem v Republiki Slo-
veniji, ki izpolnjujejo enega izmed naslednjih pogojev:

– so pravne osebe, registrirane v skladu z Zakonom 
o društvih, Zakonom o ustanovah in Zakonom o zavodih 
(samo zasebni zavodi) ali

– imajo pridobljen status humanitarne organizacije 
v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah.

Vlagatelji lahko na razpis prijavijo projekte, ki jih 
bodo izvajali v Sloveniji in bodo zaključeni do vključno 
10. novembra 2017 (vključno z oddajo poročila in zah-
tevka za izplačilo).

Vlagatelj lahko na razpis prijavi samo en projekt. 
V primeru, da vlagatelj prijavi več projektov, bo komisija 
upoštevala vrstni red prejetja vlog.

4. Merila za ocenjevanje
Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izve-

den po naslednjih merilih:
1. Izobraževalni, informativni oziroma komunikacij-

ski pomen projekta: ustreznost projekta glede na cilje 
razpisa, ustreznost delovnega načrta projekta, ustre-
znost komunikacijske podpore projekta (do 70 točk);

2. Vključenost prostovoljcev v izvedbo projekta (do 
6 točk);

3. Stroškovnik projekta: preglednost stroškov, ute-
meljenost in racionalnost porabe finančnih sredstev (do 
15 točk);

4. Reference organizacije, nosilca in sodelavcev 
projekta (do 9 točk).

Merila so podrobneje razčlenjena v 3. točki razpisne 
dokumentacije.

5. Okvirna višina sredstev
Urad bo za sofinanciranje projektov nevladnih in 

humanitarnih organizacij na podlagi tega razpisa v letu 
2017 namenil 90.000,00 EUR, od tega za:

Spoštovanje in sprejemanje 
različnih etničnih skupnosti, 
beguncev in migrantov

Sklop A 70.000 EUR

Boj proti trgovini z ljudmi Sklop B1 5.000 EUR
Sklop B2 5.000 EUR
Sklop B3 5.000 EUR
Sklop B4 5.000 EUR

Posamezen projekt je lahko sofinanciran v viši-
ni največ 70 % upravičenih stroškov projekta, pri če-
mer je najvišji znesek sofinanciranja za projekte sklo-
pa A 7.000 EUR, za projekte sklopa B pa 5.000 EUR.

Če ostane del sredstev pri posameznem sklopu 
razpisa nerazdeljen, se lahko komisija odloči prerazpo-
rediti nerazdeljena sredstva na druge sklope razpisa.

Izvajalec mora sofinancirani projekt izvesti v celoti.
6. Obdobje za porabo sredstev
Upravičeni bodo stroški, ki bodo nastali od dneva 

objave tega razpisa v Uradnem listu RS, vendar ne pred 
začetkom izvajanja projekta, do vključno 10. novembra 
2017. Sredstva za sofinanciranje ima Urad zagotovljena 
v proračunu za leto 2017.

Upravičeni stroški so podrobneje razčlenjeni 
v 4. točki razpisne dokumentacije, prispevek vlagatelja 
pa v 5. točki razpisne dokumentacije.

Urad bo skladno s 3. točko prvega odstavka 33. čle-
na Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slove-

nije za leto 2016 in 2017 na podlagi zahtevka izvajalca 
izplačal predplačila v višini 30 % upravičenih stroškov 
projekta tistim prejemnikom sredstev, ki so osebe za-
sebnega prava ter so ustanovljene in delujejo kot dru-
štvo, zasebni zavod ali ustanova. Podrobnejši način 
izplačila predplačila, obveznosti vračanja predplačila in 
vštevanje predplačila v znesek končnega izplačila so 
opredeljena v vzorcu pogodbe, ki je sestavni del razpi-
sne dokumentacije (6. točka). Prejemnik sredstev mora 
sredstva predplačila porabiti izključno za izvajanje pro-
jekta. Predplačila prejemnikom sredstev, ki niso usta-
novljeni kot društvo, zasebni zavod ali ustanova, zakon 
ne omogoča.

7. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremlje-
nost vlog

Vloge morajo prispeti na naslov Urad Vlade RS za 
komuniciranje, Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljub ljana. 
Rok za oddajo vlog je torek, 17. januar 2017.

Šteje se, da je vloga pravočasna, če je zadnji dan 
roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka ali če je 
zadnji dan roka do 14. ure osebno oddana na naslo-
vu Urada Vlade RS za komuniciranje. Vloge, ki bodo 
prispele po tem roku, se štejejo kot prepozne in bodo 
neodprte vrnjene vlagateljem.

V primeru oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih 
storitev, obvezno priložite »kopijo enaka originalu« raču-
na izvajalca te poštne storitve, na katerem je natisnjen in 
jasno razviden čas (datum, ura in minuta) oddaje vloge 
(priporočene pošiljke).

Vlogo natisnite obojestransko in je ne spenjajte 
s spiralo.

Vlogo oddajte v zaprtem ovitku, ki mora biti ozna-
čen »Ne odpiraj – vloga – razpis NVO 2017 – sklop _«. 
Vlagatelj mora na ovojnici in v razpisnem obrazcu jasno 
označiti, na kateri sklop se prijavlja.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naslov 
vlagatelja.

8. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog se bo pričelo v sredo, 18. januarja 

2017, v prostorih Urada in ne bo javno. Pri odpiranju bo 
strokovna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na 
to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. Vlaga-
telji nepopolnih vlog bodo v roku 8 dni od odpiranja pisno 
pozvani k dopolnitvi vloge.

Osebni podatki v vlogah bodo varovani v skladu 
z veljavno zakonodajo.

9. Postopek izbora projektov za sofinanciranje
Pregled popolnosti in vrednotenje vlog bo na pod-

lagi pogojev in meril, objavljenih v javnem razpisu, opra-
vila strokovna komisija, ki jo imenuje direktorica Urada. 
Vsak član komisije oceni posamezno vlogo, nato pa se 
izračuna skupna ocena kot povprečje ocen posameznih 
članov komisije.

Po končanem ocenjevanju se vloge za posame-
zen sklop razvrsti glede na povprečno število doseže-
nih točk. Projekti, ki ne bodo dosegli vsaj 70 točk, ne 
morejo biti sofinancirani. Sredstva se dodelijo v višini 
zaprošenega zneska najbolje ocenjenim projektom za 
posamezen sklop (najprej tistim z najvišjim številom 
točk) do porabe razpoložljivih sredstev. V primeru, da 
za sofinanciranje vloge, ki pride kot zadnja v poštev za 
sofinanciranje, ne bo dovolj sredstev za zaprošen zne-
sek v celoti, si Urad pridržuje pravico, da vlogo financira 
v nižjem znesku.

Če je več vlog ocenjenih z enakim številom točk, 
se sredstva dodelijo projektom, ki dosežejo višje števi-
lo točk pri merilu – Izobraževalni, informativni oziroma 
komunikacijski pomen projekta (merilo pod zaporedno 
številko 1). Če so vloge tudi pri tem merilu ocenjene 
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z enakim številom točk, se sredstva dodelijo projektu, 
ki je prejel višje število točk pri merilu 1a – Ustreznost 
projekta glede na cilje razpisa.

10. Odločitve o vlogah
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen v 7. točki razpisa;
– ki ne bodo vsebovale sestavin in prilog, ki so zah-

tevane v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji in ne 
bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge.

Zavrnjene bodo vloge:
– ki ne bodo v skladu s predmetom iz 2. točke jav-

nega razpisa;
– vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev za 

prijavo iz 3. točke javnega razpisa;
– v katerih bo zaprošeni znesek presegal 

7.000 EUR za sklop A oziroma 5.000 EUR za sklop B ali 
70 % sofinanciranja;

– ki ne bodo dosegle zadostnega števila točk stro-
kovne komisije (gl. 9. točko tega razpisa).

Sklep o izboru za prejemnika sredstev bo izdan 
vlagateljem z najbolje ocenjenimi projekti za posamezen 
sklop (najprej tistim z najvišjim številom točk) do porabe 
razpoložljivih sredstev.

O izbranih, neizbranih, zavrnjenih in zavrženih vlo-
gah odloči direktor Urada, na podlagi predloga strokov-
ne komisije.

Urad bo pisanja vlagateljem vročal v skladu z Zako-
nom o upravnem postopku.

11. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa 
obveščeni najpozneje v roku 60 dni od začetka odpira-
nja vlog.

12. Sklenitev pogodb
Z izbranimi izvajalci bo Urad sklenil pogodbe o so-

financiranju. Izbrani izvajalci se morajo na poziv Urada 
k sklenitvi pogodbe odzvati v roku 8 dni od dneva pre-
jema sklepa o sofinanciranju, ki ga izda direktor Urada. 
V nasprotnem primeru se šteje, da je vlagatelj odstopil 
od svoje zahteve za dodelitev sredstev.

Rezultati razpisa, z navedbo prejemnikov sredstev, 
bodo objavljeni na spletnih straneh, na katerih se naha-
ja razpisna dokumentacija. Po zaključku sofinanciranih 
projektov bo na podlagi predloženih poročil izvajalcev 
pripravljena informacija o izvedenih aktivnostih in vse-
binah, ki bo objavljena na spletnih straneh, na katerih se 
nahaja razpisna dokumentacija.

13. Pravna sredstva: o pritožbi zoper sklep o izboru 
prejemnika sredstev oziroma obvestilu o odločitvi glede 
dodelitve sredstev odloča direktorica Urada. Vlagatelj 
lahko vloži pritožbo na Urad v roku 8 dni od prejema 
sklepa oziroma obvestila. Pritožnik mora v pritožbi na-
tančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vlo-
žena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila 
za ocenjevanje vlog. Vložena pritožba ne zadrži podpisa 
pogodb z izbranimi vlagatelji. O pritožbi bo odločeno 
s sklepom v roku 15 dni. Zoper sklep o pritožbi se lahko 
sproži upravni spor.

14. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni 

strani http://www.ukom.gov.si/si/komuniciranje_eu_
vsebin/sodelovanje_z_nvo/. Naročite jo lahko tudi na 
tel. 01/478-26-21, vsak delavnik med 9. in 16. uro ali na 
e-naslov: lidija.herek@gov.si.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite 
na Uradu Vlade RS za komuniciranje, kontaktna oseba: Li-
dija Herek, tel. 01/478-26-21, e-naslov: lidija.herek@gov.si.

Potencialni vlagatelji so dolžni spremljati spletno 
stran Urada Vlade RS za komuniciranje, kjer bodo ob-

javljane morebitne dodatne informacije v zvezi z javnim 
razpisom.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, za-
pisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za moške in ženske.

Urad Vlade RS za komuniciranje

Št. 5310-2/2016/2 Ob-3622/16

Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije 
s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06, 
76/10) in Uredbe o izvajanju finančnih podpor za ohra-
njanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06 in 32/16) Urad 
Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in 
po svetu objavlja

javni razpis
za razpisni področji A in B v letu 2017:  

finančna podpora avtohtoni slovenski narodni 
skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu

1) Ime in sedež uporabnika proračunskih sredstev: 
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, 
Erjavčeva 15, 1000 Ljub ljana, Slovenija (v nadaljeva-
nju: Urad).

2) Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa za razpisni področji 

A in B v letu 2017: finančna podpora avtohtoni slo-
venski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem 
po svetu (v nadaljevanju: javni razpis) je financiranje 
rednega delovanja organizacij civilne družbe v Repu-
bliki Sloveniji, katerih osnovna dejavnost je namenjena 
slovenski narodni skupnosti zunaj Republike Slovenije 
– vsestransko spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki ži-
vijo zunaj Republike Slovenije, in njihovo povezovanje 
z Republiko Slovenijo.

Cilji javnega razpisa so:
1. utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter 

kulturne identitete Slovencev zunaj Republike Slovenije,
2. povezovanje skupnosti zunaj Republike Sloveni-

je z matično domovino,
3. delovanje in povezovanje slovenske skupnosti 

zunaj Republike Slovenije na področju mladih in za 
mlade ali na področju gospodarstva ali znanosti ali izo-
braževanja ali na drugih področjih.

3) Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje rednega 

delovanja organizacij civilne družbe v Republiki Sloveni-
ji, ki izpolnjujejo namen in cilje javnega razpisa.

Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje projektov 
in rednega delovanja, ki je že prijavljeno na Javni razpis 
za razpisno področje A v letu 2017: finančna podpora 
avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu ali 
Javni razpis za razpisno področje B v letu 2017: finanč-
na podpora Slovencem po svetu, ki sta bila v Uradnem 
listu RS, št. 68/16 objavljena 4. 11. 2016.

4) Prosilci javnega razpisa: na javni razpis se lahko 
prijavijo organizacije civilne družbe v Republiki Sloveniji.

5) Pomen izrazov
Redno delovanje/program organizacije so redne 

naloge in operativne aktivnosti, ki jih prosilec izvaja 
vsako leto, skozi celo leto in predstavljajo njegovo kon-
tinuirano delovanje, vključno z materialnimi stroški in 
stroški dela.

»Osnovna dejavnost, namenjena slovenski narodni 
skupnosti zunaj RS« je tista dejavnost, zaradi katere je 
bila organizacija civilne družbe ustanovljena in ki pred-
stavlja nedvomno in izpričano največji del njenih progra-
mov in projektov.
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6) Pogoji za dodelitev finančne podpore
Finančno podporo lahko prejme prosilec, ki izpol-

njuje naslednje pogoje:
– da si z enkratnim dejanjem ali s trajno dejavnostjo 

prizadeva za materialno, socialno, politično, kulturno 
ali duhovno dobrobit pripadnikov slovenskega naroda 
zunaj RS oziroma za ohranitev in krepitev njihove slo-
venske identitete;

– da spoštuje postopke in obveznosti v zvezi z rabo 
proračunskih sredstev RS;

– da ima pozitiven odnos do povezovanja z matično 
domovino Republiko Slovenijo.

7) Merila za dodelitev finančne podpore
Merila za dodelitev finančne podpore, so:
– izpričana vloga prosilca in njegov pomen znotraj 

posamezne slovenske skupnosti;
– obseg in kakovost delovanja;
– velikost in razvejanost strukture;
– načrti delovanja;
– dejanski stroški in potrebe;
– nujnost zadev;
– simbolna vrednost enkratnega dejanja, trajnega 

delovanja ali materialnega pričevanja;
– višina finančne podpore, ki jo prosilec prejme iz 

drugih virov.
Strokovna komisija lahko pridobi tudi mnenje zuna-

njega strokovnjaka. Pred dokončno odločitvijo strokovne 
komisije pa se lahko pridobijo dodatne informacije glede 
sofinanciranja posamezne vloge tudi s strani drugih dr-
žavnih institucij.

8) Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago 
za predmet javnega razpisa

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje rednega 
delovanja organizacij civilne družbe v Republiki Sloveniji 
v letu 2017 znaša 270.000 EUR. Višina sredstev se lah-
ko v skladu s sprejetim Proračunom Republike Slovenije 
za leto 2017 ustrezno spremeni.

Sredstva, dodeljena za leto 2017, morajo biti po-
rabljena v letu 2017.

9) Predvidena višina dodeljenih sredstev: višina 
dodeljenih sredstev se določi na podlagi meril. Merila so 
ovrednotena s točkami kot izhaja iz ocenjevalnega lista, 
ki je dostopen v razpisni dokumentaciji.

10) Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa (obrazec za prijavo, 

pogoji in merila za dodeljevanje sredstev, navodila ter 
vzorca ocenjevalnega lista in pogodbe) je na razpolago 
na spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamej-
stvu in po svetu http://www.uszs.gov.si.

Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko 
dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Slovence 
v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljub ljana, 
Slovenija, tel. 01/230-80-00 (vsak dan med 9. in 14. uro).

11) Način prijave
Vloga mora biti obvezno posredovana na prijavnem 

obrazcu in v zaprti ovojnici.
Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka: »Ne odpiraj – Prijava na razpis – 

Slovenci v zamejstvu in po svetu 2017«,
– polni naslov Urada, kot je naveden zgoraj,
– naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani 

ovojnice.
Vloge, ki ne bodo podane v skladu z napisanim, ne 

bodo uvrščene v izbirni postopek.
12) Trajanje javnega razpisa
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana na 

pošti do vključno 30. 12. 2016 oziroma do tega dne ni 
bila do 12. ure osebno predložena v tajništvu Urada.

Prepozno oddane vloge se ne bodo uvrstile v izbirni 
postopek.

13) Odpiranje vlog
Posebna komisija za odpiranje bo pričela z odpira-

njem vlog najkasneje 3. 1. 2017.
Odpiranje vlog ni javno.
14) Ocenjevanje vlog
Obravnavane bodo samo pravočasno oddane in 

popolne vloge na v razpisni dokumentaciji predpisanih 
obrazcih in z obveznimi prilogami, kot določa dokumen-
tacija javnega razpisa.

Prijave rednega delovanja, ki ne bodo izpolnjevale 
namena in vsaj enega izmed ciljev razpisa, bodo zavr-
njene.

Prijave rednega delovanja, ki ne bodo izpolnjevale 
pogojev razpisa, bodo zavrnjene.

Strokovna komisija bo prispele vloge ocenjevala po 
vrstnem redu prispetja, neposredno po njihovem odprtju.

15) Obveščanje o izboru: odločbe o dodelitvi sred-
stev za vse prosilce bodo izdane najkasneje 16. 1. 2017.

16) Dodatna pojasnila: vsa dodatna pojasnila in 
informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence 
v zamejstvu in po svetu vsak dan med 9. in 14. uro, 
tel. 01/230-80-00, faks 01/230-80-17 oziroma po elek-
tronski pošti na naslovu urad.slovenci@gov.si.

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence  
v zamejstvu in po svetu

Št. 5107-3/2016/4 Ob-3618/16

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Re-
publike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, 
št. 96/15 in 46/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08 in 3/13), Zakona o mednarodnem razvojnem so-
delovanju (Uradni list RS, št. 70/06) in Resolucije o med-
narodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije 
za obdobje do leta 2015 (Uradni list RS, št. 73/08) 
Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, 1000 
Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska 

komisija razpisuje za nevladne organizacije iz 
držav članic Evropske unije ali partnerskih držav,  
ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega 

sodelovanja in se financirajo iz instrumentov  
Unije za leto 2016

1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva
Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 

cesta 25, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: mi-
nistrstvo).

Ministrstvo je imenovalo komisijo za vodenje po-
stopka javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: komi-
sija).

2. Predmet javnega razpisa
Ta javni razpis določa predmet javnega razpisa, 

pogoje za dodelitev sredstev, način oddaje vloge, viši-
no razpoložljivih sredstev, dokumentacijo, ki jo mora-
jo predložiti prijavitelji, rok za oddajo vlog in rok, v kate-
rem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projek-
tov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne orga-
nizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih dr-
žav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega 
sodelovanja in se financirajo iz naslednjih instrumentov 
Unije (v nadaljnjem besedilu: instrumenti EU):

– Evropski razvojni sklad (EDF),
– Instrument za razvojno sodelovanje (DCI),
– Evropski instrument sosedstva in partnerstva ozi-

roma Evropski instrument sosedstva (ENI),
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– Evropski instrument za demokracijo in človekove 
pravice (EIDHR),

– Instrument za predpristopno pomoč (IPA II),
– Instrument za prispevanje k stabilnosti in miru 

(IcSP).
3. Pogoji za dodelitev sredstev
Sredstva za sofinanciranje se dodelijo za projekte:
– katerih končni upravičenci so države v razvoju 

v skladu z Resolucijo o mednarodnem razvojnem so-
delovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 
in seznamom držav prejemnic uradne razvojne pomoči 
OECD/DAC1;

sana v razvid v skladu z Zakonom o humanitarnih orga-
nizacijah, oziroma je verska skupnost ali njen sestavni 
del, ki ji/mu je Urad za verske skupnosti izdal potrdilo 
o pravni osebnosti;

– prijavitelju so bila v okviru instrumenta EU do 
31. decembra 2016 dodeljena sredstva za sofinanci-
ranje projekta in je z naročnikom, ki izvršuje proračun 
EU ali Evropski razvojni sklad (EDF), sklenil pogodbo 
o sofinanciranju projekta v okviru izbranega instrumenta 
EU; če prijavitelj ni nosilec projekta, je pogoj, da ima pri-
javitelj sklenjeno pogodbo z nosilcem projekta (vodilnim 
partnerjem) v okviru izbranega instrumenta EU;

– prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle dav-
ke, dajatve in prispevke;

– prijavitelj se strinja s pogoji tega javnega razpisa.
6. Način dodeljevanja sredstev
Ministrstvo z vsakim prijaviteljem, ki izpolni pogo-

je, navedene v javnem razpisu (v nadaljnjem besedilu: 
prijavitelji), sklene pogodbo v znesku, ki ne presega vi-
šine sredstev, ki jih mora prijavitelj za izvedbo projekta 
v okviru instrumenta EU zagotoviti iz lastnih sredstev 
v skladu s pogodbo, sklenjeno z Evropsko komisijo, za 
prijavitelja, ki ni nosilec projekta, pa v skladu s pogodbo, 
sklenjeno z nosilcem projekta.

Razpoložljiva sredstva se prijaviteljem razdelijo 
v enakem deležu od vrednosti upravičenih predloženih 
računov posameznega prijavitelja. Delež se določi gle-
de na razmerje med vrednostjo razpisanih sredstev in 
skupno vrednostjo upravičenih stroškov vseh prijavljenih 
projektov prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje tega javnega 
razpisa.

Sredstva se prijavitelju nakažejo po podpisu po-
godbe z ministrstvom, in sicer trideseti dan od dneva 
prejema pisnega zahtevka za izplačilo.

7. Obvezne sestavine in oblika vloge
Prijavitelj dokaže, da izpolnjuje predpisane pogoje, 

tako da predloži ustrezne obrazce, dokazila in izjave, kot 
je navedeno v tej točki.

Vloga se šteje za formalno popolno, če vsebuje 
naslednje obrazce in dokazila:

1. V celoti izpolnjen prijavni obrazec. Obrazec mora 
biti v celoti izpolnjen v slovenskem jeziku. Izjema so na-
vedbe imen, krajev in druge vrste lastnih imen. Obrazec 
podpiše (lastnoročno2 ali s certificiranim elektronskim 
podpisom3) zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena 
oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim žigom prijavi-
telja (Obrazec št. 1).

1 http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/
DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20
final.pdf

– ki na dan objave razpisa še niso zaključeni; šteje 
se, da je projekt zaključen, ko se izteče obdobje traja-
nja projekta, ki je določeno v pogodbi izvajalca projekta 
z Evropsko komisijo ali s partnersko organizacijo;

– ki so bili izbrani na javnem razpisu ali pozivu za 
oddajo ponudb, ki ga je zunaj Republike Slovenije izve-
del naročnik, ki izvršuje proračun EU ali upravlja Evrop-
ski razvojni sklad (EDF);

– ki so v državah članicah EU namenjeni izobraže-
vanju o mednarodnem razvojnem sodelovanju in ozave-
ščanju javnosti, ali v državah članicah EU ali v državah 
v razvoju krepijo dialog udeležencev evropskih in glo-
balnih razprav o razvojnem sodelovanju ter dialog med 
civilno družbo in oblastjo.

Upravičeni stroški, ki jih prijavitelj lahko uveljavlja, 
so:

– stroški, ki so bili plačani iz lastnih sredstev, tj. niso 
bili uveljavljeni iz sredstev izbranih instrumentov ali dru-
gih programov EU, državnega proračuna ali lokalnih 
proračunov ali drugih javnih virov ali zasebnih sredstev, 
namenjenih za določen projekt (namenskih donacij ipd.), 
temveč jih mora zagotoviti prijavitelj sam;

– stroški, ki so nastali v letu 2016 in bili plačani do 
13. januarja 2017.

4. Višina razpoložljivih sredstev
Ministrstvo iz proračuna Republike Slovenije za 

leto 2017 namenja sredstva v skupni vrednosti do 
100.000,00 EUR za sofinanciranje projektov nevladnih 
organizacij v okviru izbranih instrumentov iz 2. poglavja 
tega javnega razpisa, katerih stroški so nastali v letu 
2016 in bili plačani do 13. januarja 2017 ter niso bili 
financirani iz drugih virov, temveč iz lastnih sredstev.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da ta javni razpis 
kadar koli prekliče ali da skupno vrednost razpoložljivih 
sredstev zmanjša.

5. Pogoji za prijavo na javni razpis
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj, so nasle-

dnji:
– prijavitelj je nevladna organizacija, registrirana 

v Republiki Sloveniji; za namene tega javnega razpisa 
se za nevladno organizacijo šteje organizacija civilne 
družbe s statusom pravne osebe, ki jo skladno z za-
konom ustanovijo fizične ali pravne osebe zasebnega 
prava ter je ustanovljena in deluje po načelu svobodne 
odločitve, deluje po načelu prostovoljnosti in načelu ne-
pridobitnosti ter je neodvisna, zlasti od vlade in drugih 
organov oblasti, političnih strank in gospodarskih družb; 
namen delovanja mora presegati interese članstva ali 
mora biti splošno koristen ali dobrodelen;

– prijavitelj je ustanovljen na podlagi Zakona o dru-
štvih, Zakona o ustanovah ali Zakona o zavodih (samo 
zasebni zavodi) ali ima status humanitarne organizacije, 
ki ima sedež na ozemlju Republike Slovenije in je vpi-

2 Faksimile podpisa, skeniran podpis ipd. se ne štejejo 
za lastnoročni podpis.

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

2. Izjava, da so predloženi računi nastali v okviru 
projekta izbranih instrumentov in niso bili dvojno uve-
ljavljeni. Izjavo podpiše (lastnoročno ali s certificiranim 
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elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga po-
oblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim 
žigom prijavitelja (Obrazec št. 2).

3. Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri 
prijavitelju. Izjavo podpiše (lastnoročno ali s certificira-
nim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga 
pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim 
žigom prijavitelja (Obrazec št. 3).

4. Seznam vseh predloženih računov po kategori-
jah stroškov projekta. Priloženi računi morajo biti ozna-
čeni z zaporednimi številkami, ki ustrezajo zaporednim 
številkam na tem seznamu (Obrazec št. 4).

5. Izjava prijavitelja, da se strinja s pogoji javnega 
razpisa, in potrditev verodostojnosti navedenih podat-
kov. Izjavo podpiše (lastnoročno ali s certificiranim elek-
tronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga poobla-
ščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim žigom 
prijavitelja (Obrazec št. 5).

6. Kopija pogodbe, ki jo je prijavitelj sklenil z Evrop-
sko komisijo o sofinanciranju projekta v okviru izbranega 
instrumenta ali z nosilcem projekta v okviru izbranega 
instrumenta in sta jo podpisali obe strani.

7. Kopija projektne dokumentacije, na podlagi ka-
tere je bila sklenjena pogodba iz 6. točke, in sicer njen 
vsebinski del in finančna konstrukcija – oboje v celoti za 
celoten projekt.

8. Kopije računov, za katere so stroški nastali v letu 
2016 in bili plačani do 13. januarja 2017 za aktivnosti 
projekta v okviru izbranih instrumentov iz 2. poglavja 
tega javnega razpisa, ter dokazila o njihovem plačilu. 
Priloženi računi morajo biti označeni z zaporednimi šte-
vilkami, ki ustrezajo zaporednim številkam z Obrazca 
št. 4. Originalne račune prijavitelj predloži v žigosanje 
do pet delovnih dni pred podpisom pogodbe.

Dokumentacija, ki je potrebna za dokazovanje po-
samezne kategorije stroškov:

– stroški dela (le za zaposlene pri prijavitelju): pla-
čilne liste, časovnice (podpisane), s katerimi se izkazu-
jejo stroški dela;

– potni stroški (le za zaposlene pri prijavitelju): ob-
računani potni nalogi z vsemi prilogami (vabila, vstopni 
kuponi, računi za prevoze, nočitve ipd.);

– produkcijski in drugi stroški: računi, izdani za na-
mene izvajanja projekta, avtorske ali podjemne pogodbe 
z zunanjimi sodelavci, študentske napotnice ipd.

Vsi priloženi dokumenti morajo biti čitljivi.
Če je na predloženi dokumentaciji navedena tuja 

valuta, je na kopiji računa treba navesti banko in menjal-
ni tečaj na dan plačila ali predložiti izpis preračuna po 
srednjem tečaju Banke Slovenije, po katerem je izveden 
preračun v EUR na dan plačila.

8. Oblika vloge
Vloga se odda v enem originalnem izvodu z lastno-

ročnim ali certificiranim elektronskim podpisom zako-
nitega zastopnika prijavitelja ali od njega pooblaščene 
osebe ter z uradnim žigom prijavitelja.

Originalni vlogi prijavitelj obvezno priloži skenirano 
celotno originalno vlogo v formatu pdf z vsemi prilogami 
v elektronski obliki na ustreznem elektronskem nosilcu 
v smiselnih datotekah (ne vsaka stran posebej in ne vse 
skupaj v eni datoteki). Obrazec št. 4 se v elektronski 
obliki predloži tudi v formatu xls (excel tabela). Ustrezen 
elektronski nosilec je CD, DVD ali USB-ključ. Po konča-
nem postopku javnega razpisa se elektronski nosilec 
prijavitelju ne vrača.

Če vlogo namesto zakonitega zastopnika podpiše 
druga pooblaščena oseba, mora biti vlogi priloženo po-
oblastilo. V pooblastilu zakonitega zastopnika prijavite-

lja za podpisovanje obrazcev, izjav in drugih priloženih 
dokumentov morajo biti navedeni:

– polno ime in naziv zakonitega zastopnika organi-
zacije, ki daje pooblastilo,

– polno ime pooblaščene osebe in naziv/funkcija 
v organizaciji,

– namen pooblastitve, in
– če ima pooblastilo omejeno časovno veljavnost, 

obdobje, za katero velja.
Pooblastilo ne sme biti starejše od treh mesecev 

od datuma oddaje vloge na javni razpis. Izjema so 
trajna splošna pooblastila, ki jih da zakoniti zastopnik 
organizacije.

9. Rok in način oddaje vlog
Rok za oddajo vlog je 20. januar 2017.
Vloga mora biti oddana na naslov: Ministrstvo za 

zunanje zadeve Republike Slovenije, Sektor za razvoj-
no sodelovanje in humanitarno pomoč, Prešernova 
cesta 25, 1000 Ljub ljana. Vloga se odda osebno ali po 
pošti. V prvem primeru mora prijavitelj vlogo osebno 
oddati v glavni pisarni Ministrstva za zunanje zadeve, 
objekt Mladika, vhod Šubičeva ulica 11, vsak delovni 
dan od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro. Vloga, 
poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če je posla-
na priporočeno najkasneje zadnji dan roka (poštni žig 
z datumom 20. januar 2017). Vloga, ki prispe po izteku 
roka za oddajo, se šteje za prepozno in se neodprta 
vrne prijavitelju.

Vlogo se odda v zaprti ovojnici, na kateri mora biti 
popoln prijaviteljev naslov in mora biti označena z napi-
som »Ne odpiraj – vloga!« – »Javni razpis za sofinanci-
ranje projektov EU št. 5107-3/2016«.

10. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog je praviloma javno in bo poteka-

lo predvidoma 25. januarja 2017 ob 9.30, v prostorih mi-
nistrstva na naslovu: Gregorčičeva 25a, 1000 Ljub ljana. 
Če bo vlog veliko, se lahko komisija odloči, da odpiranje 
vlog ne bo javno.

Vloge odpira in ocenjuje komisija, ki jo je imenoval 
minister za zunanje zadeve ali od njega pooblaščena 
oseba. Pri odpiranju komisija ugotavlja pravočasnost 
in popolnost vloge glede na to, ali so bili predloženi vsi 
zahtevani dokumenti in ali je bil način njihove predložitve 
pravilen in predpisan.

Pri vlogah s pomanjkljivo dokumentacijo lahko 
komisija v osmih dneh od odpiranja prijavitelje pisno 
pozove k dopolnitvi.4 Vloga se dopolni le na poziv 
komisije in na način, ki ga opredeli komisija. Komisija 
ne bo upoštevala dokumentacije, ki jo prijavitelj pošlje 
po oddaji vloge in brez poziva. Rok za dopolnitev prav 
tako predpiše komisija, vendar ne sme biti daljši od 
petnajstih dni.

4 Izjema so vloge, ki se skladno z naslednjim poglav-
jem zavržejo.

11. Način odločanja in rok, v katerem bodo prijavi-
telji obveščeni o izidu javnega razpisa

Zavržejo se vloge:
– prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih 

v 5. poglavju javnega razpisa (upravičeni prijavitelji);
– ki niso oddane tako, kot je določeno v 8. poglavju 

javnega razpisa;
– ki že ob oddaji vlog ne vsebujejo priloženih 

obrazcev: Prijavni obrazec (Obrazec št. 1), Izjava, da 
so predloženi računi nastali v okviru projekta izbranih 
instrumentov in niso bili dvojno uveljavljeni (Obrazec 
št. 2), Kopija pogodbe prijavitelja, ki sta jo podpisali obe 
strani in Kopija projektne dokumentacije;
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– ki jim že ob oddaji vlog manjkata več kot dve od 
obveznih sestavin popolne vloge, ki so določene v 3., 4. 
in 5. točki 7. poglavja javnega razpisa;

– ki niso podpisane v skladu z navodilom iz 7. po-
glavja javnega razpisa;

– ki jih prijavitelj na poziv komisije ne dopolni v roku 
za dopolnitev oziroma jih ne dopolni pravilno.

Zavrnejo se vloge:
– za katere je komisija ugotovila, da predlog projek-

ta ni skladen s predmetom in pogoji iz 2. in 3. poglavja 
javnega razpisa. Komisija lahko take vloge izloči.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno ob-
veščeni najpozneje v šestdesetih dneh od datuma od-
piranja vlog.

Minister za zunanje zadeve ali od njega pooblaščena 
oseba o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči 
s sklepom, zoper katerega je mogoča pritožba. Prijavitelj 
vloži pritožbo na ministrstvu v osmih dneh od prejema 
sklepa. O pritožbi zoper sklep odloči minister za zunanje 
zadeve s sklepom v petnajstih dneh. Sklep, s katerim se 
odloči o prijaviteljevi pritožbi, je dokončen. Vložena pritož-
ba zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah 
ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.

12. Sklenitev pogodb
Ministrstvo z izbranimi prijavitelji sklene pogodbe 

o sofinanciranju projektov nevladnih organizacij, izbra-
nih v okviru instrumentov EU iz 2. poglavja tega javnega 
razpisa. Prijavitelj se mora na poziv ministrstva k skleni-
tvi pogodbe odzvati v roku osmih dni. V nasprotnem pri-
meru se šteje, da je prejemnik odstopil od svoje vloge za 
dodelitev sredstev, s katero se je prijavil na javni razpis.

Prijavitelj predloži originalne račune v žigosanje do 
pet delovnih dni pred podpisom pogodbe.

Ministrstvo lahko s pozivom k dopolnitvi vloge od 
prijavitelja zahteva dodatno dokumentacijo in pojasnila 
glede navedb v vlogi ali glede izpolnjevanja pogojev. 
Vloga se dopolni le na poziv ministrstva. Če dopolni-
tve, pojasnila ali obrazložitve niso predloženi v roku in 
na način, ki sta določena v pozivu k dopolnitvi, ali niso 
ustrezni, ministrstvo pogodbe s prijaviteljem ne sklene.

Dodatni pozivi k dopolnitvi so mogoči po pregledu 
priloženih računov. Če seznam računov in predlože-
ni računi niso ustrezno označeni, ministrstvo vloge ne 
obravnava, dokler pomanjkljivost vloge ni odpravljena. 
Če ministrstvo pri pregledu originalnih računov ugotovi 
nepravilnosti, lahko zniža znesek, ki ga je predložil pri-
javitelj, ali zavrne sklenitev pogodbe.

13. Dodatna pojasnila
Besedilo javnega razpisa in preostala dokumenta-

cija sta na voljo na spletni strani ministrstva http://www.
mzz.gov.si/ pod razdelkom »Javni razpisi«.

Zaprosila za dodatne informacije in pojasnila v zve-
zi z javnim razpisom in pripravo vloge se pošlje na ele-
ktronski naslov: razvoj.mzz@gov.si, in sicer najpozneje 
do 17. januarja 2017. Po tem datumu ministrstvo ne 
zagotavlja, da bodo avtorji vprašanj prejeli odgovor do 
izteka roka za oddajo vlog. Vprašanja se bodo skupaj 
z odgovori objavljala na spletni strani ministrstva. Avtorji 
vprašanj ne bodo objavljeni.

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

Ministrstvo za zunanje zadeve

Št. 1101-6/2016-4 Ob-3644/16

Na podlagi 3. člena Splošnih pogojev poslovanja 
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in 
štipendije (Uradni list RS, št. 91/09, 102/12 in 108/13; 
v nadaljevanju SPP), Zakona o štipendiranju (Uradni list 

RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16; v nadaljevanju: 
ZŠtip-1), Pravilnika o dodeljevanju štipendije Ad futura 
(Uradni list RS, št. 76/14; v nadaljevanju: Pravilnik) ter 
Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Re-
publike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 
2016, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela 19. 5. 
2016 in Rebalansa Poslovnega in finančnega načrta 
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in 
štipendije, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela 
29. 11. 2016, Javni sklad Republike Slovenije za razvoj 
kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja

javni razpis
za financiranje študijskega oziroma znanstvenega 

obiska študentov v tujini (218. JR)
1. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa 

je spodbujanje raziskovalnega sodelovanja študentov, 
vpisanih na slovenske visokošolske zavode, z institucija-
mi v tujini, kjer delujejo slovenski profesorji, z namenom 
pridobitve novih znanj in spretnosti na področju razisko-
valnega dela ter za povezovanje med slovenskimi znan-
stveniki v tujini in slovenskimi visokošolskimi zavodi.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je štipendiranje oziroma 

financiranje najmanj 31 do največ 10 dopolnjenih2 tednov 
študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov (v 
nadaljevanju: obisk), vpisanih na visokošolske zavode 
v Republiki Sloveniji (RS), in sicer:

1 Za 3-tedenski obisk šteje obisk, ki od prvega do 
zadnjega dne traja polne 3 tedne, v 3. tednu pa najmanj 
5 delovnih dni.

2 Kot dopolnjen teden se šteje, če obveznosti študijske-
ga obiska trajajo vsaj 5 dni.

A. dodiplomskih in magistrskih študentov (v nada-
ljevanju: predmet razpisa pod točko A),

B. doktorskih študentov (v nadaljevanju: predmet 
razpisa pod točko B).

Obisk v tujini se mora pričeti v obdobju od 1. 1. 
2016 do vključno 30. 9. 2017 in trajati neprekinjeno od 3 
do 10 tednov. Če obisk traja več kot 10 tednov, se lahko 
vlagatelj prijavi le za financiranje za obdobje do največ 
10 tednov.

Obisk iz prejšnjega odstavka mora biti izveden pri:
– slovenskih profesorjih, ki delujejo na akreditiranih 

ustanovah v tujini in so navedeni na seznamu sloven-
skih profesorjev, ki delujejo na akreditiranih ustanovah 
v tujini (v nadaljevanju: seznam slovenskih profesorjev), 
ki bo objavljen in dostopen na spletni strani sklada ob 
razpisni dokumentaciji za ta javni razpis in se bo redno 
osveževal v skladu s točko 3 tega javnega razpisa,

– slovenskih profesorjih, ki izpolnjujejo vse pogoje 
za uvrstitev na seznam slovenskih profesorjev in poda-
jo soglasje k uvrstitvi na ta seznam ter predložijo vso 
zahtevano dokumentacijo, kot je navedeno v 3. točki 
tega razpisa.

Predmet razpisa pod točko A je urejen 
z ZŠtip-1, predvsem s členi od 60. do 63., predmet razpi-
sa pod točko B pa z SPP, predvsem s členi od 85. do 92.

Posamezen vlagatelj lahko po tem javnem razpisu 
pridobi sredstva za največ en obisk.

3. Uvrstitev na seznam slovenskih profesorjev
Slovenski profesor, ki deluje na akreditirani usta-

novi v tujini in še ni uvrščen na seznam slovenskih 
profesorjev, se lahko uvrsti na ta seznam, če izpolnjuje 
naslednje pogoje:

3.1 ima enega izmed naslednjih statusov oziroma je:
– Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike 

Slovenije, ki ima državljanstvo Republike Slovenije, ali
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– Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republi-
ke Slovenije, ki ima status Slovenca brez državljanstva 
Republike Slovenije, ali

– Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike 
Slovenije brez državljanstva Republike Slovenije in brez 
statusa Slovenca brez državljanstva Republike Slovenije;

3.2 deluje3 na akreditirani ustanovi v tujini. Akrediti-
ranost ustanove sklad preverja pri Enic Naric centru Slo-
venija na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

3 Šteje se, da profesor deluje na ustanovi v tujini, če je tam zaposlen na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma izvaja 
aktivnosti na tej ustanovi na podlagi druge pogodbe.

Za uvrstitev na seznam slovenskih profesorjev 
mora vlagatelj predložiti:

– soglasje slovenskega profesorja, ki deluje na 
akreditirani ustanovi v tujini za uvrstitev na seznam 
slovenskih profesorjev, v katerem ta opredeli na kateri 
izobraževalni ustanovi v tujini deluje in katerega izmed 
statusov iz točke 3.1 tega javnega razpisa ima.

V kolikor je v postopku ob predloženih dokazilih 
ugotovljeno, da slovenski profesor izpolnjuje pogoje, 
navedene v tej točki, ga sklad uvrsti na seznam sloven-
skih profesorjev. V kolikor je v postopku ugotovljeno, da 
slovenski profesor ne izpolnjuje navedenih pogojev, ga 
sklad ne uvrsti na seznam slovenskih profesorjev, vloga 
vlagatelja, ki kandidira za obisk pri tem profesorju pa se 
zaradi neizpolnjevanja tega pogoja zavrne.

4. Vrednost javnega razpisa: višina sredstev jav-
nega razpisa znaša največ do 160.000,00 EUR, pri če-
mer se do konca koledarskega leta 2016 podeli največ 
50.000,00 EUR, do konca koledarskega leta 2017 pa 
največ 110.000,00 EUR.

5. Višina štipendije oziroma sofinanciranja
Sredstva za obisk so namenjena izključno pokritju 

neposrednih stroškov,4 nastalih z mobilnostjo na obisk, 
in sicer:

4 Znesek dodeljen po tem razpisu ni namenjen nadomestilu za izgubljeni dohodek oziroma v zvezi z opravljanjem dela 
oziroma storitev.

– za stroške nastanitve, prehrane in druge neposre-
dne stroške v času obiska in

– za potne stroške od prebivališča v Republiki Slo-
veniji do kraja, v katerem poteka obisk.

Višina štipendije oziroma sofinanciranja se za stro-
ške iz prejšnjega odstavka določi glede na državo oziro-
ma kraj obiska, kot je navedeno v tabeli v nadaljevanju.

Tabela 1: Pregled višine štipendije oziroma sofinanciranja glede na državo oziroma kraj obiska

Višina sredstev za pokritje stroškov 
nastanitve, prehrane in druge 
neposredne stroške z obiskom
(na teden) 

Višina sredstev za potne 
stroške od prebivališča v RS 
do kraja, v katerem poteka 
obisk (enkratno)

Država ali kraj, v katero se izvede obisk

130,00 EUR 200,00 EUR

Države: Albanija, Andora, Armenija, 
Azerbajdžan, Belorusija, Bolgarija, Bosna 
in Hercegovina, Ciper, Češka, Črna gora, 
Estonija, Gruzija, Grčija, Hrvaška, Iran, Irak, 
Latvija, Litva, Madžarska, Makedonija, Malta, 
Moldavija, Poljska, Romunija, San Marino, 
Slovaška, Srbija, Turčija, Ukrajina
Kraji: Trst (Italija), Gradec (Avstrija), Celovec 
(Avstrija), Beljak (Avstrija) 

180,00 EUR 400,00

Države: Avstrija (razen Beljaka, Gradca 
in Celovca), Italija (razen Trsta), Belgija, 
Francija, Irska, Luksemburg, Nemčija, 
Nizozemska, vse druge države, ki niso 
navedene v tej preglednici

250,00 EUR 1.000,00

Države: Avstralija, Danska, Finska, 
Hongkong, Islandija, Japonska, Kanada, 
Norveška, Švedska, Švica, Združeno 
kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, 
Združene države Amerike, Rusija
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Če vlagatelj iz točke B ni vpisan kot študent za 
polni študijski čas, temveč je zaposlen, samozaposlen, 
prijavljen v evidenco brezposelnih oseb ali ima drug pri-
merljiv status, je dodeljeni znesek po tem razpisu pred-
met obdavčitve skladno z Zakonom o dohodnini (Uradni 
list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – 
odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 
– odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15 in 55/15; 
v nadaljevanju: ZDoh-2). Navedeno v tem odstavku se 
ne uporablja za vlagatelje iz točke A.

6. Pogoji javnega razpisa
Vsak vlagatelj mora izpolnjevati sledeče pogoje:
– bo izvedel obisk v neprekinjenem trajanju od 3 do 

10 tednov z začetkom v koledarskem letu 2016 vendar 
najkasneje do 30. 9. 2017 pri katerem od slovenskih 
profesorjev in na izobraževalni ustanovi, navedenih na 
seznamu slovenskih profesorjev oziroma pri sloven-
skih profesorjih, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev na 
ta seznam kot določa 3. točka tega javnega razpisa in 
bo predložil tudi vso zahtevano dokumentacijo za uvrsti-
tev slovenskega profesorja na ta seznam;

– bo celoten čas trajanja obiska vpisan na dodi-
plomski, magistrski ali doktorski študij na javno veljav-
nem visokošolskem zavodu v RS,

– aktivnosti, opravljene v okviru obiska, mu bo viso-
košolski zavod, na katerega je v RS vpisan, vrednotil kot 
del obveznosti izobraževalnega programa,

– za ta obisk ni upravičen do sredstev iz drugih vi-
rov v RS ali v tujini,

– mu še niso bila dodeljena sredstva po tem jav-
nem razpisu.

Vlagatelj pod točko A mora poleg pogojev iz prej-
šnjega odstavka izpolnjevati še sledeče pogoje:

– je državljan RS s prebivališčem v RS oziroma ima 
katerega od statusov, opredeljenih v 12. členu ZŠtip-1;

– se je na študij, v okviru katerega se bo udeležil 
obiska, prvič vpisal pred dopolnjenim 27. letom starosti,

– ni v delovnem razmerju, ne opravlja samostojne 
registrirane dejavnosti, ni vpisan v evidenco brezposel-
nih oseb pri pristojnem organu in ni poslovodna oseba 
gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.

Vlagatelj pod točko B mora poleg pogojev iz prvega 
odstavka te točke razpisa izpolnjevati še naslednji pogoj:

– je državljan RS oziroma ima katerega od statu-
sov, opredeljenih v drugem odstavku 18. člena SPP.

Pogoje iz te točke razpisa mora posamezen vla-
gatelj izpolnjevati celoten čas obiska. Pogoja iz zadnjih 
dveh alinej prvega odstavka te točke pa celoten čas, tudi 
po zaključku obiska.

7. Dokumentacija
Vsak vlagatelj mora predložiti:
7.1. originalno, v celoti izpolnjeno in lastnoročno 

podpisano prijavnico;
7.2. potrdilo o vpisu na dodiplomski, magistrski ali 

doktorski študij na visokošolski zavod v Republiki Sloveniji;
7.3. uradno potrdilo slovenskega profesorja iz sezna-

ma slovenskih profesorjev o tem, da je vlagatelj (z navedbo 
osebnih podatkov vlagatelja) sprejet na 3 do 10 tedenski 
obisk, pri čemer mora potrdilo vsebovati datum prvega in 
zadnjega dne, ko bo vlagatelj na obisku opravljal študijske, 
raziskovalne ali znanstvene aktivnosti, ter opis aktivnosti, 
ki jih bo vlagatelj opravljal v času obiska;

7.4. če slovenski profesor še ni vključen na seznam 
slovenskih profesorjev, mora vlagatelj za uvrstitev slo-
venskega profesorja na seznam slovenskih profesor-
jev predložiti dokazila zahtevana v 3. točki tega javnega 
razpisa;

7.5. uradno potrdilo visokošolskega zavoda v RS, 
na kateri je vlagatelj vpisan, da bo obveznosti, opravlje-

ne na obisku vrednotila kot del izobraževalnega pro-
grama;

7.6. potrdilo o plačani upravni taksi, če je vlagatelj 
zavezanec za plačilo upravne takse glede na zadnje dva 
odstavka te točke.

Vsa zahtevana dokazila razen dokazila iz točke 7.1. 
so lahko kopije, vendar si sklad pridržuje pravico zahte-
vati original oziroma overjen prepis.

Vsi dokumenti, izdani v tujem jeziku, morajo biti 
uradno prevedeni v slovenski jezik. Sklad predloženih 
dokazil ne vrača. Kot ustrezno potrdilo šteje dokazilo 
na uradnem papirju ustanove, s podpisom odgovorne 
osebe in potrjeno z žigom ustanove, če institucija po-
sluje z žigom.

Vloga je za vlagatelje, ki so študenti za polni študij-
ski čas, v skladu z določili 26. točke 28. člena Zakona 
o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 
14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) takse prosta.

Vlagatelji, ki ne izpolnjujejo pogoja iz prejšnjega od-
stavka in so zaposleni, samozaposleni, prijavljeni v evi-
denco brezposelnih oseb ali imajo drug primerljiv status, 
morajo plačati upravno takso na račun Ministrstva RS za 
finance pri Upravi za javna plačila v višini 22,60 EUR, in 
sicer 4,50 EUR za vlogo (tarifna številka 1) in 18,10 EUR 
za izdajo odločbe ali sklepa, s katerim se konča posto-
pek (tarifna številka 3). Plačilo se izvede z univerzal-
nim plačilnim nalogom UPN na številko računa (IBAN) 
SI56 0110 0100 0315 637, koda namena GOVT, namen: 
Upravna taksa, sklic: SI11 96091-7111002-110218. Vla-
gatelj mora dokazilo o plačilu upravne takse predložiti 
z vlogo.

8. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Javni razpis je objavljen z odprtim rokom, zato bodo 

izbrani tisti vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale vse 
pogoje razpisa, in sicer po vrstnem redu pravočasno 
prispelih popolnih vlog do porabe sredstev.

Če bo istočasno (isti dan, ura in minuta) vloženih 
več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je še razpo-
ložljivih sredstev, se za odločitev o upravičencih uporabi 
naslednja razmejitvena merila, pri čemer se vsako na-
slednje merilo upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti 
po predhodnem merilu:

8.1. gre za vlagatelja iz točke A;
8.2. vlagatelj je v Republiki Sloveniji vpisan na višjo 

stopnjo izobraževanja;
8.3. vlagatelj je v Republiki Sloveniji vpisan v višji 

letnik študijskega programa;
8.4. višja povprečna ocena dosežena na trenutni 

stopnji izobraževanja do dne oddaje vloge.
Če bo moral sklad za odločitev o vlagateljih odlo-

čati na podlagi razmejitvenega merila iz točke 8.4., bo 
prijavitelja pozval k predložitvi potrdila o vseh doseženih 
ocenah na trenutni stopnji izobraževanja do dne oddaje 
vloge.

Med upravičence se uvrsti tudi tistega vlagatelja, 
ki bi glede na višino razpisanih sredstev prejel le del 
zaprošenih sredstev glede na sredstva za katera za-
proša, pri čemer se temu vlagatelju dodelijo sredstva le 
do višine še razpoložljivih sredstev glede na vrednost 
javnega razpisa.

9. Nakazilo sredstev
Nakazilo dodeljenih sredstev se izvrši praviloma:
a) za vlagatelje iz točke A: v roku trideset dni po do-

končnosti odločbe v enkratnem znesku na transakcijski 
račun štipendista, odprt pri banki v RS; če je bila vlaga-
telju odločba izdana po že zaključenem obisku, začne 
tridesetdnevni rok za izplačilo teči, ko je odločba do-
končna in je štipendist predložil vsa dokazila o zaključku 
obiska, kot jih določa naslednja točka tega razpisa.
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b) za vlagatelje po točki B: v roku 8 dni od sklenitve 
pogodbe o sofinanciranju in prejema obvestila vlagatelja 
o odhodu na obisk. Pogodba o sofinanciranju se sklene 
po dokončnosti odločbe in predložitvi morebitnih v od-
ločbi zahtevanih dokazil.

Izplačila po tem javnem razpisu, izplačila štipendij 
po ZŠtip-1 oziroma Zakonu o štipendiranju (Uradni list 
RS, št. 59/07, 63/07, 40/09, 62/10, 40/11, 40/12, 57/12, 
104/12 in 56/13) in izplačila po Zakonu o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev se vežejo na isti transakcijski 
račun. Na transakcijski račun, ki ga vlagatelj navede na 
prijavi na ta javni razpis, bo vlagatelj torej prejemal tudi 
ostale pravice po prej navedenih zakonih, do katerih je 
upravičen.

10. Obveznosti
Vlagatelj sme prejeta sredstva porabiti izključno za 

namen, za katerega jih je pridobil.
Vlagatelj je dolžan izvesti ustrezen obisk in v roku 

trideset dni po zaključku obiska skladu predložiti:
9.1. poročilo o obisku, ki vsebuje opis vsebinskega 

poteka obiska, rezultate obiska in njihovo uporabnost na 
študijskem in morebitnem širšem družbenem področju;

9.2. uradno potrdilo gostujoče ustanove in profesor-
ja o izvedbi obiska, iz katerega je razviden točen datum 
začetka in zaključka obiska, ki mora biti izdano zadnji 
dan obiska ali kasneje.

Dokazilo iz točke 9. 1. mora biti original ali overjen 
prepis. Originalov ali overjenih prepisov sklad ne vrača.

Vlagatelji, ki jim bo odločba izdana po že zaključe-
nem obisku, morajo dokazila iz te točke razpisa predlo-
žiti najkasneje v 30 dneh od nakazila sredstev.

11. Dostopnost dokumentacije: razpisna dokumen-
tacija, skupaj z besedilom javnega razpisa in vlogo, je na 
voljo na spletni strani www.sklad-kadri.si ter na sedežu 
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov 
in štipendije.

12. Rok in način oddaje prijav
Vloge morajo biti predložene Javnemu skladu Re-

publike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Du-
najska 22, 1000 Ljub ljana, s pripisom: »za 218. javni 
razpis«.

Javni razpis je objavljen z odprtim rokom za vloži-
tev vlog in prične teči na dan objave javnega razpisa na 
spletni strani sklada in traja do porabe sredstev, vendar 
najkasneje do 30. 8. 2017.

Če vlagatelj pošlje vlogo priporočeno po pošti, se za 
dan, ko sklad prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto, 
če pa jo pošlje priporočeno ali vloži osebno v poslovnem 
času, pa šteje dan in čas, ko je organ vlogo prejel.

Vloga šteje za popolno, če je oddana na obrazcu, 
ki je priloga razpisa, in vsebuje vsa zahtevana dokazila, 
ki jih določa ta javni razpis.

Vlagatelji, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo 
pozvani k dopolnitvi prijave. Nepopolne vloge, ki jih vla-
gatelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev, 
bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev 
javnega razpisa, bodo zavrnjene.

Vloge vlagateljev, ki bodo prispele po porabi sred-
stev, bodo zavrnjene.

13. Dodatne informacije: dodatne informacije so na 
voljo na spletni strani sklada www.sklad-kadri.si v raz-
delku Aktualni razpisi, osebno ali telefonsko pa med 
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek med 9. in 
12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, po e-pošti na 
naslovu: ad-futura@sklad-kadri.si in tel. 01/434-10-81.

14. Obvestilo o pripojitvi sklada in prenosu razmerij: 
skladno s Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zako-
na o javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem 
skladu Republike Slovenije (ZJSRS-G) (Uradni list RS, 

št. 39/16), ki se začne uporabljati 1. 1. 2017, se bo Javni 
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipen-
dije pripojil k Javnemu jamstvenemu, preživninskemu 
in invalidskemu skladu Republike Slovenije, ki bo od 
pripojitve dalje uporabljal novo ime: Javni štipendijski, 
razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slo-
venije. Z dnem vpisa pripojitve v sodni register ta sklad 
prevzame med drugim tudi vse pravice in obveznosti, 
nedokončane zadeve, dokumentacijo in arhivsko gradi-
vo ter se v pravnem prometu šteje kot njegov univerzalni 
pravni naslednik, kar vključuje tudi prenos vseh štipen-
dijskih razmerij ter z njimi povezanih pravic in obveznosti 
po tem javnem razpisu/pozivu.

Javni sklad Republike Slovenije  
za razvoj kadrov in štipendije

Št. 1101-5/2016-11 Ob-3645/16

Na podlagi 3. člena in v skladu s členi od 78. do 84. 
Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike 
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, 
št. 91/09, 102/12 in 108/13; v nadaljevanju: SPP) ter Po-
slovnim in finančnim načrtom Javnega sklada Republike 
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2016, ki 
ga je Vlada Republike Slovenije sprejela 19. 5. 2016 in 
Rebalansom, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela 
dne 29. 11. 2016, Javni sklad Republike Slovenije za ra-
zvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja

javni razpis
financiranja projektnih gostovanj na slovenskih 
visokošolskih zavodih – pilotni projekt (217. JR)

1. Namen in predmet javnega razpisa
Namen razpisa je spodbujati povezovanje sloven-

skih doktorjev znanosti, ki delujejo v tujini in njihovih 
matičnih organizacij, s slovenskimi visokošolskimi za-
vodi. Krepitev teh povezav bo pripomogla h kroženju in 
plemenitenju znanja in internacionalizaciji slovenskega 
visokošolskega prostora.

Predmet javnega razpisa je financiranje pedagoškega 
in/ali raziskovalnega sodelovanja slovenskih strokovnjakov 
z doktoratom znanosti, ki že dlje časa delujejo v tujini, na 
slovenskih visokošolskih zavodih (v nadaljevanju: gostujoči 
strokovnjak), za en do dvanajstmesečno pedagoško in/ali 
raziskovalno sodelovanje v Republiki Sloveniji.

Pedagoško in/ali raziskovalno sodelovanje se mora 
pričeti v obdobju od 1. 1. 2017 do vključno 31. 10. 2017.

2. Višina razpisanih sredstev in višina sofinanciranja
Vrednost javnega razpisa je 1.494.800,00 EUR.
Izbran prijavitelj bo prejel sofinanciranje v (bruto) 

višini:
– 5.400,00 EUR (bruto) mesečno za neposredne 

stroške gostujočega strokovnjaka za vsak dopolnjen 
mesec sodelovanja v posameznem mesecu1. Med upra-
vičene neposredne stroške se šteje stroške plačila za 
opravljeno delo z dodatki;

1 Obdobje sodelovanja šteje od dneva, v katerem se je 
odvila prva aktivnost sodelovanja, do dne zadnje aktivnosti 
sodelovanja. Dopolnjen mesec se konča s pretekom tistega 
dneva v mesecu, ki je po svoji številki za eno število manjše 
od prvega dne gostovanja. Če tega dneva v zadnjem me-
secu ni, se konča rok zadnji dan v tem mesecu. Če po za-
dnjem dopolnjenem mesecu sodelovanja sodelovanje traja 
vsaj nadaljnjih 15 dni, je prijavitelj upravičen do polovičnega 
zneska, to je 2.700,00 EUR (bruto).

– enkratnih povratnih potnih stroškov za prihod na 
gostovanje glede na dejanske stroške, pri čemer se 
povrne le strošek do vrednosti cenovno najugodnejše 
možnosti potovanja.
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Stroške iz prejšnjega odstavka mora prijavitelj iz-
kazati z ustrezno dokumentacijo (plačilne liste, letalska 
vozovnica oziroma drug primerljiv dokument).

3. Pogoji javnega razpisa
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki so 

pravne osebe, registrirane v Republiki Sloveniji, in sicer:
– za sofinanciranje pedagoškega sodelovanja se 

lahko prijavijo visokošolski zavodi, ki se vodijo v evidenci 
visokošolskih zavodov (eVŠ) in izvajajo javno veljavne 
študijske programe vpisane v evidenci visokošolskih 
zavodov (eVŠ);

– za sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja se 
lahko prijavijo raziskovalne ali gospodarske organizaci-
je, vpisane v register raziskovalnih organizacij pri Javni 
agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, 
za sodelovanje na raziskovalnem projektu ali programu, 
ki je že sprejet in je ali bo financiran iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije ali sredstev Evropske unije.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati gostujoči strokovnjak:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima doktorat znanosti,
– je bil po pridobljenem doktoratu znanosti do dne 

prijave na ta javni razpis vsaj 12 mesecev zaposlen 
v tujini, in sicer na visokošolski ustanovi oziroma v raz-
iskovalnem inštitutu,

– že ima sklenjen dogovor s slovenskim visoko-
šolskim zavodom ali raziskovalnim inštitutom za peda-
goško in/ali raziskovalno sodelovanje v trajanju kot je 
določeno v 1. točki tega javnega razpisa. Dogovor mora 
vsebovati konkretne oblike sodelovanja, načrt dela in 
pričakovane rezultate gostovanja.

4. Dokumentacija
Prijavitelj mora oddati izpolnjeno vlogo in žigosano 

vlogo, podpisano s strani zakonitega zastopnika.2

koda namena GOVT, namen: Upravna taksa, sklic: 
SI11 96091-7111002-110217.

5. Razvrščanje vlog in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določba-

mi zakona, ki ureja splošni upravni postopek, uradna 
oseba.

Za sofinanciranje bodo izbrani tisti prijavitelji, kate-
rih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, in 
sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe 
sredstev oziroma poteka roka za vložitev vlog.

Če bo istočasno prispelo več popolnih vlog, ki iz-
polnjujejo pogoje, kot je razpoložljivih sredstev, se bo 
za odločitev o izbiri prijavitelja uporabilo merilo daljšega 
obdobja izkazane zaposlitve v tujini. Če bo sklad za od-
ločitev moral uporabiti navedeno razmejitveno merilo, bo 
prijavitelja pozval, da izkaže trajanje zaposlitve gostujo-
čega strokovnjaka v tujini, če to iz vloge ne bo razvidno.

Prijavitelj, ki bi glede na višino sredstev, ki so še 
razpoložljiva za javni razpis, prejel le sorazmerni del 
sofinanciranja glede na zaprošeni znesek, se mu dodeli 
sofinanciranje le v sorazmernem znesku.

6. Rok in način oddaje vlog
Rok za zbiranje vlog je določen kot odprti rok za 

prijavo in prične teči na dan objave javnega razpisa 
v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar 
najkasneje do vključno 15. 3. 2017.

Prijavitelj mora vlogo (v celoti izpolnjeno in podpi-
sano prijavnico skupaj z dokazili) predložiti Javnemu 
skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipen-
dije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana (s pripisom: vloga za 
217. javni razpis).

Vlogo je možno oddati po pošti ali osebno, in sicer 
v poslovnem času.

Vloga je vložena pravočasno, če jo sklad prej-
me pred iztekom roka za vložitev vlog. Če se vloga po-
šlje priporočeno po pošti, se čas, ko sklad prejme vlogo, 
šteje dan in ura oddaje na pošti. Osebno oddana vloga 
je oddana pravočasno, če je vložena najkasneje zadnji 
dan prijavnega roka v poslovnem času.

Vloge, vložene po porabi sredstev in po poteku roka 
za zbiranje vlog, bo sklad zavrgel.

Vloga se šteje za popolno, če je oddana na pred-
pisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane priloge in 
podatke, ki jih določa ta javni razpis.

Prijavitelj, ki ne bo oddal popolne vloge, bo pozvan 
k dopolnitvi. V primeru, da vloge ne bo dopolnil v roku, 
določenem v pozivu k dopolnitvi, bo sklad tako vlogo 
zavrgel.

Vloge, poslane po elektronski pošti, ki ne bodo 
podpisane s kvalificiranim digitalnim potrdilom, se ne 
bodo upoštevale.

7. Odločanje in pogodbeno razmerje
Sklad vsem prijaviteljem izda odločbe o izidu jav-

nega razpisa.
Po dokončnosti odločbe ter predložitvi morebitnih, 

v odločbi zahtevanih dokazil, sklad z izbranim prijavite-
ljem sklene pogodbo o sofinanciranju.

Prijavitelj je dolžan:
– zagotoviti izvedbo pedagoškega in/ali raziskoval-

nega sodelovanja v dogovorjenem obsegu in trajanju;
– v roku enega meseca po zaključku pedagoškega 

in/ali raziskovalnega sodelovanja skladu predložiti vse-
binsko in finančno poročilo o opravljenem raziskovalnem 
oziroma pedagoškem sodelovanju ter tudi dokazila o po-
rabi sredstev, če jih sklad naknadno zahteva;

– skladu javiti vse spremembe, ki bi lahko vplivale 
na izvrševanje pogodbe, v osmih dneh od dneva nastan-
ka spremembe oziroma od dneva, ko je za spremembo 
izvedel.

2 Vlogo lahko podpiše tudi pooblaščenec zakonitega 
zastopnika; v tem primeru mora prijavitelj vlogi priložiti ori-
ginal ali overjeno fotokopijo pooblastila pooblaščencu, iz ka-
terega mora jasno izhajati, da je pooblaščenec pooblaščen 
za vložitev vloge; v istem pooblastilu se lahko določijo tudi 
druga dejanja, za katera je dano pooblastilo.

Izpolnjeni in podpisani prijavnici mora prijavitelj pri-
ložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev, izbirnih 
meril in zahtev postopka:

– dokazilo o pridobljenem doktoratu znanosti za 
gostujočega strokovnjaka,

– dokazilo o zaposlitvi gostujočega strokovnjaka 
v tujini na visokošolski ustanovi oziroma v raziskoval-
nem inštitutu (če je bil vlagatelj zaposlen pri več delo-
dajalcih, predloži dokazila za toliko zaposlitev, da izkaže 
ustrezno trajanje zaposlitve),

– izjavo gostujočega strokovnjaka, da ga prijavitelj 
prijavi za financiranje po tem javnem razpisu,

– potrdilo o plačilu upravne takse skladno z zadnjim 
odstavkom te točke, če gre za prijavitelja, ki ni oseba 
javnega prava skladno z naslednjim odstavkom.

Skladno z 2.a točko prvega odstavka 23. člena 
Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 
– UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) 
so plačila upravnih taks po tem razpisu oproščeni javni 
skladi, javne agencije in druge osebe javnega prava.

Prijavitelji, ki ne izpolnjujejo pogoja iz prejšnjega 
odstavka, morajo plačati upravno takso na račun Mini-
strstva RS za finance pri Upravi za javna plačila v višini 
22,60 EUR, in sicer 4,50 EUR za vlogo (tarifna šte-
vilka 1) in 18,10 EUR za izdajo odločbe ali sklepa, 
s katerim se konča postopek (tarifna številka 3). Pla-
čilo se izvede z univerzalnim plačilnim nalogom UPN 
na številko računa (IBAN) SI56 0110 0100 0315 637, 
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Izplačilo se izvede na poslovni račun prijavitelja 
v odobrenem znesku praviloma v roku 8 dni od sklenitve 
pogodbe o sofinanciranju in prejemu obvestila o odhodu 
oziroma prihodu gostujočega znanstvenika.

Podrobneje so druge obveznosti urejene s pogodbo 
o financiranju in SPP.

8. Dostopnost dokumentacije: besedilo javnega 
razpisa, prijavnico in obrazec za pooblastilo vlagatelji 
dobijo na spletni strani sklada www.sklad‐kadri.si ali na 
sedežu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj 
kadrov in štipendije, Dunajska 22 (6. nadstropje), Ljub-
ljana, v poslovnem času.

9. Dodatne informacije: dodatne informacije so na 
voljo na spletni strani sklada www.sklad-kadri.si v raz-
delku Aktualni razpisi – 217. javni razpis, osebno ali 
telefonsko pa med uradnimi urami v ponedeljek, sredo 
in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 
16. uro, po e-pošti na naslovu: ad-futura@sklad-kadri.si 
in tel. 01/434-10-81.

10. Obvestilo o pripojitvi sklada in prenosu raz-
merij: skladno z Zakonom o spremembah in dopolni-
tvah Zakona o javnem jamstvenem, preživninskem in 
invalidskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-G) 
(Uradni list RS, št. 39/16), ki se začne uporabljati 1. 1. 
2017, se bo Javni sklad Republike Slovenije za razvoj 
kadrov in štipendije pripojil k Javnemu jamstvene-
mu, preživninskemu in invalidskemu skladu Republike 
Slovenije, ki bo od pripojitve dalje uporabljal novo ime: 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 
sklad Republike Slovenije. Z dnem vpisa pripojitve 
v sodni register ta sklad prevzame med drugim tudi 
vse pravice in obveznosti, nedokončane zadeve, do-
kumentacijo in arhivsko gradivo ter se v pravnem 
prometu šteje kot njegov univerzalni pravni naslednik, 
kar vključuje tudi prenos vseh zadev in štipendijskih 
razmerij ter z njimi povezanih pravic in obveznosti po 
tem javnem razpisu.

Javni sklad Republike Slovenije  
za razvoj kadrov in štipendije

 Ob-3647/16

Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o Ra-
dioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 
– ZDavP-1B, 105/06 – Odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B 
(31/09 – popr.), 9/14) in Pravilnika o izvajanju javnih 
razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih produ-
centov (Uradni list RS, št. 22/10) objavlja Radiotelevizija 
Slovenija

javni razpis
za odkup dokumentarnih avdiovizualnih (AV)  

del neodvisnih producentov 2016-4
1. Predmet razpisa
Predmet tega javnega razpisa (v nadaljnjem bese-

dilu: razpis) je odkup slovenskih avdiovizualnih (v na-
daljnjem besedilu: AV) del, dokumentarnih filmov za 
televizijsko predvajanje, dolžine 50 minut, ki so izvorno 
producirana s strani neodvisnih producentov. Na pod-
lagi tega razpisa odkupljena AV dela bo Radiotelevizija 
Slovenija (v nadaljnjem besedilu: RTV SLO) predvajala 
v svojih programih v skladu z zakonom, ki ureja podro-
čje medijev.

AV dela morajo izpolnjevati pogoj »slovenskega AV 
dela« in morajo biti po vsebini skladna s predpisi, ki ure-
jajo medije. Dokončana AV dela oziroma njihovi nosilci 
morajo ustrezati vsem tehničnim standardom za javno 
priobčitev v medijih RTV SLO. AV dela bodo po dokon-
čanju priobčena javnosti v medijih RTV SLO.

Pri realizaciji izbranih AV del bo RTV SLO sodelova-
la s finančnimi sredstvi, izbrani prijavitelji pa kot izvršni 
producenti. S prijavitelji izbranih AV del bodo sklenjene 
pogodbe o odkupu AV dela, s katerimi se bodo uredile 
medsebojne pravice in obveznosti RTV SLO in prijavi-
teljev.

2. Pomen izrazov
V tem razpisu uporabljeni izrazi imajo naslednji 

pomen:
1. AV dela – filmi razpisane zvrsti, ki so izraženi 

v obliki zaporedja povezanih gibljivih slik, z zvokom ali 
brez, ne glede na vrsto nosilca, na katerem so vsebo-
vani.

2. Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna, popol-
na in vložena s strani upravičene osebe.

3. Upravičena oseba – oseba, ki izpolnjuje predpi-
sane pogoje za neodvisnega producenta in druge pogo-
je, objavljene v razpisu.

4. Pravočasna vloga – vloga, ki jo RTV SLO prejme 
oziroma jo prijavitelj pošlje s priporočeno poštno pošiljko 
v roku, določenim s tem razpisom.

5. Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne 
sestavine, določene s tem razpisom.

6. Prijavitelj – pravna ali fizična oseba, ki odda vlogo 
na razpis, kjer sodeluje kot stranka v postopku.

7. Soavtorji, avtorji prispevkov in izvajalci – osebe, 
ki s svojimi deli, prispevki in izvedbami sodelujejo pri 
realizaciji AV dela, določene pa so z zakonom, ki ureja 
avtorsko in sorodne pravice.

8. Sinopsis – besedilo, ki povzema bistvo zgodbe 
in njene najpomembnejše elemente ter opisuje glavne 
like, njihove ključne odločitve in dejanja. Obsega do dve 
tipkani strani.

9. Scenarij – oštevilčeno zaporedje podrobno opi-
sanih prizorov, ki vsebuje vse dialoge, opise oseb in 
prizorišč, podatke, kje (interier, eksterier) in kdaj (dan, 
noč) se prizor dogaja, ter vse druge vsebinske podatke.

10. Režijska eksplikacija – razlaga režiserjevega 
videnja nastajajočega AV dela.

11. Projekt – prijavljeno AV delo, vključno z doku-
mentacijo, ki se nanaša na njegovo realizacijo.

3. Razpisno področje
RTV SLO bo na razpisu financirala odkup doku-

mentarnih AV del za televizijsko predvajanje, dolžine 
petdeset minut, od katerih pričakuje razvidno vsebinsko 
os, podprto z avtorskim konceptom, angažiranim pristo-
pom in jasno vizualno predstavo. AV dela naj obsegajo 
aktualne teme sedanjosti in preteklosti v slovenskem in 
širšem kulturnem ter družbenem prostoru, fenomene, 
osebnosti in dogodke, ki zaznamujejo našo zavest v naj-
širšem pomenu. AV dela naj bodo primerna in privlačna 
za najširši krog gledalcev, ki spremljajo osrednji prime 
time dokumentarni termin na prvem programu javne te-
levizije. Pričakujejo se velike in male zgodbe v raznovr-
stnih dokumentarnih formah in z močnim humanističnim 
sporočilom.

4. Nosilci ter kvalitativni tehnični in drugi standardi, 
v skladu s katerimi mora biti izdelano AV delo: prija-
vljena AV dela morajo biti posneta v HD formatu 16:9, 
ki je v skladu s tehničnimi standardi RTV SLO, ki so 
objavljena na spletnih straneh RTV SLO. Kopija AV 
dela mora tehnično ustrezati priporočilom ITU-R BT 500 
o sub jektivni oceni tehnične kvalitete slike in priporoči-
lom ITU-R BS 562 o sub jektivni oceni tehnične kvalitete 
zvoka.

5. Sredstva, namenjena za razpis
Skupna vrednost razpoložljivih sredstev RTV SLO, 

namenjenih za realizacijo AV del po tem razpisu, je do 
93.000,00 EUR s pripadajočim DDV.
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Najvišji možni znesek sredstev RTV SLO za po-
samezni projekt znaša 31.000,00 EUR s pripadajočim 
DDV.

Sredstva za realizacijo AV del morajo biti porabljena 
v letu 2017.

Sredstva bodo prijaviteljem izbranih projektov na-
kazana v obrokih in pod pogoji, ki jih določa pogodba 
o odkupu AV dela.

6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazec za kandidiranje na razpisu (obrazec 

št. 1),
– druge obvezne obrazce, ki jih mora oddati prijavi-

telj na razpisu (obrazci št. 2–št. 10),
– vzorec pogodbe o odkupu AV dela.
Prijavitelji morajo pri oddaji vlog obvezno uporabiti 

obrazce iz razpisne dokumentacije, kadar so ti pred-
videni. Prijavitelji morajo parafirati vsako stran vzorca 
pogodbe o odkupu.

7. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnju-

jejo naslednje pogoje:
1. Prijavitelj projekta je neodvisni producent po za-

konu, ki ureja medije oziroma AV medijske storitve.
2. Prijavitelj projekta ima na dan prijave na razpis 

poravnane vse zapadle finančne obveznosti in izpolnje-
ne vse druge obveznosti do RTV SLO.

3. Prijavitelj prijavlja slovensko AV delo, ki v času 
prijave na razpis še ni realizirano oziroma dokončano.

4. Proti prijavitelju ni uveden postopek zaradi in-
solventnosti ali prisilnega prenehanja po predpisih o fi-
nančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju, oziroma ni začet drugi postopek 
prenehanja prijavitelja po področnem predpisu.

5. Zoper prijavitelja oziroma njegovo osebo ni iz-
rečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih 
dejanj, ki po zakonu o javnem naročanju predstavljajo 
razloge za izključitev iz postopka.

Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz 
te točke razpisa, bodo s sklepom zavržene. Če takšno 
stanje nastopi ali se izkaže v kasnejših fazah postopka, 
se s prijaviteljem ne more skleniti pogodba o odkupu 
AV dela.

8. Vloga
Vloga je popolna, če prijavitelj predloži vso zahteva-

no dokumentacijo in vse obrazce RTV SLO iz razpisne 
dokumentacije, ki jih ustrezno in v celoti izpolni ter ob 
koncu na označenih mestih podpiše in žigosa (če po-
sluje z žigom).

Prijavnemu obrazcu morajo prijavitelji obve-
zno predložiti tudi:

– podatke o prijavitelju (obrazec št. 2),
– seznam naročnikov vseh AV del prijavitelja v letu 

2015 (obrazec št. 3),
– seznam vseh realiziranih del prijavitelja v letih 

2013, 2014 in 2015 (obrazec št. 3a),
– reference prijavitelja (obrazec št. 4),
– podatke o AV delu (obrazec št. 5),
– reference avtorske ekipe (obrazec št. 6),
– terminski načrt (obrazec št. 7),
– obvezne izjave prijavitelja (obrazec št. 8),
– obrazec finančnega predračuna (obrazec št. 9),
– izjave prijavitelja in soavtorjev (obrazec št. 10).
Poleg prijavnega obrazca in drugih obveznih obraz-

cev mora prijavitelj predložiti tudi:
– sinopsis,
– scenarij,
– režijsko eksplikacijo,

– dokazilo, iz katerega izhaja prijaviteljeva registra-
cija za izvajanje dejavnosti produkcije AV del pod šifro 
J59.110, in ki na dan prijave na razpis ni staro več kot 
15 dni (obvezno oddajo samo tiste osebe, pri katerih 
ustrezna dejavnost ni razvidna iz javnopravne evidence 
AJPES, kot npr. društva, zavodi).

Navedene priloge oddajo prijavitelji v ne-zvezani 
obliki. V ovojnici mora prijavitelj priložiti tudi en izvod 
popolne vloge v elektronski obliki v PDF formatu na CD 
ali DVD zgoščenki, USB ključku ali SD kartici. Elektron-
ska kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge.

Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja RTV SLO 
po uradni dolžnosti, kadar se ti vodijo v uradnih eviden-
cah oseb javnega prava.

Izpolnjevanje pogojev iz te točke razpisa je pogoj za 
formalno popolnost in vsebinsko obravnavanje oddanih 
vlog na razpis. Vloge, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, se 
s posamičnim sklepom zavržejo.

9. Trajanje razpisa
Razpis je odprt za prijave projektov od dne 16. 12. 

2016 do dne 6. 2. 2017.
Vloge (prijave projektov) se pošljejo na naslov: Ra-

diotelevizija Slovenija, Kolodvorska 2, 1000 Ljub ljana, 
na njih pa mora pisati »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis 
za odkup dokumentarnih AV del neodvisnih producentov 
2016-4«. Na zadnji strani ovojnice je potrebno navesti 
naziv in naslov prijavitelja. Če prijavitelj prijavlja več AV 
del, mora vsako AV delo posredovati na naslov RTV 
SLO v ločeni ovojnici.

Vsaka prispela vloga ter njene morebitne dopolnitve 
se evidentirajo kot ena zadeva, ki pridobi oznako – za-
poredno številko glede na vrstni red registra prispelih 
vlog.

Vloga je pravočasna, če jo prijavitelj do vključno 
6. 2. 2017 vloži osebno na vložišču RTV SLO ali je do 
vključno 6. 2. 2017 oddana na Pošti Slovenije s pripo-
ročeno poštno pošiljko. Vloge, ki ne bodo pravočasne, 
bodo s sklepom zavržene.

10. Merila za ocenjevanje projektov
Merila za ocenjevanje prijavljenih projektov so na-

slednja:
a) Vsebina: do 60 točk.
b) Kreativni del ekipe ter reference prijavitelja: 

do 30 točk.
c) Ocena odkupne vrednosti: do 10 točk.
Maksimalno število točk, ki ga lahko prejme posa-

mezno prijavljeno AV delo, je 100 točk. AV dela, ki bodo 
ocenjena z manj kot 70 točkami, ne bodo predlagana 
v odkup. Od projektov, katerih ocena je enaka ali pre-
sega 70 točk, bodo v skladu z razpoložljivimi finančnimi 
sredstvi izbrani tisti projekti, ki bodo ocenjeni najvišje 
(tj. od projekta, ki je zbral najvišje število točk, navzdol).

RTV SLO si pridrži pravico izdelave rezervnega 
seznama AV del, ki bodo lahko predlagana v odkup 
v primeru sprostitve sredstev.

11. Izvedba razpisa
Razpis je odprt za prijavo AV projektov v roku, ki 

je določen v 9. točki razpisa. Vse nepravočasne vloge 
ter vloge, ki jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo 
s sklepom zavržene. Prav tako bodo s sklepom zavr-
žene formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelji tudi po 
pozivu RTV SLO v roku petih dni ne bodo ustrezno do-
polnili. Pravočasne in formalno popolne vloge ter vloge, 
ki jih bodo vložile upravičene osebe, bodo posredovane 
v presojo komisiji za ocenjevanje projektov, ki bo pro-
jekte ocenila na podlagi meril, določenih v razpisu. RTV 
SLO si pridrži možnost povabiti posamezne prijavitelje 
k osebni predstavitvi in natančnejši obrazložitvi postavk 
projekta (»peaching«).
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O končnem izidu razpisa bo za vsako vsebinsko 
obravnavano vlogo izdana posamična odločba, s katero 
se bo odločilo o sprejetju v odkup in višini sredstev ali 
o zavrnitvi sprejetja v odkup.

S prijavitelji izbranih projektov bo RTV SLO na pod-
lagi dokončne odločbe sklenila pogodbo o odkupu AV 
dela, katere vzorec je sestavni del razpisne dokumen-
tacije in s katero bosta prijavitelj in RTV SLO uredili vsa 
medsebojna razmerja. RTV SLO bo prijavitelje izbranih 
AV del pozvala k pristopu sklenitve pogodbe oziroma 
podpisu pogodbe. Pred sklenitvijo pogodbe o odkupu 
AV dela lahko RTV SLO povabi izbranega prijavitelja 
projekta na uskladitev tistih določb pogodbe, ki jih je 
treba prilagoditi posebnostim posameznega projekta. 
Če se prijavitelji izbranih AV del v določenem roku iz 
neupravičenih razlogov ne bodo odzvali pozivu k uskla-
ditvi projekta ali podpisu pogodbe, bo RTV SLO štela, da 
odstopajo od sklenitve pogodbe in bo RTV SLO prosta 
vseh obveznosti do prijavitelja. Pogodba o odkupu AV 
dela se praviloma podpiše na sedežu RTV SLO, najprej 
s strani prijavitelja izbranega AV dela in nato s strani 
RTV SLO ter začne veljati z dnem podpisa obeh pogod-
benih strank.

Prijavitelji izbranih AV del morajo zagotoviti, da ob 
realizaciji AV dela RTV SLO pridobi izključne ter časov-
no in krajevno neomejene materialne avtorske pravice 
za televizijsko, kabelsko, satelitsko in spletno predvaja-
nje odkupljenega AV dela ter za njegovo arhiviranje kot 
dela lastne programske produkcije v skladu z zakonom, 
ki ureja delovanje RTV SLO in arhiviranje AV gradiva 
RTV SLO. V nasprotnem primeru si RTV SLO pridrži 
pravico, da ne sklene pogodbe o odkupu.

12. Rok za dokončanje projektov: AV dela morajo 
biti dokončana v letu 2017.

13. Informacije v zvezi z razpisom
Prijavitelji se lahko za vse informacije v zve-

zi s razpisom obrnejo na elektronski naslov: AVraz-
pisi@rtvslo.si.

V času trajanja razpisa je vsem zainteresiranim 
osebam celotna dokumentacija razpisa dosegljiva na 
sedežu RTV SLO ter objavljena na spletni strani RTV 
SLO http://www.rtvslo.si/razpisi.

Radiotelevizija Slovenija

 Ob-3648/16

Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o Ra-
dioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 
– ZDavP-1B, 105/06 – Odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B 
(31/09 – popr.), 9/14) in Pravilnika o izvajanju javnih 
razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih produ-
centov (Uradni list RS, št. 22/10) objavljamo

javni razpis
za odkup AV del neodvisnih producentov v letu 
2016-5 (televizijska nanizanka/nadaljevanka –  

18 x 25 minut)
1. Predmet javnega razpisa: predmet tega javnega 

razpisa (v nadaljevanju: razpis) je odkup slovenskih 
avdiovizualnih (AV) del, televizijskih nanizank oziroma 
nadaljevank (18 x 25 minut), ki so izvorno producirane 
s strani neodvisnih producentov. Na podlagi tega razpisa 
odkupljena dela bo Radiotelevizija Slovenija (v nadalje-
vanju: RTV SLO) predvajala v svojih programih v skladu 
z zakonom, ki ureja področje medijev.

2. Pomen izrazov
Uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Avdiovizualna dela (v nadaljevanju: AV dela) 

– filmi vseh zvrsti (igrani, dokumentarni, igrano-doku-

mentarni, animirani, eksperimentalni filmi itd.; kratki, 
srednjemetražni in celovečerni filmi), videofilmi, nani-
zanke, nadaljevanke, televizijske oddaje ter vsa druga 
dela, izražena v obliki zaporedja povezanih gibljivih slik, 
z zvokom ali brez, ne glede na vrsto nosilca, na katerem 
so vsebovana, in ki so izražena kot individualne intelek-
tualne stvaritve.

2. Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna, popol-
na in vložena s strani upravičene osebe (prijavitelja).

3. Upravičena oseba – prijavitelj AV dela, ki za 
oddajo vloge na razpis izpolnjuje vse pogoje, določene 
z zakonom, predpisi in tem razpisom.

4. Pravočasna vloga – vloga, ki jo RTV SLO prejme 
oziroma jo prijavitelj pošlje s priporočeno poštno pošiljko 
v rokih, določenih s tem razpisom.

5. Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne 
sestavine, določene s tem razpisom.

6. Prijavitelj AV dela – pravna ali fizična oseba, ki 
odda vlogo na razpis.

7. Soavtorji AV dela, avtorji prispevkov AV dela in 
izvajalci pri AV delu – soavtorji AV dela, avtorji prispev-
kov AV dela in izvajalci pri AV delu, kot so določeni z Za-
konom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo (UPB3), 68/08, 
110/13, 56/15).

8. Scenarij – oštevilčeno zaporedje podrobno opi-
sanih prizorov, ki vsebuje vse dialoge, opise oseb in 
prizorišč, podatke, kje (interier, eksterier) in kdaj (dan, 
noč) se prizor dogaja, ter vse druge vsebinske podatke.

9. Sinopsis – besedilo, ki povzema bistvo zgodbe 
in njene najpomembnejše elemente ter opisuje glavne 
like, njihove ključne odločitve in dejanja. Obsega eno 
tipkano stran.

10. Režijska eksplikacija – razlaga režiserjevega 
videnja nastajajočega AV dela.

11. Karakterizacija glavnih likov – opredelitev glav-
ne lastnosti osebe, ki nastopa v igranem AV delu: njen 
spol, starost, karakterne značilnosti, družinski status, 
poklic, predzgodovino (v kolikor je pomembna za potek 
dogajanja ali razumevanje reakcij oseb), pa tudi druge 
lastnosti, ki gledalcu pojasnjujejo motivacijo osebe za 
določena dejanja.

12. Projekt – Izraz za AV delo, ki je predmet tega 
razpisa, vključno z dokumentacijo, ki se nanaša na re-
alizacijo AV dela.

13. Realizacija projekta – proces celotne izvedbe 
projekta, ki vključuje pred produkcijo (razvoj projekta, 
sestavo avtorsko-izvajalske ekipe in tehnično-izvedbe-
ne ekipe, priprave na snemanje), produkcijo (obdelavo 
posnetka do dokončne (finalne) kopije AV dela, s katero 
se AV delo šteje za dokončano) ter spremljanje projekta 
in vodenje celotne projektne dokumentacije.

14. Neodvisni producent – pravna ali fizična oseba, 
ki izpolnjuje vse pogoje za neodvisnega producenta, 
določene z zakonom in drugimi predpisi, in je v skladu 
s Standardno klasifikacijo dejavnosti registrirana za iz-
vajanje dejavnosti produkcije AV del (J59.110).

15. Slovensko AV delo – delo, ki izpolnjuje vse po-
goje po Uredbi o merilih oziroma pogojih za določitev 
slovenskih avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01) 
ali jim je ta lastnost drugače uradno oziroma pravno-
močno priznana.

3. Zvrst, tematika in obseg AV del, ki so predmet 
tega razpisa

RTV SLO bo na razpisu financirala dve televizijski 
nanizanki oziroma nadaljevanki – 18 delov (programskih 
kosov) po 25 minut.

Nanizanka/nadaljevanka naj vsebinsko zajema iz 
sodobnega življenja in naj bo lahkotnejšega žanra, na-
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pisana na ustrezni jezikovni ravni, primerni za predva-
janje na javni televiziji. Vodilna tema naj bo konkreten 
problem ali situacija iz sodobne slovenske družbe, reci-
mo izzivi, ki jih doživljajo mlajši ljudje, ko se vključujejo 
v svet odraslih, ali recimo dogajanje v specifičnih okoljih 
ali družbenih skupinah, skozi katero je moč razviti simp-
tomatiko današnje slovenske družbe in medčloveških 
odnosov (pisarniško okolje, medijske hiše, bolnice, ob-
činski uradi, oglaševalske agencije ipd.). Glavni motiv 
nadaljevanke naj bo obdelan skozi prepričljivo značaj-
sko izoblikovane glavne in stranske like, ki se srečujejo 
z izzivi in jih razrešujejo na svež, po možnosti nepredvi-
dljiv način. V ustrezni meri je zaželena tudi nadgradnja 
v smer duhovitosti in ironičnosti. Vsebina in izvedba 
nadaljevanke naj bo primerna za široko ciljno publiko 
vseh generacij, upoštevati mora načela družinskih pro-
gramov in primernosti za osrednji, prvovrstni programski 
čas med 20. in 22. uro.

4. Nosilci ter kvalitativni tehnični in drugi standardi, 
v skladu s katerimi mora biti izdelano AV delo

Prijavljena AV dela morajo biti posneta v HD for-
matu 16:9 v skladu s tehničnimi standardi RTV SLO, 
ki so objavljena na spletnih straneh RTV SLO. AV dela 
morajo tehnično ustrezati priporočilom ITU-R BT 500 
o sub jektivni oceni tehnične kvalitete slike in priporoči-
lom ITU-R BS 562 o sub jektivni oceni tehnične kvalitete 
zvoka.

5. Okvirna in maksimalna vrednost sredstev, name-
njenih za predmet razpisa

Maksimalna vrednost razpisanih sredstev znaša 
1.010.160,00 EUR s pripadajočim DDV 22 %.

Maksimalna vrednost razpisanih sredstev za posa-
mezno nadaljevanko znaša 414.000,00 EUR brez DDV 
(505.080,00 EUR s pripadajočim DDV) na celotno AV 
delo, oziroma 23.000,00 EUR brez DDV (28.060,00 EUR 
s pripadajočim DDV) na posamezni programski kos.

6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obvezne obrazce, ki jih morajo prijavitelji oddati 

na razpisu (obrazci št. 1–10),
– vzorec pogodbe o odkupu AV dela.
Prijavitelji morajo pri oddaji vlog obvezno uporabiti 

obrazce iz razpisne dokumentacije, kadar so ti pred-
videni. Prijavitelji morajo parafirati vsako stran vzorca 
pogodbe o odkupu AV dela.

7. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnju-

jejo naslednje pogoje:
a) Prijavitelj projekta je neodvisni producent po 

zakonu, ki ureja medije oziroma AV medijske storitve.
b) Prijavitelj projekta ima na dan prijave na razpis 

poravnane vse zapadle finančne obveznosti in izpolnje-
ne vse druge obveznosti do RTV SLO.

c) Proti prijavitelju ni uveden postopek zaradi in-
solventnosti ali prisilnega prenehanja po predpisih o fi-
nančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju, oziroma ni začet drugi postopek 
prenehanja prijavitelja po področnem predpisu.

d) Zoper prijavitelja oziroma njegovo osebo ni iz-
rečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih 
dejanj, ki po zakonu o javnem naročanju predstavljajo 
razloge za izključitev iz postopka.

e) AV dela, ki jih prijavijo prijavitelji na razpis, mo-
rajo ustrezati pogojem za slovensko AV delo po Uredbi 
o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdi-
ovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01) in morajo teh-
nično ustrezati priporočilom za televizijsko predvajanje, 
določenim v 4. točki tega razpisa.

f) AV delo mora biti po svoji vsebini skladno s predpisi, 
ki urejajo področje medijev in medijskih vsebin, ter z za-
konskim namenom in poslanstvom RTV SLO kot pravne 
osebe posebnega nacionalnega in kulturnega pomena.

g) Prijavitelj prijavlja slovensko AV delo, ki v času 
prijave še ni realizirano oziroma dokončano.

Izpolnjevanje pogojev ugotavlja RTV SLO po uradni 
dolžnosti, kadar se ti vodijo v uradnih evidencah oseb 
javnega prava.

Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev 
iz te točke razpisa, bodo s sklepom zavržene oziroma 
bodo v primeru vsebinskega vprašanja zavrnjene.

8. Vloga
Vloga je popolna, če prijavitelj predloži vso spodaj 

našteto, ustrezno izpolnjeno in po podatkovnih naved-
bah med seboj skladno dokumentacijo:

1) Obrazce RTV SLO iz razpisne dokumentacije, ki 
jih prijavitelji v celoti izpolnijo ter ob koncu s strani upra-
vičenih oseb na označenih mestih podpišejo in žigosajo 
(če poslujejo z žigom):

– prijavni obrazec za kandidiranje na razpisu (obra-
zec št. 1),

– podatke o prijavitelju (obrazec št. 2),
– seznam naročnikov vseh AV del prijavitelja v letu 

2015 (obrazec št. 3),
– seznam vseh realiziranih del prijavitelja v letih 

2013, 2014 in 2015 (obrazec št. 3a) – odda samo prijavi-
telj, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji ali kateri izmed 
držav članic Evropske unije,

– reference prijavitelja (obrazec št. 4),
– podatke o AV delu (obrazec št. 5),
– reference soavtorjev (obrazec št. 6),
– terminski načrt realizacije projekta (obrazec št. 7),
– obvezna izjava prijavitelja (obrazec št. 8),
– obrazec finančnega predračuna projekta (obra-

zec št. 9),
– izjave prijavitelja z glavnim režiserjem, vsemi sce-

naristi in direktorjem fotografije (na obrazcu št. 10).
Osnovnega besedila obrazcev RTV SLO prijavitelji 

na noben način ne smejo spreminjati!
2) Obrazcem RTV SLO morajo biti predloženi tudi 

naslednji dokumenti:
– na vsaki strani parafiran vzorec koprodukcijske 

pogodbe RTV SLO, ki je del dokumentacije razpisa,
– sinopsis (odda se za vseh osemnajst program-

skih kosov),
– scenarij (odda se za prve tri programske kose),
– režijsko eksplikacijo (odda se splošna režijska 

eksplikacija za celotno AV delo),
– karakterizacijo glavnih likov,
– dokazilo, iz katerega izhaja prijaviteljeva registra-

cija za izvajanje dejavnosti produkcije AV del pod šifro 
J59.110, in ki na dan prijave na razpis ni staro več kot 
petnajst dni (obvezno oddajo samo tiste osebe, pri ka-
terih ustrezna dejavnost ni razvidna iz javnopravne evi-
dence AJPES, kot npr. društva, zavodi).

Navedene priloge oddajo prijavitelji v nezvezani obliki.
V ovojnici mora prijavitelj priložiti tudi en izvod po-

polne vloge v elektronski obliki v PDF formatu na CD ali 
DVD zgoščenki, USB ključku ali SD kartici. Elektronska 
kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge.

Izpolnjevanje pogojev iz te točke razpisa je pogoj za 
formalno popolnost in vsebinsko obravnavanje oddanih 
vlog na razpis. Vloge, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, se 
s posamičnim sklepom zavržejo.

9. Razpisni roki
Razpis je odprt za prijave vlog od 16. 12. 2016 

do 13. 3. 2017. Prijavitelji lahko vložijo vloge do vključno 
13. 3. 2017.
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Vloge se vložijo na naslov Radiotelevizija Slovenija, 
Kolodvorska 2, 1000 Ljub ljana, s priporočeno poštno 
pošiljko Pošte Slovenija ali se oddajo osebno v vloži-
šču RTV SLO. Vloga je pravočasna, če jo prijavitelj do 
vključno 16. 3. 2017 vloži osebno na vložišču RTV SLO 
ali je do vključno 16. 3. 2017 oddana na Pošti Slovenije 
s priporočeno poštno pošiljko. Vloge, ki ne bodo pravo-
časne, bodo s sklepom zavržene.

Na ovojnici vsake vloge mora pisati »Ne odpiraj 
– Prijava na Javni razpis za odkup AV del neodvisnih 
producentov v letu 2016-5 (televizijska nanizanka/nada-
ljevanka – 18 x 25 minut)«. Na zadnji strani ovojnice pa 
je potrebno navesti naziv in naslov prijavitelja.

Če prijavitelj prijavlja več AV del, mora vsako AV 
delo posredovati na naslov RTV SLO v ločeni ovojnici.

10. Kriteriji, po katerih se bo ocenjevala posame-
zna vloga

Prijavljena AV dela bodo ocenjena po naslednjih 
kriterijih:

– vsebina (izbor teme, pristop k obravnavi teme, 
karakterizacija glavnih likov, dramaturška zgradba zgod-
be, sporočilnost in primernost za širok krog gledalcev, 
reference scenarista/-ov) – do 60 točk;

– reference glavnega režiserja in ustreznost režij-
ske eksplikacije – do 15 točk;

– reference direktorja fotografije – do 5 točk;
– reference in profesionalna kredibilnost producen-

ta – do 10 točk;
– finančna ustreznost (ocena ustreznosti finančne-

ga predračuna projekta glede na predvidene potrebe iz 
scenarija, poteka realizacije ipd.) – do 10 točk.

Maksimalno število točk, ki ga lahko posamezno AV 
delo prejme na razpisu, je 100 točk.

Dela, ki bodo ocenjena z manj kot 70 točkami, ne 
bodo predlagana za sprejetje v odkup.

RTV SLO si pridrži pravico izdelave rezervnega 
seznama del, ki bodo lahko predlagana za sprejetje 
v odkup v primeru povečanja ali sprostitve sredstev.

11. Izvedba razpisa
Razpis je odprt za prijavo AV del, ki ustrezajo po-

gojem razpisa, v roku, ki je določen v 9. točki razpisa. 
Vse nepravočasne vloge ter vloge, ki jih ne bodo vložile 
upravičene osebe, bodo s sklepom zavržene. Prav tako 
bodo s sklepom zavržene formalno nepopolne vloge, ki 
jih prijavitelji tudi po pozivu RTV SLO v roku petih dni ne 
bodo ustrezno dopolnili. Pravočasne in formalno popol-
ne vloge ter vloge, ki jih bodo vložile upravičene osebe, 
bodo posredovane v presojo strokovni komisiji, ki bo 
projekte ocenila na podlagi meril in kriterijev, določenih 
v razpisu. RTV SLO si pridrži možnost povabiti posa-
mezne prijavitelje k osebni predstavitvi in natančnejši 
obrazložitvi postavk projekta (»peaching«).

Na razpisu bodo v okviru razpoložljivih sredstev iz-
brana tista AV dela, ki bodo v postopku izbire ocenjena 
najvišje. RTV SLO si ne glede na višino ocene pridrži 
pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev ali ne 
odkupi nobenega AV dela, kolikor strokovna komisija 
presodi, da tudi AV delo iz prvo uvrščene vloge ni pri-
merno za odkup. O končnem izidu razpisa bo za vsako 
vsebinsko obravnavano vlogo izdana posamična odloč-
ba, s katero se bo odločilo o odobritvi ter višini financi-
ranja odkupa izbranih del ali o zavrnitvi odkupa AV del.

S prijavitelji izbranih projektov bo RTV SLO sklenila 
pogodbo o odkupu AV dela, katere vzorec je sestavni 
del razpisne dokumentacije in s katero bosta prijavitelj 
izbranega projekta ter RTV SLO uredili vsa medsebojna 
razmerja v zvezi z odkupom. RTV SLO si pridrži pravi-
co, da prijavitelje izbranih AV del pozove, naj pristopijo 
k podpisu pogodbe. Če se prijavitelji izbranih AV del 

v določenem roku iz neupravičenih razlogov ne bodo 
odzvali pozivu, se bo štelo, da prijavitelji odstopajo od 
sklenitve pogodbe, da se pogodba ne sklene in da sta 
takšen prijavitelj AV dela in RTV SLO prosta medseboj-
nih obveznosti.

Prijavitelji izbranih AV del morajo pred sklenitvijo 
pogodbe o odkupu zagotoviti, da ob realizaciji AV dela 
RTV SLO pridobi izključne ter časovno neomejene ma-
terialne avtorske in izvajalske pravice za televizijsko, 
kabelsko, satelitsko in spletno predvajanje odkuplje-
nega AV dela ter za njegovo arhiviranje kot dela lastne 
programske produkcije v skladu z zakonom, ki ureja 
delovanje RTV SLO in arhiviranje AV gradiva RTV SLO. 
V nasprotnem primeru si RTV SLO pridrži pravico, da ne 
sklene pogodbe o odkupu.

Prijavitelji izbranih AV del so v vseh fazah realizacije 
AV dela (pred produkcija, produkcija, post produkcija) 
dolžni sodelovati s pristojnimi programsko – produkcij-
skimi enotami, uredništvi in službami RTV SLO.

12. Obdobje, v katerem bodo porabljena dodeljena 
sredstva

Sredstva, ki bodo dodeljena za odkup izbranih AV 
del, bodo porabljena v letih 2017/2018.

Sredstva bodo nakazana prijaviteljem izbranih AV 
del v obrokih, ki se določijo glede na finančni predračun, 
terminski načrt oziroma faze realizacije posameznega 
izbranega projekta.

13. Rok za dokončanje in izročitev izbranih AV del: 
AV dela bodo realizirana v obdobju 2017/2018.

14. Informacije v zvezi z razpisom
Prijavitelji se lahko za vse informacije v zvezi z razpi-

som obrnejo na elektronski naslov: AVrazpisi@rtvslo.si.
V času trajanja razpisa je vsem zainteresiranim 

osebam celotna razpisna dokumentacija dosegljiva na 
sedežu RTV SLO ter objavljena na spletni strani RTV 
SLO http://www.rtvslo.si/razpisi.

Radiotelevizija Slovenija

 Ob-3619/16

Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih jav-
nih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 
38/10 in 57/11) in 5. člena Odloka o koncesiji za opra-
vljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in šol-
skih prevozov na območju Občine Jesenice (Uradni 
list RS, št. 37/96, 16/97 in 57/13) Občina Jesenice, 
Cesta železarjev 6, Jesenice (v nadaljevanju: konce-
dent), objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje izbirne 

občinske gospodarske javne službe mestnega 
linijskega prometa, vključno s šolskimi prevozi  

v Občini Jesenice
1. Naziv in naslov koncedenta: Občina Jesenice, 

Cesta železarjev 6, Jesenice.
2. Koncesijski akt: koncesija se podeljuje skladno 

z Odlokom o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega 
mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Ob-
čine Jesenice (Uradni list RS, št. 37/96, 16/97 in 57/13).

3. Predmet javnega razpisa je podelitev koncesi-
je za opravljanje izbirne občinske gospodarske javne 
službe mestnega linijskega prevoza, vključno s šolskimi 
prevozi v Občini Jesenice.

4. Začetek in obdobje trajanja koncesije: izbrani 
prijavitelj/koncesionar bo imel na podlagi podeljene kon-
cesije izključno pravico opravljanja koncesionirane go-
spodarske javne službe, vključno s šolskimi prevozi na 
celotnem območju Občine Jesenice. Koncesija se podeli 
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za obdobje 5 let, z možnostjo podaljšanja. Trajanje kon-
cesije se določi v upravni odločbi o podelitvi koncesije 
in koncesijski pogodbi. Koncesijsko obdobje začne teči 
z dnem, ko koncesionar prične izvajati dejavnost. Za-
četek in trajanje koncesije je odvisno od dokončnosti 
odločbe o podelitvi koncesije.

5. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis in 
pogoji za izbor koncesionarja so navedeni v razpisni 
dokumentaciji.

6. Merila za ocenjevanje:
– cena storitve (subvencija občine) za prvo leto iz-

vajanja koncesionirane dejavnosti;
– opravljanje mestnega linijskega prometa in šol-

skih prevozov v drugih občinah.
Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril 

je predmet razpisne dokumentacije.
7. Navedba finančnih zavarovanj (vzorci v razpisni 

dokumentaciji)
Skupaj s ponudbo:
– finančno zavarovanje za resnost ponudbe; ponu-

dnik mora priložiti bančno garancijo v višini 20.000,00 €.
8. Prijava na javni razpis mora biti predložena 

na predpisanih obrazcih s prilogami, v skladu z razpi-
sno dokumentacijo.

9. Organ, ki bo opravil izbor koncesionarja: komisija 
za izvedbo postopka javnega razpisa za izbiro koncesio-
narja za opravljanje izbirne občinske gospodarske javne 
službe mestnega linijskega prevoza, vključno s šolskimi 
prevozi v Občini Jesenice poda predlog izbora konce-
sionarja, na podlagi katerega direktor občinske upra-
ve Občine Jesenice, izda upravno odločbo o podelitvi 
koncesije.

10. Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojni-
cah z obvezno oznako na ovojnici: »Ne odpiraj – ponud-
ba – javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje 
izbirne občinske gospodarske javne službe mestnega 
linijskega prevoza, vključno s šolskimi prevozi v Občini 
Jesenice, št. 354-10/2016«. Ovojnica s prijavo mora 
prispeti na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 
Jesenice, do vključno 13. 1. 2017 do 10. ure. Nepravo-
časnih in nepravilno označenih prijav, komisija za odpi-
ranje prijavnih vlog ne bo obravnavala in bodo neodprte 
vrnjene prijaviteljem.

11. Datum odpiranja prijav: komisija bo v petek, 
13. 1. 2017 ob 12. uri, na Občini Jesenice, Cesta že-
lezarjev 6, Jesenice, odprla vse v roku dostavljene 
prijave.

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa: prijavitelji bodo obveščeni o izboru 
koncesionarja predvidoma v roku 60 dni od odpiranja 
ponudb.

13. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni 
strani Občine Jesenice (http://www.jesenice.si).

Občina Jesenice

Št. 014-0016/2015-24 Ob-3620/16

Na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona 
o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – 
UPB, s spremembami) in 6. člena Statuta Občine Raz-
križje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12), 
Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje, objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe 

na področju osnovne zdravstvene dejavnosti  
v Občini Razkrižje

1. Naročnik – koncendent: Občina Razkrižje, Šafar-
sko 42, 9246 Razkrižje.

2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev koncesi-

je za opravljanje javne službe na področju osnovne 
zdravstvene dejavnosti v občini:

– 1 koncesija na področju družinske medicine, v ob-
segu 1,00 tima.

3. Kraj izvajanja dejavnosti: dejavnost se bo opra-
vljala v prostorih Zdravstvene postaje Razkrižje, Šafar-
sko 24d, 9246 Razkrižje.

4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko 
razmerje se sklepa za nedoločen čas. Koncesijska de-
javnost se prične opravljati v najkrajšem možnem času, 
najkasneje pa v roku 2 mesecev po podpisu pogodbe 
z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v na-
daljevanju ZZZS) v nasprotnem primeru se koncesija 
odvzame z odločbo.

5. Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati
Za izvajanje dejavnosti, ki je predmet javnega raz-

pisa, mora vlagatelj izpolnjevati zakonsko predpisane 
pogoje, ki jih določa 35. člen Zakona o zdravstveni 
dejavnosti in dodatne pogoje, ki jih določa koncen-
dent. Kot dokaz o izpolnjevanju zakonsko predpisanih 
in dodatnih pogojev mora vlagatelj v prijavi na javni 
razpis priložiti ustrezna dokazila v originalu ali overjeni 
fotokopiji. Posameznega zahtevanega dokazila vlaga-
telj ne more nadomestiti z drugim dokazilom ali lastno 
nadomestno izjavo.

5.a Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je 
vlagatelj fizična oseba:

– Da ima zahtevano izobrazbo za opravljanje pred-
videne dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo.

– Da ni v delovnem razmerju (oziroma v kolikor je, 
bo le-to v primeru podeljene koncesije na tem javnem 
razpisu prekinil delovno razmerje in začel opravljati kon-
cesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo).

– Da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepo-
vedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica.

– Da bo v primeru podeljene koncesije vsak dan 
od ponedeljka do petka v ordinacijskih prostorih Zdra-
vstvene postaje Razkrižje, Šafarsko 24d, opravljal kon-
cesijsko dejavnost. V ta namen bo pred začetkom opra-
vljanja dejavnosti sklenil pogodbo o najemu prostorov 
z Občino Razkrižje.

– Da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavno-
sti v RS na področju zdravstvene dejavnosti, na katero 
kandidira na tem razpisu.

– Da se o isti upravni zadevi ne vodi upravni ali 
sodni postopek, ki zadeva vlagatelja (upravni postopki, 
ki jih vodi občina ali sodni postopki, v katerih občina 
nastopa kot stranka).

5.b Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je 
vlagatelj pravna oseba:

– Da ima predvideni nosilec koncesijske dejavno-
sti pri pravni osebi zahtevano izobrazbo za opravlja-
nje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samo-
stojno delo.

– Da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri 
pravni osebi ni v delovnem razmerju pri drugi pravni 
osebi (oziroma v kolikor je, bo le-to v primeru podeljene 
koncesije na tem javnem razpisu prekinil delovno raz-
merje in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu 
z odločbo in pogodbo).

– Da predvidenemu nosilcu koncesijske dejavnosti 
ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravlja-
nje zdravstvene službe oziroma poklica.

– Da bo pravna oseba v primeru podeljene kon-
cesije vsak dan od ponedeljka do petka v ordinacijskih 
prostorih Zdravstvene postaje Razkrižje, Šafarsko 24d, 
opravljala koncesijsko dejavnost. V ta namen bo pred 
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začetkom opravljanja dejavnosti sklenil pogodbo o na-
jemu prostorov z Občino Razkrižje.

– Da ima pravna oseba veljavno dovoljenje Ministr-
stva za zdravje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ki 
je predmet razpisne koncesije.

– Da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri 
pravni osebi ni že izvajalec koncesijske dejavnosti v RS 
na področju zdravstvene dejavnosti, na katero kandidira 
pravna oseba na tem razpisu.

– Da se o isti upravni zadevi ne vodi upravni ali 
sodni postopek, ki zadeva pravno osebo, zakonitega 
zastopnika pravne osebe ali predvidenega nosilca kon-
cesijske dejavnosti pri pravni osebi (upravni postopki, 
ki jih vodi občina ali sodni postopki, v katerih občina 
nastopa kot stranka).

6. Merila za vrednotenje vlog:
– pričetek z delom – največ 10 točk,
– delovna doba nosilca dejavnosti – največ 4 točke,
– dodatna strokovna znanja – največ 4 točke.
7. Žreb: če dosežeta dva ali več vlagateljev na 

podlagi postavljenih meril pri razpisani koncesiji enako 
število točk, se izvede žreb.

8. Navodila za izdelavo vloge in zahtevane sestavi-
ne vloge so podana v razpisni dokumentaciji.

9. Rok za oddajo vloge: vloga mora biti naslovljena 
na naslov Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkriž-
je. Na sedež občine mora prispeti najkasneje do 16. 1. 
2017 do 12. ure.

10. Obravnava vlog
Razpisna komisija, ki jo imenuje župan, bo oce-

njevala le pravočasne in pravilne vloge, ki bodo ustre-
zale pogojem razpisne dokumentacije. Na merilih ute-
meljen predlog za izbiro bo posredovala pristojnemu 
upravnemu organu. Po pridobitvi ustreznih mnenj in 
soglasij, ki jih določa Zakon o zdravstveni dejavnosti, 
bo koncesija podeljena z upravno odločbo. Prepozne, 
nepravilne in nepopolne vloge ter vloge vlagateljev, ki 
ne bodo izbrani, bo pristojni organ zavrnil z upravno 
odločbo.

V primeru, da bo razpisna komisija ocenila, da nih-
če od vlagateljev ni primeren za podelitev koncesije ali 
da program za razpisano koncesijo ni na razpolago, se 
koncesija ne podeli.

11. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo 16. 1. 2017 
ob 13. uri, v prostorih poročno sejne sobe v Domu Kul-
ture. Odpiranje vlog ne bo javno.

12. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumenta-
cija je zainteresiranim na voljo od dneva objave javnega 
razpisa v Uradnem listu RS, na spletnih strani Občine 
Razkrižje (http://www.razkrizje.si) in v upravi občine.

13. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo: vse 
dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni 
osebi Cvetki Mlinarič na naslovu cvetka.mlinaric@raz-
krizje.si. Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji 
poslati po elektronski pošti do 6. 1. 2017. Naročnik bo 
vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na spletni 
strani Občine Razkrižje do 9. 1. 2017.

14. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumenta-
cije: naročnik si pridružuje pravico, da najkasneje šest 
dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in 
dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki 
»dopolnila« objavljena na spletni strani občine. Naročnik 
bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok za oddajo vlo-
ge, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev 
oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvi-
jo roka za oddajo vloge se pravice in obveznosti naroč-
nika in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki posledično 
izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo vloge.

15. Jezik, v katerem mora vlagatelja izdelati vlogo: 
vloga mora biti v celoti predložena v slovenskem jeziku.

16. Izpis razpisa: o izidu razpisa bodo kandidati 
obveščeni predvidoma v roku 30 dni od dneva roka za 
oddajo kandidatur.

Občina Razkrižje

 Ob-3631/16

Javni razpis
za podelitev koncesije za izvedbo projekta 

»Energetska sanacija objektov in infrastrukture 
Občine Postojna«

1. Povabilo k oddaji prijave
Občina Postojna, Ljub ljanska cesta 4, 6230 Po-

stojna, na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem 
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljeva-
nju: ZJZP) ter Odloka o javno-zasebnem partnerstvu 
za izvajanje energetskega pogodbeništva v objektih in 
infrastrukturi Občine Postojna (Uradni list RS, št. 67/16; 
v nadaljevanju: Odlok) objavlja povabilo k oddaji prijave 
v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za 
izvedbo projekta »Energetska sanacija objektov in in-
frastrukture Občine Postojna«.

Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora 
biti v celoti pripravljena v skladu s predmetno razpisno 
dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni 
strani: http://www.postojna.si/o-obcini/razpisi-in-obja-
ve/javni-razpisi-narocila-in-objave/.

2. Splošne informacije o javnem razpisu
Koncedent: Občina Postojna, Naslov: Ljub ljanska 

cesta 4, 6230 Postojna
Ime javnega razpisa: »Energetska sanacija objek-

tov in infrastrukture Občine Postojna«
Številka javnega razpisa: 430-39/2016
Podatki o koncesijskem aktu: Koncesijski akt za 

izvedbo projekta »Energetska sanacija objektov in in-
frastrukture Občine Postojna« je Odlok.

Predmet koncesije: Predmet koncesije je izvajanje 
storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogod-
benega zagotavljanja prihrankov energije v štirinajstih 
objektih, ki so v lasti Občine Postojna in na omrežju javne 
razsvetljave v Občini Postojna. Predmet koncesije je lahko 
poleg pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije tudi 
pogodbena oskrba z energijo v prej navedenih objektih.

Območje izvajanja koncesije: Območje izvajanja koncesije obsega sledeče objekte:

Št. Objekt Naslov
1. OBČINSKA STAVBA Ljub ljanska cesta 4, 6230 Postojna
2. KULTURNI DOM POSTOJNA Gregorčičev drevored 2, 6230 Postojna
3. KNJIŽNICA BENA ŽUPANČIČA POSTOJNA Trg padlih borcev 5, 6230 Postojna
4. NOTRANJSKI MUZEJ POSTOJNA Kolodvorska cesta 3, 6230 Postojna
5. VRTEC POSTOJNA – ENOTA PASTIRČEK Cesta na Kremenco 4, 6230 Postojna
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Št. Objekt Naslov
6. VRTEC POSTOJNA – ENOTA ZMAJČEK Gregorčičev drevored 8, 6230 Postojna
7. VRTEC POSTOJNA – ENOTA ŠKRATEK Vilharjeva ulica 14, 6230 Postojna
8. OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA – Matična 

šola
Cesta na Kremenco 2, 6230 Postojna

9. OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA – POŠ 
BUKOVJE

Bukovje 4, 6230 Postojna

10. OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA – POŠ 
STUDENO

Studeno 68, 6230 Postojna

11. OSNOVNA ŠOLA MIROSLAVA VILHARJA POSTOJNA – Matična 
šola

Trg padlih borcev 1a, 6230 Postojna

12. TELOVADNICA OSNOVNE ŠOLE PRESTRANEK Ulica 25. maja 14a, 6258 Prestranek
13. GLASBENA ŠOLA POSTOJNA Ljub ljanska cesta 10, 6230 Postojna
14. LJUDSKA UNIVERZA POSTOJNA Ljub ljanska cesta 2, 6230 Postojna
15. OMREŽJE JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI POSTOJNA Celotno območje Občine Postojna

Trajanje koncesije: Koncesija se podeli za največ 
15 let. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo 
pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske 
pogodbe, skladno z določbami le-te.

Razdelitev na sklope: Javni razpis je razdeljen na 
dva sklopa, in sicer:

– Sklop 1: izvajanje storitev energetskega po-
godbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja 
prihrankov energije v štirinajstih objektih, ki so v lasti 
Občine Postojna;

– Sklop 2: izvajanje storitev energetskega po-
godbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja 
prihrankov na omrežju javne razsvetljave v Občini 
Postojna.

Prijava je dopustna le za oba sklopa.
Operacija je sofinancirana v okviru »Operativne-

ga programa Evropske kohezijske politike za obdobje 
2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in 
pro izvodnja energije ter pametna omrežja«, temat-
skega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično go-
spodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 
4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametne-
ga upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov 
energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stav-
bami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 
4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem 
sektorju«.

3. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok 
za predložitev prijav

Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji 
za njihovo predložitev so podane v razpisni doku-
mentaciji.

Končni rok za prejem prijav je 31. 1. 2017 
do 10. ure.

Prijave morajo do zgoraj navedenega roka pri-
speti na naslov Občina Postojna, Ljub ljanska cesta 4, 
6230 Postojna. Prijave morajo ne glede na način do-
stave (osebno ali po pošti) do vložišča občine prispeti 
do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za 
prepozno prejete (prejemna teorija).

Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu 
Občina Postojna, Ljub ljanska cesta 4, 6230 Postojna, 
dne 31. 1. 2017 ob 11.30.

4. Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci: 
skladno z 38. členom ZJZP se na javni razpis lah-
ko prijavi skupina prijaviteljev (skupna prijava), pri 
čemer prijavo odda vodilni partner. Prijavitelj lahko 
v okviru prijave skladno s 74. členom ZJZP nominira 
poljubno število podizvajalcev. Podrobnejše določbe 

glede predložitve skupne prijave oziroma nominacije 
podizvajalcev so navedene v razpisni dokumentaciji.

5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, 
in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so po-
dana v razpisni dokumentaciji.

6. Merila
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so 

zlasti:
– višina prihrankov,
– obseg ponujenih ukrepov,
– trajanje koncesijskega razmerja in
– višina investicije.
Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. čle-

na ZJZP navedena v padajočem zaporedju njihove po-
membnosti. Druga merila ter podrobnejša vsebina meril 
in ponderiranje, bo opredeljeno v razpisnih dokumenta-
cijah za fazo dialoga in ponudbeno fazo.

7. Postopek izbire izvajalca
Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob 

upoštevanju določb III. dela ZJZP po postopku konku-
renčnega dialoga skladno s 46. členom ZJZP.

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obvešče-
ni predvidoma do 30. 6. 2017.

Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajal-
ca so podane v razpisni dokumentaciji.

8. Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja 
v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi 
javnega razpisa preko elektronske pošte obcina@po-
stojna.si, s pripisom za zadevo 430-39/2016. Skrajni 
rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom 
21. 1. 2017 do 10. ure. Pojasnila, navezujoča se na za-
stavljena vprašanja, bodo podana v čim krajšem času, 
najkasneje šest dni pred rokom za prejem prijav in bodo 
objavljena na spletni strani občine.

Občina Postojna

Št. 430-22/2016-2 Ob-3653/16

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni 
list RS, št. 22/98), 5. člena Pravilnika o sofinanciranju 
letnega programa športa v Občini Sežana (Uradni list 
RS, št. 15/09, 22/11 in 8/12), Letnega programa špor-
ta v Občini Sežana za leto 2017 (št. 671-26/2016-7, 
sprejetega dne 17. 11. 2016 na seji Občinskega sveta 
Občine Sežana), Pravilnika o postopkih za izvrševa-
nje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 in 3/13) in na podlagi 
določil Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 
2017 (Uradni list RS, št. 36/16) Občina Sežana objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje programov športa  

v Občini Sežana za leto 2017
Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 

6210 Sežana.
Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sred-

stva za sofinanciranje programov s področja športa za 
leto 2017 v Občini Sežana.

Cilj razpisa
Namen razpisa je sofinancirati programe s področja 

športa skladno s Pravilnikom o sofinanciranju letne-
ga programa športa v Občini Sežana (Uradni list RS, 
št. 15/09, 22/11 in 8/12) (v nadaljevanju pravilnik).

Iz proračuna Občine Sežana za leto 2017 se bodo 
iz proračunske postavke 250603 – Izvajanje letnega 
programa športa, v višini 117.130,00 EUR, sofinancirale 
naslednje vsebine športnih programov:

1. Interesna športna vzgoja predšolskih in šoloob-
veznih otrok,

2. Interesna športna vzgoja mladine,
3. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v ka-

kovostni šport,
4. Kakovostni šport,
5. Športna rekreacija,
6. Specifične športne panoge,
7. Delovanje društev,
8. Delovanje športnih zvez,
9. Vrhunski šport,
10. Športne prireditve.
Programi se sofinancirajo skladno s sprejetim Le-

tnim programom športa v Občini Sežana za leto 2017.
Upravičenci za dodelitev sredstev
Na razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci programov 

športa v skladu z 2. členom pravilnika, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Sežana,
– so registrirani najmanj eno leto v Občini Sežana,
– so izvajali vadbo v Občini Sežana vsaj 10 mese-

cev v preteklem letu,
– imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogo-

je za izvedbo planiranih programov,
– imajo organizirano redno dejavnost (najmanj 

1 vadbena skupina z najmanj 1x tedensko vadbo pod 
strokovnim vodstvom) z izjemo športne zveze in speci-
fičnih športnih panog,

– imajo društva urejeno evidenco o članstvu in pla-
čani članarini, ostali izvajalci pa urejeno evidenco o ude-
ležencih v posameznem programu in

– Občini Sežana redno posredujejo poročila 
na predpisanih obrazcih ter druge podatke, ki se nana-
šajo na izvajanje dejavnosti športa.

Občina Sežana sofinancira programe, kjer je vad-
bena skupina v večini (več kot 50 %) sestavljena iz 
občanov Občine Sežana oziroma je posameznik občan 
Občine Sežana. Športna društva in njihova združenja 
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju občin-
skega letnega programa športa (LPŠ).

Izvajalci programov, ki se prijavijo na razpis, morajo 
imeti izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Občine 
Sežana.

Merila za vrednotenje programov športa so navede-
na v Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa 
v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 15/09, 22/11 in 8/12).

Višina razpisanih sredstev je zagotovljena na pro-
računski postavki 250603 – Izvajanje letnega programa 

športa in znaša 117.130,00 EUR. Dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena do 31. 12. 2017.

Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. 
V kolikor prijavitelj prijavlja več športnih programov, je 
potrebno za vsak posamični športni program izpolniti 
ločen obrazec, glede na vrsto prijavljenega športnega 
programa. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge 
oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumenta-
ciji – Osnovni prijavni obrazec, Navodila za izpolnjevanje 
razpisne dokumentacije Javnega razpisa za sofinanci-
ranje programov športa v Občini Sežana za leto 2017.

Obrazci za poročanje (Zahtevek za izplačilo sred-
stev za športne prireditve za leto 2017, Poročilo o izpe-
ljavi šolskih športnih tekmovanj za leto 2017, Zahtevek 
za mesečno izplačilo sredstev za programe kakovo-
stnega športa za leto 2017, Končno poročilo o izvajanju 
letnega programa športa za leto 2017) in prav tako na-
vodila glede obveščanja javnosti o programih oziroma 
projektih, ki so sofinancirani s strani Občine Sežana, so 
dostopni na spletni strani Občine Sežana www.seza-
na.si ali v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska 
cesta 4, 6210 Sežana.

Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa lah-
ko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumen-
tov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih 
obrazcih.

Kraj kjer lahko izvajalci dvignejo razpisno doku-
mentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave 
dosegljiva na spletni strani Občine Sežana http://www.
sezana.si in na sedežu Občine Sežana, Partizanska 
cesta 4, Sežana.

Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: 
Petra Arko Kovačič, 05/73-10-148, petra.arko@seza-
na.si.

Rok za oddajo prijav in način predložitve prijav: 
popolna vloga mora biti v razpisanem roku predložena 
na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 
Sežana, v zapečateni ovojnici z napisom na prednji stra-
ni: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – sofinanciranje 
programov športa v Občini Sežana za leto 2017«. Na 
hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj. Za prepozno 
se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto 
v razpisnem roku ali ni bila predložena na vložišču Ob-
čine Sežana v razpisnem roku. Nepravočasne prijave 
bodo zapečatene vrnjene prijaviteljem. Rok za oddajo 
prijav je do vključno 16. 1. 2017.

Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija 

hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega 
roka. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno 
nepopolnih vlog bodo izvajalci pozvani, da v roku 8 dni 
od prejetega obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne vlo-
ge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, 
se s sklepom zavržejo. Za nepopolno se šteje vloga, ki 
ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva be-
sedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Oddaja vloge 
pomeni, da se izvajalec strinja z vsemi pogoji in merili 
razpisa.

O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, 
bodo izvajalci obveščeni najkasneje v roku 60 dni po 
zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci programov bodo 
sklenjene pogodbe.

Občina Sežana



Stran 2844 / Št. 81 / 16. 12. 2016 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št. 900-3/2016 Ob-3617/16

Svet Centra za socialno delo Ljub ljana Šiška razpi-
suje na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni 
list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 
25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, 
št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 
52/16), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Ura-
dni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 
– popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 
57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1), 32. člena Statuta Cen-
tra za socialno delo Ljub ljana Šiška ter sklepa seje sveta 
zavoda z dne 1. 12. 2016 delovno mesto

direktorja (M/Ž)
Centra za socialno delo Ljub ljana Šiška

Za direktorja (M/Ž) je lahko imenovan kandidat, ki 
poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje 
še naslednje pogoje, določene v 56. in 57. členu Zakona 
o socialnem varstvu:

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 
69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delov-
nih izkušenj,

ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona 

o socialnem varstvu in dvajset let delovnih izkušenj, od 
tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih 
mestih na področju socialnega varstva,

– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 
varstvu,

– opravljen program za vodenje socialno varstve-
nega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije 
v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobra-
ževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, 
ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka 
opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi 
zakona preneha.

Dokazilom o izpolnjevanju pogojev morajo kandi-
dati priložiti še življenjepis ter program razvoja oziroma 
vizijo dela centra za mandatno obdobje, za katerega 
se prijavlja.

Mandat direktorja traja pet let. Z imenovanim di-
rektorjem se sklene delovno razmerje za določen čas 
trajanja mandata.

Rok za prijavo na razpis je 15 dni od objave razpisa.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev 

naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Svet 
Centra za socialno delo Ljub ljana Šiška, Celovška 
cesta 150, 1000 Ljub ljana, z oznako: »Razpis za direk-
torja/ico – Ne odpiraj«.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Svet Centra za socialno delo Ljub ljana Šiška

 Ob-3623/16

Svet zavoda Vrtca Ptuj, Puhova ulica 6, 2250 Ptuj, 
na podlagi sklepa 10. seje Sveta zavoda Vrtca Ptuj z dne 
28. 11. 2016, razpisuje prosto delovno mesto

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

telja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-

Razpisi delovnih mest

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, 2/15 – Odl. US: U-1-269/12-24 in 
47/15; v nadaljevanju besedila: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predviden začetek dela bo 3. 5. 2017.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ice se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. 

Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o za-
poslitvi na delovnem mestu ravnatelja/ice.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– dokazila o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobra-

ževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti (ne sme biti starejše 

od 30 dni),
– potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem 

postopku (ne sme biti starejše od 30 dni),
pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet 
zavoda Vrtca Ptuj, Puhova ulica 6, 2250 Ptuj, z oznako 
»Prijava na razpis za ravnatelja/ico«.

Kandidat/ka mora k prijavi predložiti program vode-
nja vrtca za mandatno obdobje, lahko predloži tudi kra-
tek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj 
v vzgoji in izobraževanju. Vloga bo štela za pravočasno, 
če bo zadnji delovni dan roka s priporočeno pošiljko 
oddana na pošto. Vlog v e-obliki ne bomo upoštevali.

Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli/e v zakonitem roku.

Sveta zavoda Vrtca Ptuj

Su 040501/2016-19/2 Ob-3624/16

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

1 prosto mesto višjega sodnika
na Višjem sodišču v Ljub ljani,  

za civilnopravno področje
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški 
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto 
na višjem sodišču (višji sodnik), določene v 11. členu 
navedenega zakona.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje 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,
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– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, 

mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 

dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 

prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da 
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in

– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem po-
stopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna 
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana 
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti.

Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV: 

ht tp: / /www.europass.cedefop.europa.eu/euro-
pass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opi-
som strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega 
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona 
o sodniški službi z dokazili, in

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za iz-
volitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat 
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prve-
ga odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za 
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, 
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne 
evidence o državljanstvu.

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz pr-
vega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za 
sodniško mesto Sodnega sveta št. 4/15-13 z dne 1. 10. 
2015, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu 
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljub ljana, 15 dni po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Su 040501/2016-20/1 Ob-3640/16

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

1 prosto mesto vrhovnega sodnika
na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije,  

s predvideno razporeditvijo  
na kazenskopravno področje

Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški 
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško me-
sto na vrhovnem sodišču (vrhovni sodnik), določene 
v 12. členu navedenega zakona.

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

didata,
– datum in kraj rojstva,

– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, 

mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 

dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 

prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da 
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in

– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem po-
stopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna 
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana 
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti.

Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV: 

http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/
home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom 
strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova 
iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški 
službi z dokazili, in

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za iz-
volitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat 
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prve-
ga odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za 
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, 
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne 
evidence o državljanstvu.

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz pr-
vega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za 
sodniško mesto Sodnega sveta št. 4/15-13 z dne 1. 10. 
2015, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu 
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljub ljana, 15 dni po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

 Ob-3641/16

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih 
(Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 
33/16 – PZ-F in 52/16), 20. člena Zakona o javnih 
skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B) in 
17. člena Ustanovitvenega akta Javnega jamstvenega, 
preživninskega in invalidskega sklada Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 23/13) Javni jamstveni, preživnin-
ski in invalidski sklad Republike Slovenije, Dunajska 21, 
Ljub ljana, objavlja javni natečaj za

direktorja
Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega 

in preživninskega sklada Republike Slovenije
1. Na podlagi Zakona o spremembah in dopol-

nitvah Zakona o Javnem jamstvenem, preživninskem 
in invalidskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-G) 
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(Uradni list RS, št. 39/16 z dne 3. 6. 2016) se Javni 
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendi-
je pripoji k Javnemu jamstvenemu, preživninskemu in 
invalidskemu skladu Republike Slovenije. Zakon zač-
ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, 
uporabljati pa se začne 1. januarja 2017. Novo ime 
javnega sklada je Javni štipendijski, razvojni, invalidski 
in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: Sklad).

2. Za direktorja Sklada je lahko imenovana oseba, 
ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima najmanj univerzitetno izobrazbo;
– ima vsaj osem let delovnih izkušenj, od tega pet 

let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti ter
– ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje 

in obsodba ni pogojna.
3. Prijava mora vsebovati:
– kopijo dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zah-

tevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja 
in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila 
izobrazba pridobljena;

– opis delovnih izkušenj, ki vsebuje navedbo vseh 
dosedanjih zaposlitev z datumom sklenitve in preneha-
nja delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu 
in opis del in nalog, ki jih je kandidat opravljal pri posa-
meznem delodajalcu; kandidat naj navede tudi delovne 
izkušnje na vodilnih delovnih mestih;

– izjavo kandidata, da:
a) ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje 

in obsodba ni pogojna,
b) da za namen postopka javnega natečaja izrecno 

dovoljuje Skladu pridobitev podatkov iz prejšnje točke iz 
uradnih evidenc. V primeru, da kandidat v pridobitev po-
datkov iz uradnih evidenc ne soglaša, mora sam predlo-
žiti ustrezna dokazila,

c) izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih 
osebnih podatkov, vendar izključno z namenom in v zve-
zi s postopkom imenovanja.

Prijava mora vsebovati življenjepis v Europass obliki in 
vizijo delovanja in razvoja sklada na največ petih straneh.

Nepopolne in prepozne prijave in prijave, iz katerih 
izhaja, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev, se 
ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

4. Direktorja imenuje in razrešuje Vlada Republike 
Slovenije na predlog nadzornega sveta sklada. Nadzorni 
svet sklada oblikuje predlog za imenovanje direktorja na 
podlagi javnega natečaja. Direktor bo imenovan za dobo 
štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja, predviden 
nastop mandata je 1. 4. 2017.

Direktor bo delo opravljal v prostorih Sklada v Ljub-
ljani.

5. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje 
priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici z označbo »Ne 
odpiraj – za razpis – direktor« na naslov: Javni jamstve-
ni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, 
Dunajska 21, Ljub ljana, in sicer v roku 15 dni od dneva 
objave v Uradnem listu RS, na spletni strani sklada in 
na oglasni deski Zavoda RS za zaposlovanje. Rok za 
prijavo začne teči naslednji dan po zadnji objavi.

6. Izbranemu kandidatu bo izdan sklep o imenova-
nju, neizbranim kandidatom pa obvestilo, in sicer najka-
sneje v roku 8 dni od imenovanja direktorja.

7. Dodatne informacije o izvedbi razpisa lahko kan-
didati dobijo na tel. 01/472-09-90 (kontaktna oseba Aleš 
Marinček).

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, za-
pisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot 
nevtralni za moške in ženske.

Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad  
Republike Slovenije
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Št. 705-57/2016 Ob-3652/16

Na podlagi drugega odstavka 86. člena Zakona 
o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB4, 45/08, 
96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 
63/13 in 17/15; v nadaljevanju: ZS) Ministrstvo za pra-
vosodje objavlja

javni poziv
k predložitvi vlog za imenovanje

1. sodnih izvedencev na naslednjih področjih in 
podpodročjih:

psihologija – klinična psihologija otrok in mlado-
stnikov,

psihologija – klinična psihologija odraslih,
psihologija – klinična psihologija – starševstvo in 

skrbništvo,
psihologija – klinična nevropsihologija odraslih,
psihologija – klinična nevropsihologija otrok in mla-

dostnikov,
psihologija – preiskovalna psihologija,
medicina – otroška kardiologija,
medicina – psihiatrija,
medicina – otroška in mladostniška psihiatrija,
medicina – travmatologija,
medicina – oftalmologija,
arhitektura – urbanizem,
promet – raziskave prometnih nezgod,
računalništvo in informatika – računalniška foren-

zika,
računalništvo in informatika – forenzika računalni-

štva v oblaku,
elektronske komunikacije – forenzika mobilnih ko-

munikacij,
gradbeništvo – zelene strehe,
gradbeništvo – nizke gradnje,
gradbeništvo – visoke gradnje,
gozdarstvo – varstvo pri delu,
ekonomija – vrednotenje podjetij,
ekonomija – plačilo za delo,
geodezija – urejanje lastniških mej – geodetske 

evidence,
motorna vozila – avtomobilska stroka,
forenzično – kriminalistično tehnične preiskave – 

preiskave fotografij ter posnetkov video kamer (video 
nadzor),

veterinarstvo – medicina psov in mačk,
veterinarstvo – medicina ptic, malih sesalcev in 

plazilcev,
veterinarstvo – bujatrika,
veterinarstvo – veterinarsko javno zdravstvo in var-

na hrana,
veterinarstvo – zdravstveno varstvo kopitarjev,
veterinarstvo – zdravstveno varstvo in sistem reje 

perutnine,
veterinarstvo – veterinarska patologija.
2. sodnih cenilcev na naslednjih področjih in pod-

področjih ter
kmetijstvo – agro in hidromelioracije,
kmetijstvo – hmeljarstvo,
kmetijstvo – kmetijska in gradbena zemljišča,
kmetijstvo – vrednotenje kmetijskih zemljišč,

Druge objave

kmetijstvo – pedologija,
gozdarstvo – varstvo pri delu,
gozdarstvo – gozdna zemljišča,
gozdarstvo – gozdna in kmetijska zemljišča,
gozdarstvo – gozdna in stavbna zemljišča,
gradbeništvo – nizke gradnje,
gradbeništvo – visoke gradnje,
gradbeništvo – kmetijstvo,
gradbeništvo – gozdarstvo,
kmetijstvo – gozdarstvo,
gradbeništvo – kmetijstvo – gozdarstvo,
stroji, oprema in premičnine – inštalacijska oprema 

in naprave,
stroji, oprema in premičnine – stroji in naprave,
stroji in oprema – kovinska in nekovinska predelo-

valna oprema, stroji in naprave,
ekonomija – vrednotenje podjetij.
3. sodnih tolmačev za naslednje jezike:
urdu jezik,
kurdski jezik,
wolof jezik,
somalijski jezik,
pashtunski jezik,
arabski jezik,
iranski jezik,
angleški jezik,
nemški jezik,
italijanski jezik,
romunski jezik,
romski jezik,
grški jezik,
madžarski jezik,
ruski jezik,
azerbajdžanski jezik,
bolgarski jezik,
hebrejski jezik,
češki jezik,
slovaški jezik,
poljski jezik,
nizozemski jezik,
litvanski jezik,
latvijski jezik,
estonski jezik,
ukrajinski jezik,
beloruski jezik,
moldavski jezik,
norveški jezik,
finski jezik,
švedski jezik,
bosanski jezik,
srbski jezik,
hrvaški jezik,
makedonski jezik.
Pogoji za imenovanje
Za sodnega izvedenca in sodnega cenilca je 

lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje prvega od-
stavka 87. člena v povezavi z 92. členom ZS:

1. je državljan Republike Slovenije ali države čla-
nice Evropske unije ali države članice Evropskega go-
spodarskega prostora in aktivno obvlada slovenski jezik,

2. je poslovno sposoben,
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3. je osebnostno primeren,
4. ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kazni-

vo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, zaradi 
katerega bi bil moralno neprimeren za opravljanje iz-
vedenskega oziroma cenilskega dela, ker bi to lahko 
škodovalo nepristranskemu ali strokovnemu opravljanju 
njegovega dela ali ugledu sodišča,

5. ima univerzitetno izobrazbo ali končan magistr-
ski študijski program in ima ustrezno strokovno znanje 
ter praktične sposobnosti in izkušnje za določeno vrsto 
izvedenskega oziroma cenilskega dela,

6. ima šest let delovnih izkušenj s področja, na ka-
terem želi opravljati izvedensko oziroma cenilsko delo,

7. ne opravlja dejavnosti, ki ni združljiva s sodnim 
izvedeništvom oziroma cenilstvom.

Za sodnega tolmača je lahko imenovan, kdor je 
poleg izpolnjevanja pogojev iz 1. do 5. točke prvega 
odstavka 87. člena v povezavi z 92. členom ZS tudi 
uspešno opravil preizkus znanja za sodnega tolmača.

Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moške-
ga spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enako-
vredno za oba spola.

Ministrstvo za pravosodje bo z dnem objave jav-
nega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije in 
na svoji spletni strani http://www.mp.gov.si/si/o_ministr-
stvu/javne_objave/ objavilo obrazca vlog za imenovanje 
za sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače. 
Kandidati za sodne izvedence/sodne cenilce ter sodne 
tolmače se prijavijo z objavljenima obrazcema.

Vloge kandidatov za imenovanje sodnih izveden-
cev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev sprejema Mini-
strstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljub ljana.

Rok za vložitev vloge: 30 dni po objavi javnega 
poziva.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 014-1/2016/46 Ob-3661/16

Ministrstvo za infrastrukturo v skladu s četrtim od-
stavkom 392. člena Energetskega zakona (Uradni list 
RS, št. 17/14 in 81/15) objavlja

poziv
za zbiranje predlogov kandidatov  

za člana sveta Agencije za energijo
S tem pozivom ministrstvo vabi kandidate za po-

sredovanje prijave za imenovanje za treh članov sveta 
Agencije za energijo. Agencija za energijo ima sedež 
v Mariboru, Strossmayerjeva 30. Svet agencije sesta-
vlja predsednik in pet članov; trije kandidati bodo ime-
novani za obdobje šestih let. Po preteku mandatne dobe 
so kandidati lahko enkrat ponovno imenovani, pri čemer 
se imenovanje za predsednika šteje tudi za imenovanje 
za člana sveta.

Za člana sveta agencije se lahko prijavi oseba, ki 
izpolnjuje naslednje pogoje:

– je državljan Republike Slovenije;
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih 

programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje ali 
raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, 
ki v skladu zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustrezajo 
izobrazbi druge stopnje ustrezne smeri;

– je strokovnjak za elektrotehniška, strojnotehniška, 
ekonomska ali pravna vprašanja s področja energetike, 
pri čemer mora biti iz vsakega od navedenih strokovnih 
področij imenovan v svet agencije vsaj en član, oziro-
ma predsednik;

– ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje na 
kazen zapora šest mesecev ali več;

– ni poslanec Državnega zbora Republike Sloveni-
je, član Vlade Republike Slovenije, državni sekretar ali 
član organa politične stranke;

– ne opravlja funkcije župana ali podžupana v ob-
čini.

Kandidat za člana sveta ne sme biti:
– funkcionar v državnem organu;
– javni uslužbenec v državnem organu;
– zaposlen pri izvajalcu energetskih dejavnosti;
– član organa upravljanja ali nadzora pri izvajalcu 

energetskih dejavnosti.
Kandidat za člana sveta ali z njim povezana oseba 

ne sme:
– imeti lastniškega deleža pri izvajalcu energetskih 

dejavnosti; z lastniškim deležem v smislu te alineje so 
izenačene druge pravice, na podlagi katerih ima nave-
dena oseba pravico do udeležbe pri dobičku, glasoval-
ne pravice ali lahko prejme plačilo od takega izvajalca 
energetskih dejavnosti ali

– opravljati kakršno koli delo, storitve ali dobave 
blaga za izvajalca energetskih dejavnosti, če bi to lahko 
vplivalo na neodvisno odločanje predsednika ali člana 
sveta v okviru njegove funkcije.

Za povezano osebo se šteje:
– zakonec predsednika ali člana sveta, njegov zu-

najzakonski partner ali partner v istospolni zvezi ali so-
rodnik v ravni vrsti do vključno drugega kolena;

– pravna oseba, ki jo predsednik ali član sveta 
v svetu neposredno ali posredno obvladuje na način, da 
ima on ali oseba iz prejšnje alineje ali pravna oseba, ki 
jo obvladuje, večinski delež v kapitalu te pravne osebe 
ali večino glasovalnih pravic v organu upravljanja ali 
nadzora te pravne osebe.

K vlogi mora kandidat priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo osebnega dokumenta s sliko;
– fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi;
– reference o strokovnosti;
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma izjavo, da si ga 

organ lahko pridobi sam;
– izjavo, da ni poslanec Državnega zbora, član Vla-

de Republike Slovenije, državni sekretar ali član organa 
politične stranke;

– izjavo, da ne opravlja funkcije župana ali podžu-
pana v občini;

– izjavo, da za kandidata za predsednika oziroma 
člana sveta agencije ni podan kateri od razlogov iz dru-
gega odstavka 393. člena EZ-1;

– izjavo, da za kandidata za predsednika oziroma 
člana sveta agencije oziroma z njim povezana oseba iz 
četrtega odstavka 393. člena EZ-1, ni podan kateri od 
razlogov iz tretjega odstavka 393. člena EZ-1;

– življenjepis na europass obrazcu;
– predlog vloge Sveta agencije.
Kandidate, ki bodo izpolnjevali pogoje, bo ministr-

stvo povabilo na razgovor.
Listo kandidatov bo ministrstvo poslalo Vladi Repu-

blike Slovenije, ki bo oblikovala predlog liste kandidatov 
in jo posredovala Državnemu zboru Republike Slove-
nije. Vlada lahko sama predlaga kandidata za člana 
sveta agencije.

O kandidatih bo odločal Državni zbor Republike 
Slovenije v 30 dneh po prejemu predloga Vlade Repu-
blike Slovenije. Kandidate bo o izboru pisno obvestil 
Državni zbor Republike Slovenije v zakonitem roku.

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z do-
kazili do 17. 1. 2017 na Ministrstvo za infrastrukturo, 
Langusova 4, Ljub ljana, s pripisom »Za poziv za člana 
sveta agencije«.
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Vse dodatne informacije dobite pri Ja-
sni Avbelj Hamzič, Direktorat za energijo, 
jasna.avbelj-hamzic@gov.si ali na tel. 01/478-74-88.

V besedilu razpisa za člana sveta uporabljeni izrazi, 
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni 
kot nevtralni za moške in ženske.

Ministrstvo za infrastrukturo

Št. 8453-5/2016-22 Ob-3642/16

Poziv
za oddajo vlog za sofinanciranje nakupa gasilskih 

vozil za gašenje in reševanje z višin
Na podlagi 102. člena Zakona o varstvu pred na-

ravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – 
uradno prečiščeno besedilo in 97/10), 58. člena Zakona 
o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12), Resolucija o na-
cionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v letih 2016–2022 (Uradni list RS, št. 75/16), 
1. in 2. točke 215. člena Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 ZIPRS-1011 in 3/13) ter sklepa 
Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, 
št. 2/3 z dne 30. 11. 2016, Ministrstvo za obrambo, Upra-
va Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova 
cesta 61, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: URSZR), raz-
pisuje sofinanciranje nakupov gasilskih vozil s sredstvi 
požarnega sklada.

1. Namen sofinanciranja
Namen sofinanciranja je zagotoviti ustrezno pripra-

vljenost gasilskih enot v urbanih središčih za uspešno 
in varno gašenje požarov in reševanje ljudi in njihove 
lastnine v višjih zgradbah, katerih višina še omogoča 
smotrno reševanje in gašenje. Podlaga je izdelana oce-
na ogroženosti in načrt zaščite in reševanja v lokalnih 
skupnostih.

Predmet sofinanciranja je nakup le novih gasilskih 
vozil primernih za gašenje požarov in reševanje z višin. 
Gasilska vozila, ki so predmet tega sofinanciranja, so:

– AL (avto lestev) višina/previs 1+2;
– ALK (avto lestev s košaro) višina/previs 1+2;
– ZD (gasilsko zgibno dvigalo) višina/previs 1+2;
– TD (gasilsko teleskopsko dvigalo) 1+2.
Za novo gasilsko vozilo v smislu tega poziva se 

upošteva vozilo, ki ustreza določbam 3. člena Zakona 
o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06). 
Sofinancirana vozila morajo biti v skladu s tipizacijo Ga-
silske zveze Slovenije.

Skupna višina sredstev požarnega sklada za sofi-
nanciranje znaša 500.000 EUR.

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
Na poziv za sofinanciranje gasilskih vozil za ga-

šenje in reševanje z višin se lahko prijavijo vse lokalne 
skupnosti, ki v svojih ocenah ogroženosti in načrtih 
zaščite in reševanja opredeljujejo zahtevo po gašenju 
in reševanju z visokih stavb in je bila potreba po na-
kupu opredeljena v srednjeročnem programu nakupa 
gasilskih vozil in gasilsko zaščitne opreme ter v trenu-
tno veljavnem letnem načrtu varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami.

Vloga je lahko oddana samo za sofinanciranje na-
kupa celotnega vozila.

Sofinancirani bodo načrtovani nakupi gasilskih vo-
zil za gašenje in reševanje z višin v letu 2017. Šteje se, 
da je nakup gasilskega vozila načrtovan v letu 2017, če 
je v tem letu objavljen razpis za nakup takšnega vozi-
la. Celoten postopek nakupa sofinanciranih gasilskih 

vozil mora biti zaključen do konca leta 2018. Pogodba 
o nakupu vozila med naročnikom in ponudnikom mora 
biti sklenjena najkasneje do konca novembra 2017, kar 
je pogoj za sklenitev pogodbe z URSZR o sofinancira-
nju nakupa gasilskega vozila. Po opravljenem nakupu, 
najkasneje pa do konca leta 2018, je potrebno URSZR 
poslati poročilo o porabi dodeljenih sredstev.

Dodatni pogoji za oddajo vloge so:
– povečanje operativne sposobnosti z nabavo ope-

rativnega gasilskega vozila, primernega za gašenje in 
reševanje z višin (AL viš/prev 1+2; ALK viš/prev 1+2; 
ZD viš/prev 1+2; TD 1+2);

– sklenjen sporazum s sosednjimi lokalnimi sku-
pnostmi o skupni nabavi ter uporabi sofinanciranega 
gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin, s ka-
terim se podpisnice sporazuma zavežejo, da v nasle-
dnjih 12 letih zagotavljajo potrebna finančna sredstva za 
redno in izredno vzdrževanje gasilskega vozila, nosilka 
pogodbe o nakupu vozila pa zagotavlja za enaki čas 
pomoč pri zagotavljanju požarnega varstva v občinah, 
podpisnicah sporazuma;

– pravilno izpolnjena poročila o porabi sredstev 
(požarne takse v lokalni skupnosti ter zagotovljena na-
menska (zakonsko opredeljena) poraba požarne takse 
v zadnjih treh letih, kar preveri URSZR);

– sofinanciran nakup vozila podpisnic sporazuma 
najmanj v višini 60 % celotnega zneska (v znesek so 
lahko zajeta tudi sredstva pridobljena iz EU);

– poraba dodeljenih sredstev najkasneje do konca 
leta 2018.

Občine, ki so že uspešno sodelovale pri nakupu 
gasilskega vozila za gašenje in reševanja z višin na 
prejšnjih objavljenih pozivih, ne morejo ponovno sode-
lovati z drugimi vlagatelji za nakup gasilskega vozila, ki 
je namensko enak vozilom iz tega poziva.

Ob prijavi mora vlagatelj priložiti naslednjo doku-
mentacijo:

1. dokumente oziroma podatke o načrtovani na-
bavi tipiziranega gasilskega vozila;

2. ocenjeno vrednost naročila (predračun);
3. sklenjen sporazum s sosednjimi lokalnimi 

skupnostmi (glej pogoj za oddajo vlog);
4. finančno konstrukcijo nakupa s pričakovanim 

deležem sofinanciranja s strani požarnega sklada;
5. izjavo, da bo delež sofinanciranja nabave dela 

vrednosti s strani lokalnih skupnosti najmanj 60 %;
6. izjavo o zaključku izvedbe nakupa in dobave 

vozila do konca leta 2018;
7. izjavo o uporabniku (gasilska enota ali društvo, 

status in kategorija gasilske enote ali društva, sklep 
župana);

8. pozitivno mnenje pristojne gasilske zveze gle-
de nakupa vozila v skladu z 32.a členom Zakona o ga-
silstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno 
besedilo);

9. soglasje Odborov za razpolaganje s sredstvi 
požarnega sklada v lokalnih skupnostih za nakup vozila, 
s katerim odbori potrdijo, da s sredstvi požarnega sklada 
razpolaga odbor, da se sredstva požarnega sklada namen-
sko porabljajo in, da je odbor seznanjen z nakupom vozila, 
ki se bo sofinanciralo tudi iz sredstev požarnega sklada;

10. izjavo, da so vsi podatki, ki so navedeni 
v vlogi za sofinanciranje ali njenih delih, resnični in točni;

11. v primeru nakupa vozila s pomočjo leasinga, 
se priloži s strani župana lokalne skupnosti podpisan na-
črt razvojnih programov za srednjeročno obdobje (NRP).

3. Merila za dodelitev sredstev:
– 60 % sredstev se razdeli na podlagi vrednosti tipi-

ziranih vozil v posamezni vlogi;
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– 15 % sredstev se razdeli na podlagi vrednosti 
investicij za požarno varnost (v zadnjih treh letih, brez 
požarne takse) na prebivalca v posamezni občini;

– 10 % sredstev se razdeli na podlagi koeficienta 
razvitosti občin;

– 15 % sredstev se razdeli glede na število občin, 
podpisnic sporazuma o skupnem nakupu in souporabi 
gasilskega vozila.

Pri izračunu deleža se upošteva tipizirana vrednost 
vozil iz razpisa za sofinanciranje gasilske zaščitne in re-
ševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2016 
(Uradni list RS, št. 18/16), za izračun deleža na podla-
gi vrednosti investicij za požarno varnost se upošteva 
Poročilo o odhodkih in drugih izdatkih po programski 
klasifikaciji za leto 2015 (Ministrstvo za finance) in ob 
izračunu deleža razvitosti občin veljavni dopis Koefici-
enti razvitosti občin za leti 2016 in 2017 (Ministrstvo za 
finance, št. 007-986/2015/10 z dne 4. 1. 2016).

Sofinanciranje nakupa vozil s sredstvi, pridobljenimi 
na tem pozivu, se lahko izvede do največ 40 % tipizirane 
vrednosti. Višina sofinanciranja posameznega vozila je 
odvisna od višine skupne tipizirane vrednosti načrto-
vanih nakupov oziroma števila ustreznih vlog ter meril 
za dodelitev sredstev. Sofinanciranje je lahko izvedeno 
samo za nakup celotnega gasilskega vozila za gašenja 
in reševanje z višin.

V primeru, da izračun razdelitve za posamezno 
lokalno skupnost preseže omejitev sofinanciranja do 
največ 40 % celotne tipizirane vrednosti, bodo sredstva 
primerno zmanjšana. Razlika se bo med ostale vloge 
na razpisu razdelila sorazmerno s tipizirano vrednostjo 
vozila v posamezni vlogi. Razdeljena sredstva bodo po 
razdelitvi ustrezno zaokrožena. Odbor za razpolaganje 
s sredstvi požarnega sklada si pridružuje pravico, da 
izjemoma spremeni delež sofinanciranja za posame-
zno lokalno skupnost, če bi na ta način lahko bistveno 
izboljšal pripravljenost za gašenje in reševanje iz višin 
v lokalnih skupnostih, podpisnicah sporazuma.

4. Rok, do katerega morajo biti vložene vloge, opre-
mljenost vlog in obravnava vlog

Vlagatelj mora vlogo priporočeno poslati ali pa 
osebno prinesti na Ministrstvo za obrambo, Uprava 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova 
cesta 61, 1000 Ljub ljana. Vloge je potrebno oddati naj-
kasneje do 31. 1. 2017 do 12. ure.

Vloga mora biti oddana v zaprtem ovitku, na ka-
terem mora biti vidna naslednja označba: »Ne odpiraj 
– Vloga za sofinanciranje gasilskih vozil za gašenje in 
reševanje z višin«. Na hrbtni strani mora imeti vloga po-
poln naslov vlagatelja.

Obravnavane bodo le tiste vloge, ki bodo predlo-
žene v roku in pravilno označene. V primeru veljavne, 
vendar nepopolne vloge, bodo imeli kandidati možnost 
dopolnitve vloge v roku 8 dni od prejema obvestila o ne-
popolnosti. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne 
dopolni, se zavržejo.

Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada 
oziroma komisija odbora bo vloge odprla v roku treh de-
lovnih dni po izteku roka za predložitev vlog. Odpiranje 
ni javno. Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega 
sklada oziroma komisija odbora bo vloge, za katere bo 
ugotovila, da izpolnjujejo formalne pogoje, oziroma vlo-
ge, ki jih bodo vlagatelji ponovno predložili, ob pogoju, 
da bodo skladno z razpisom in razpisno dokumentacijo 
popolne, ocenjevala v skladu z merili za dodelitev sred-
stev. Odbor si pridružuje pravico, da preveri vse pogoje 
za sofinanciranje. Po analizi prispelih vlog bo Odbor za 
razdelitev sredstev požarnega sklada predlagal URSZR, 
da lokalnim skupnostim pošlje obvestilo o ustreznosti 

vloge in predvideno višino sofinanciranja. Z izbranimi 
lokalnimi skupnostmi bo URSZR sklenila pogodbo o so-
financiranju. Po opravljeni porabi sredstev, najkasneje 
pa do 31. 12. 2018, je treba URSZR poslati poročilo 
o porabi po tem razpisu pridobljenih sredstev. Poročilo 
o porabi sredstev mora vsebovati tudi zapisnik o pre-
vzemu gasilskega vozila, ki ga izda Gasilska zveza Slo-
venije in s katerim potrjuje skladnost vozila s tipizacijo 
gasilskih vozil.

Vlagatelji bodo o izidu pisno obveščeni v roku ene-
ga meseca od dneva odpiranja vlog. Vse nepravoča-
sne in nepravilno označene vloge bodo vrnjene lokalni 
skupnosti.

Podrobnejše informacije so vam na voljo na URSZR. 
Kontaktna oseba je Ana Stropnik, tel. 01/471-22-85 in 
e-pošta: ana.stropnik@urszr.si.

Ministrstvo za obrambo,  
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

Št. 022-3/2016 Ob-3643/16

Po sklepu rektorja Univerze v Ljub ljani prof. dr. Iva-
na Svetlika, z dne 13. 12. 2016, Univerza v Ljub ljani, 
Kongresni trg 12, Ljub ljana, objavlja

javni poziv
za predlaganje kandidatov za člana  

Upravnega odbora Univerze v Ljub ljani
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o preoblikovanju Univerze v Ljub ljani (OdPUL-1B), Ura-
dni list RS, št. 79/04 z dne 19. 7. 2004, v drugem od-
stavku 2. člena določa, da predstavnika delodajalcev 
v Upravnem odboru Univerze v Ljub ljani določi univerza 
prek javnega poziva v soglasju z ustanoviteljem izmed 
kandidatov, ki jih predlagajo Gospodarska zbornica Slo-
venije, Obrtna zbornica Slovenije, Združenje delodajal-
cev Slovenije, Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti 
Slovenije (ZDODS), Združenje managerjev Slovenije in 
Vlada Republike Slovenije.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pre-
oblikovanju Univerze v Ljub ljani v 2. členu med drugim 
določa, da je Upravni odbor univerze organ upravljanja 
in ima devet članov, in sicer:

– tri predstavnike ustanovitelja,
– štiri predstavnike univerze, od tega tri iz vrst de-

lavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošol-
ski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci) 
in enega predstavnika drugih delavcev,

– enega predstavnika študentov in
– enega predstavnika delodajalcev.
2. Univerza v Ljub ljani poziva Gospodarsko zbor-

nico Slovenije, Obrtno zbornico Slovenije, Združenje 
delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev obrtnih 
dejavnosti Slovenije, Združenje managerjev Slovenije 
in Vlado Republike Slovenije, da posredujejo predloge 
kandidatov, ki se jih bo volilo v Upravni odbor Univerze 
v Ljub ljani.

Na podlagi posredovanih predlogov bodo elektorji 
za volitve upravnega odbora, ki jih določijo članice Uni-
verze v Ljub ljani, na volitvah Upravnega odbora Univer-
ze v Ljub ljani, ki bodo 27. 1. 2017, izvolili enega člana 
Upravnega odbora.

Rektor Univerze v Ljub ljani bo v skladu z Odlokom 
o preoblikovanju Univerze v Ljub ljani k izvoljenemu kan-
didatu pridobil še soglasje Vlade Republike Slovenije.

3. Upravičeni predlagatelji so:
a) Gospodarska zbornica Slovenije,
b) Obrtna zbornica Slovenije,
c) Združenje delodajalcev Slovenije,
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d) Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti Slo-
venije,

e) Združenje managerjev Slovenije,
f) Vlada Republike Slovenije.
Iz predloga mora biti razvidno, ali je kandidat predla-

gan kot predstavnik organizacij, navedenih v prvem od-
stavku te točke.

4. Predloge mora posredovati pooblaščena oseba 
organizacije predlagatelja. Za posameznega kandidata 
mora predlagatelj predložiti naslednje podatke:

– ime in priimek,
– dan, mesec in leto rojstva,
– stopnjo izobrazbe,
– naziv organizacije, v kateri je zaposlen,
– stalno prebivališče,
– izjavo kandidata, da pristaja na kandidaturo in
– kratko utemeljitev predloga.
5. Predloge s podatki iz prejšnjih točk tega poziva 

posredujte do 12. 1. 2017 na naslov: Univerza v Ljub-
ljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljub ljana, s pripisom: »za 
člana Upravnega odbora UL«.

Univerza v Ljub ljani

Št. 478-55/2016 Ob-3632/16

Občina Lenart na podlagi 19. in 21. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 
47/13 – ZDU-1G, 50/14), 55. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 
58/16) in 2. točke 7. člena Statuta Občine Lenart (MUV, 
št. 14/2010, 8/2011) in Programa nakupa in prodaje 
stvarnega premoženja Občine Lenart za leto 2016, ki 
ga je sprejel Občinski svet Občine Lenart na seji dne 
17. 12. 2015, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Le-
nart, tel. 02/729-13-10, faks 02/720-73-52, e-pošta: 
obcina@lenart.si.

II. Predmet prodaje in izklicna vrednost:
Predmet prodaje je nepremičnina v lasti Občine Le-

nart v območju Nove poslovno industrijske cone (NPIC). 
Prodaja se parc. št. 911/62, k.o. Zgornji Žerjavci, povr-
šina 5000 m².

Izklicna cena nepremičnine, ki se prodaja, je 
100.000,00 eur in vsebuje 22 % ddv, ki je vštet v pro-
dajni ceni.

DDV plača kupec. V izklicni ceni ni zajet komunalni 
prispevek, ki se odmeri v postopku odmere komunal-
nega prispevka, začetem na zahtevo zavezanca ali po 
uradni dolžnosti.

Prostorski akti, ki veljajo na območju predmetnih 
nepremičnin:

V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 
plana Občine Lenart za območje nove Občine Lenart, 
v letu 2002 (Uradni list RS, št. 78/04 in MUV, št. 20/10 
– Sklep o sprejemu in pričetku uporabe usklajene di-
gitalne kartografske dokumentacije k prostorskim se-
stavinam veljavnih planskih aktov za območje Občine 
Lenart, 8/13) je zemljišče po namenski rabi opredeljena 
kot pretežno pro izvodno območje, ureja pa se po Od-
loku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
del poslovno-industrijske cone v Lenartu v Slovenskih 
goricah (NPIC I) (MUV, št. 9/12), s katerim so določene 

naslednje vrste dopustnih dejavnosti (povzeto iz Uredbe 
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, 
Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):

C) Predelovalne dejavnosti (razen: 15.110 Stroje-
nje in dodelava usnja in krzna; 17.1 Pro izvodnja vla-
knin, papirja in kartona; 19 Pro izvodnja koksa in naftnih 
derivatov; 20 Pro izvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov; 
22.11 Pro izvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in 
zračnic za vozila; 23 Pro izvodnja nekovinskih mineralnih 
izdelkov; 24 Pro izvodnja kovin; 25.4 Pro izvodnja orožja 
in streliva)

D) 35.1 Oskrba z električno energijo (razen: 
35.111 Pro izvodnja električne energije v hidroelektrar-
nah; 35.112 Pro izvodnja električne energije v termoe-
lektrarnah, jedrskih elektrarnah)

F) Gradbeništvo
G) Trgovina; Vzdrževanje in popravila motornih vozil
H) Promet in skladiščenje (razen: 50 Vodni promet; 

51 Zračni promet)
I) Gostinstvo
J) Informacijske in komunikacijske dejavnosti
K) Finančne in zavarovalniške dejavnosti
L) Poslovanje z nepremičninami
M) Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
N) Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
P) Izobraževanje
Q Zdravstvo in socialno varstvo
R) Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
S) Druge dejavnosti.
Vrste dopustnih gradenj:
– gradnje novih objektov,
– nadomestne gradnje,
– spremembe dejavnosti v okviru dopustnih de-

javnosti,
– funkcionalne spremembe objektov za sodobnejše 

tehnologije,
– adaptacija in rekonstrukcija objektov in naprav,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, 

energetike, prometa in zvez,
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, 

prometnic,
– gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in 

zagotavlja večjo varnost ljudi in objektov,
– nadzidave in dozidave objektov in naprav s ci-

ljem funkcionalne dopolnitve in povečanja zmogljivosti 
obstoječih objektov,

– odstranitev obstoječih objektov in delne rušitve 
stavb,

– tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– postavitev oglasnih panojev in zagotovitev raz-

stavnih prostorov,
– postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov.
Vrste dopustnih objektov:
Nestanovanjske stavbe, nezahtevni in enostavni 

objekti, gradbeno inženirski objekti.
III. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
IV. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnina, ki je predmet tega razpisa, se 

prodaja kot zaključena celota.
2. Nepremičnina se prodaja po načelu »vide-

no-kupljeno«.
3. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko podajo 

pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za prido-
bitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in 
v roku podajo pravilne ponudbe.

4. Ponudnik mora do zaključka postopka zbira-
nja ponudb plačati varščino v višini 10 % izklicne cene 
za nepremičnino na transakcijski račun Občine Lenart: 
01258-0100010543, odprt pri Banki Slovenije.
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5. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina 
brez obresti vrne najkasneje v roku 15 dni po izboru naj-
ugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) 
se varščina vračuna v kupnino.

6. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 15 dneh 
od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena 
sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupni-
ne na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje 
prodajna pogodba za razdrto. V primeru plačila v več 
obrokih, mora kupec neplačani del kupnine zavarovati 
z nepreklicno bančno garancijo, izplačljivo na prvi poziv 
brez ugovora.

7. Po plačilo kupnine v celoti kupec lahko vpiše 
spremembo lastninske pravice v zemljiško knjigo.

V. Drugi pogoji
Pri načrtovanju in izvajanju posegov v ureditvenem 

območju je potrebno upoštevati smernice in projektne 
pogoje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, 
ki so del veljavnega prostorsko-izvedbenega akta.

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje, mora ponu-
dnik k ponudbi priložiti program razvoja gospodarske de-
javnosti, ki mora vsebovati razvojni program gospodar-
ske dejavnosti, opis predvidene dejavnosti, zaposlitvene 
možnosti, z navedbo števila delovnih mest in predviden 
čas realizacije razvojnega projekta.

Ponudnik se obvezuje, da bo najkasneje v roku 
dveh let od sklenitve pogodbe na predmetnih nepremič-
ninah pričel z gradnjo objektov za gospodarsko dejav-
nost v skladu z namensko rabo zemljišč, ki predstavlja 
pretežno pro izvodno območje in se ureja po Odloku 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del po-
slovno-industrijske cone v Lenartu v Slovenskih goricah 
(NPIC I) (MUV, št. 9/12).

V kolikor ponudnik z gradnjo objektov za gospo-
darsko dejavnost iz tega določila ne bo pričel v roku 
dveh let od sklenitve pogodbe, pogodba za prodajo ze-
mljišč velja za razvezano, saj je rok bistvena sestavina 
pogodbe, pri čemer kupec občini izroči nepremičnino 
v last in posest, občina pa kupcu vrne do 70 % kupnine, 
preostanek pa si zadrži kot pogodbeno kazen in kot 
garancijo za škodo in stroške, ki ji je z nerealiziranim 
projektom nastala sled nerealizacije razvojnega pro-
jekta v območju industrijske cone in kot pogodbeno 
kazen za nerealizacijo investicijskega projekta v NPIC. 
V kolikor je škoda večja od zadržane pogodbene kazni 
(30 %), lahko občina zahteva povrnitev tudi te škode do 
popolne odškodnine.

VI. Ponudba:
1. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje 

sestavine:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga 

št. 1).
– Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev jav-

nega razpisa (priloga št. 2).
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne 

cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3).
– Potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklic-

ne cene.
– Kopijo matične in davčne številke.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 

navedene sestavine.
2. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo:
– do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim 

ponudnikom.

3. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izlo-
čene iz nadaljnjega postopka in ne bodo obravnavane.

VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pri-

stojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik, 
ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje. Če bo med preje-
timi ponudbami več ponudnikov, ki bodo podali enako-
vredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju 
vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno dražbo.

2. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma 
odpiranja ponudb.

3. Občina Lenart lahko do sklenitve pravnega posla 
prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to 
navedla razloge.

4. Občina Lenart si pridržuje pravico, da ne izbere 
nobene od prispelih ponudb.

VIII. Sklenitev pogodbe:
1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema 

sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo.
2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne 

sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in 
velja, da je kupec odstopil od pogodbe.

3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogod-
be o prodaji nepremičnin. Stroške sklenitve pogodbe, 
ddv ter stroške notarskih storitev plača kupec nepre-
mičnin. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremični-
nah z vpisom le-te v zemljiško knjigo, stroške postopka 
vpisa spremembe lastninske pravice v zemljiško knjigo 
nosi kupec.

4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan 
oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko 
ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve prav-
nega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno 
v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Lenart.

IX. Rok za predložitev ponudbe
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremič-

nine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov 
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, ali od-
dajo v glavni pisarni Občine Lenart najkasneje do 3. 1. 
2017 do 9. ure, v vložišče Občine Lenart. Na zaprti ovoj-
nici mora biti pod naslovom občine vidno navedeno: »Ne 
odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«.

Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime in priimek 
(naziv) ter svoj naslov.

Ponudbe, ki bodo na Občino Lenart prispele po 
roku za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene 
pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane.

Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 1. 2017, 
ob 10. uri, v prostorih Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, 
2230 Lenart, soba št. 28, 2. nadstropje.

X. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepre-

mičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki 
dobijo na Občini Lenart pri Martinu Brezniku, martin.bre-
znik@lenart.si, tel. 729-13-22, kjer lahko pridobijo tudi 
razpisno dokumentacijo.

Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe 
so objavljeni na spletni strani Občine Lenart: http://www.
lenart.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo 
v glavni pisarni Občine Lenart.

Občina Lenart
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Št. 2153-12/2010/15(1324-03) Ob-3625/16

V register političnih strank se pri politični stranki 
LTS – Lista za Kamnik, s skrajšanim imenom LTS – Za 
Kamnik in s sedežem v Kamniku, Maistrova ulica 18 
ter z matično številko 4023897000, vpiše sprememba 
zastopnika stranke.

Kot novi zastopnik stranke se vpiše Anton Tone 
Smolnikar, roj. 22. 9. 1949, državljan Republike Slove-
nije, s stalnim prebivališčem: Vegova ulica 4, Kamnik.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Izvršbe

Z 425/2016 Os-3486/16

V izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije, Gre-
gorčičeva ulica 20, Ljub ljana, ki jo zastopa zak. za-
stopnik Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, 
Zunanji oddelek v Mariboru, Ul. škofa Maksimiljana 
Držečnika 6, Maribor, zoper dolžnika Lavdrim Demiri, 
Partizanska cesta 19, Maribor - dostava, zaradi za-
varovanja 24.767,77 EUR s pp, se na podlagi sklepa 
o zavarovanju Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. 
Z 425/2016 z dne 21. 10. 2016 v zvezi s sklepom opr. 
št. Z 426/2016 z dne 3. 11. 2016, zarubi nepremičnina, 
ki ni vpisana v zemljiško knjigo: stanovanje št. 5 v izmeri 
74,87 m2, v 1. nadstropju stanovanjske stavbe, ki stoji 
na parc. št. 1215 k.o. 657 Maribor - Grad, na naslovu 
Partizanska cesta 19, Maribor, v izključni lasti dolžnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 11. 2016

VL 91510/2013 Os-3555/16

Izvršiteljica Simona Erlač, Rimska cesta 17, 3240 
Šmarje pri Jelšah, je dne 16. 9. 2014 s pričetkom 
ob 9. uri, v zgornjih zadevah, Okrajno sodišče v Mari-
boru, Cafova 1, Maribor, zoper dolžnika Marguč Steck 
Vera in Marguč Erik, Prešernova 10, Maribor, za upnika 
Furman Hermina in ostali, Prešernova 10, Maribor, ter 
Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ul. 19, Maribor, v kraju 
Prešernova 10, Maribor, pri dolžniku, ob prisotnosti: 
1. Simona Erlač, izvršiteljica, 2. Erik Marguč, dolžnik, 
3. Bojan Rodi, pomočnik izvršiteljice, opravila rubež ne-
premičnin: nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knji-
go, in sicer 2-sobno stanovanje št. 22, v izmeri 63,04 m2, 
v VIII. nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru, 
Prešernova 10, stoječi na parc. št. 1005/1, k.o. Maribor 
Grad, ki je v lasti dolžnika Erika Marguča do celote.

Zarubljena nepremičnina obsega: predsobo 5,6 m2, 
spalnico 13 m2, dnevno sobo 18,5 m2, kopalnico + WC 
4 m2, kuhinjo + jedilnico 9,1 m2, balkon 14,6 m2, klet 
3,3 m2.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 9. 2014

In 182/2015 Os-3216/16

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Žalcu z dne 
9. 11. 2015, opr. št. In 182/2015, v zvezi s sklepom 
o izvršbi Okrajnega sodišča v Žalcu, opr. št. I 13/2015 
z dne 23. 1. 2015, je bil v korist upnice Vesne Žibret, 
Pod lipami 22, Celje, ki jo zastopa Tatjana Cimper-
šek, odvetnica v Celju, zoper dolžnika Boštjana Pšenič, 
s.p., Gostinstvo, Vrbje 8, Žalec, dne 14. 9. 2016 opra-
vljen rubež dolžniku lastnih nepremičnin, ki niso vpisane 
v zemljiško knjigo in ki v naravi predstavlja stanovanje 
št. 1, v I. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu 
Vrbje 8, Žalec, celotna površina stanovanja 95,5 m2, ki 
leži na parc. št. 1160/6, k.o. 996 Žalec in obsega 4 sobe, 

Objave sodišč

kuhinjo, kopalnico, stranišče, klet, shrambo, kurilnico in 
teraso, leto izgradnje 1902. Druga nepremičnina v na-
ravi predstavlja garažo v izmeri 40,2 m2 in pokrito parki-
rišče v izmeri 24,9 m2, oboje leto izgradnje 1995, ki stoji 
na parceli 1181/5, k.o. Žalec.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Žalcu

dne 10. 10. 2016

In 181/2015 Os-3217/16

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Žalcu z dne 
9. 11. 2015, opr. št. In 181/2015, v zvezi s sklepom 
o izvršbi Okrajnega sodišča v Žalcu, opr. št. I 304/2014 
z dne 19. 12. 2014, je bil v korist upnice Vesne Žibret, 
Pod lipami 22, Celje, ki jo zastopa Tatjana Cimperšek, 
odvetnica v Celju, zoper dolžnika Boštjana Pšenič, s.p., 
Gostinstvo, Vrbje 8, Žalec, dne 14. 9. 2016 opravljen 
rubež dolžniku lastnih nepremičnin, ki niso vpisane v ze-
mljiško knjigo in ki v naravi predstavlja stanovanje št. 1, 
v I. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Vrbje 
8, Žalec, celotna površina stanovanja 95,5 m2, ki leži 
na parc. št. 1160/6, k.o. 996 Žalec in obsega 4 sobe, 
kuhinjo, kopalnico, stranišče, klet, shrambo, kurilnico in 
teraso. Druga nepremičnina v naravi predstavlja garažo 
v izmeri 40,2 m2 in pokrito parkirišče v izmeri 24,9 m2 in 
leži na parceli 1135/5, k.o. Žalec.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Žalcu

dne 10. 10. 2016

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

VL 66113/2013 Os-3444/16

Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi upni-
ka Aleksandra Kumer, Podvin pri Polzeli 17, Podvin 
pri Polzeli, ki ga zastopa Odvetniška družba Ivančić & 
Trbovc d.o.o., odvetniška družba v Celju, zoper dolžni-
ka: 1. Milan Vošnjak, Šmartno ob Paki 62, Šmartno ob 
Paki, 2. Brigita Vošnjak, Ljub ljanska cesta 26, Velenje, 
3. Gradbles ESPG svetovanje, projektiranje in gradbe-
ništvo d.o.o., Ipavčeva ulica 32, Celje, zaradi izterjave 
46.000,00 EUR, dne 10. 11. 2016 sklenilo:

Dolžniku Vošnjak Milanu, stanujočemu Šmartno 
ob Paki 62, Šmartno ob Paki, se v izvršilni zadevi 
VL 66113/2013 na podlagi 85. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona 
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, kot začasni zastopnik 
postavi Odvetniška pisarna Verk, d.o.o., Vrunčeva 
ulica 1, Celje.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v postopku 
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Celju
dne 10. 11. 2016
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2673 I 367/2016 Os-3445/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi upni-
ce Marie Wiener, Max Kahrergasse 25, Klosterneuburg, 
ki jo zastopa odv. Odvetniška pisarna Kanalec, Dren, 
Rovšek Srše d.o.o., Štefanova ulica 5, Ljub ljana, zoper 
dolžnika Alfreda Butta, prebivališče ni znano, zadnje 
znano prebivališče: Jagerstrasse 93/17/9, Wien, zaradi 
izterjave 152.612,95 EUR s pp, sklenilo:

Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Andreja Medved, 
Slovenska cesta 55/c, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do 
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 11. 11. 2016

VL 108296/2016 Os-3510/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavaro-
valnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljub ljana, ki 
jo zastopa Branka Melinc, Verovškova 60B, Ljub ljana, 
proti dolžniku Gizime Eminoski, Ulica Vilka Kledeta 3, 
Postojna, ki ga zastopa zak. zast. odvetnica Neli Go-
rogranc, Cankarjeva ulica 1, Postojna, zaradi izterjave 
1.174,93 EUR, sklenilo:

Dolžniku Gizime Eminoski, Ulica Vilka Klede-
ta 3, Postojna, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 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. Neli Goro-
granc, Cankarjeva 1, Postojna.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 22. 11. 2016

III N 266/2012 Os-3511/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v nepravdni zade-
vi predlagateljev: 1. Ferdinand Friderik Sežun, Gregorči-
čeva ulica 17, Ljub ljana, 2. Marta Veronika Čeč Kervina, 
Begunje na Gorenjskem 27c, Begunje na Gorenjskem, 
3. Gregor Bergant, Cesta gradenj 1, Vrhnika, 4. Mladen 
Dolar, Igriška ulica 2, Ljub ljana, 5. Eva Dolar Bahovec, Igri-
ška ulica 2, Ljub ljana, 6. Višnja Manhalter, Igriška ulica 2, 
Ljub ljana, 7. Jaka Medvešček, Igriška ulica 2, Ljub ljana, 
8. Janvit Golob, Vogelna 4, Ljub ljana, 9. Rudolf Dušan 
Turšič, Dutovlje 102, Dutovlje, 10. Franc Kavčič, Jezer-
ska ulica 51, Žiri, 11. Pavel Kavčič, Kajuhova ulica 5, Žiri, 
12. Irene Motaln Sežun, Igriška ulica 2, Ljub ljana, 13. Ma-
tija Lenaršič, Celovška cesta 72, Ljub ljana, 14. Tatjana 
Falout Lenaršič, Javorjev drevored 3, Ljub ljana, 15. Ber-
narda Praznik, Igriška ulica 2, Ljub ljana, ki jih vse zastopa 
upravnik Želva d.o.o., Samova ulica 9, Ljub ljana, njega pa 
Odvetniška pisarna Brecelj Korošec Mate Zupančič, d.o.o. 
– o.p. iz Ljub ljane, zoper nasprotne udeležence: 1. pok. 
Davorin Dolar, sedaj njegov dedič 1.1. Gregor Bergant, 
Cesta gradenj 1, Vrhnika, 2. pok. Alojzij Hribernik, Ulica 
bratov Učakar 104, Ljub ljana, 3. pok. Viljemina Hribernik, 
Ulica bratov Učakar 104, Ljub ljana, 4. Kajetan Kavčič, Igri-
ška ulica 2, Ljub ljana, 5. Nada Kavčič, Igriška ulica 2, Ljub-

ljana, 6. Franc Golob, Rohr bei Feldbach, Avstrija, 7. pok. 
Roman Golob, Bogišićeva 5, Ljub ljana, sedaj njegov dedič 
7.1. Rok Golob, Bogišićeva 3, Ljub ljana, 8. Nikolaj Golob, 
Igriška ulica 2, Ljub ljana, 9. pok. Frančiška Bricelj, Igriška 
ulica 2, Ljub ljana, sedaj njeni dediči 9.1. pok. Elizabeta 
Kmetec, Velika Varnica 116, Zg. Leskovec, 9.2. Nikolaj 
Deisinger, Presso di Lullo Teresa Via Roma 32, San Laz-
zaro di Savena Bologna, Italija, 9.3. pok. Mihael Bricelj, 
Cesta Cirila Kosmača 53c, Ljub ljana - Šmartno, sedaj 
njegovi dediči 9.3.1. Maja Bricelj, Vrhovnikova ulica 18, 
Ljub ljana, 9.3.2. Zala Bricelj, Ulica Molniške čete 7, Ljub-
ljana, 9.3.3. Nataša Grom, Cesta Cirila Kosmača 53c, 
Ljub ljana, 9.4. Marjeta Jene, Ulica Simona Jenka 14, Med-
vode, 9.5. Brigita Kovač, Rakitna 449, Preserje, 10. pok. 
Simona Dolar, Cesta Kokrškega odreda 5, Kranj, sedaj 
dedič njenega dediča Gregor Bergant (že naveden pri 
1. nasprotnem udeležencu), 11. Mestna občina Ljub ljana, 
Mestni trg 1, Ljub ljana, ki jo zastopa Bojan Drobež, odve-
tnik v Ljub ljani, zaradi določitve pripadajočega zemljišča, 
s sklepom z dne 21. 11. 2016 nasprotnima udeležencema 
Francu Golobu in Nikolaju Deisingerju na podlagi 5. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku in 
drugim odstavkom 26. člena Zakona o vzpostavitvi etažne 
lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe 
in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi postavilo 
začasno zastopnico, odvetnico Natašo Gibičar, Slovenska 
cesta 5, Ljub ljana, ker sta navedena nasprotna udeleženca 
neznanega prebivališča in nimata pooblaščenca.

Začasna zastopnica bo Franca Goloba in Nikolaja 
Deisingerja zastopala vse do takrat, dokler nasprotna 
udeleženca ali njun pooblaščenec ne nastopi pred sodi-
ščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zade-
ve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 21. 11. 2016

VL 103910/2016 Os-3569/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche 
Zavarovalno Zastopništvo, zavarovalno zastopniška 
družba, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljub ljana, ki ga za-
stopa odv. Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj 
o.p. d.o.o., Ajdovščina 4, Ljub ljana, proti dolžniku Denisu 
Begić, Škrabčev trg 17, Ribnica, ki ga zastopa zak. zast. 
Tanko Olga odvetnica, Gorenjska cesta 14, Ribnica, za-
radi izterjave 103,10 EUR, sklenilo:

Dolžniku Denisu Begić, Škrabčev trg 17, Ribnica, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna 
zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Olga 
Tanko, Gorenjska cesta 14, Ribnica.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 30. 11. 2016

II P 112/2016 Os-3532/16

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici 
Matejki Pintarič-Pec, v pravdni zadevi tožeče stranke 
Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, Ljub ljana, 
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zoper toženo stranko Majdo Dragaš, Marjeta na Dra-
vskem polju 50 (prej tudi Murkova 4, Maribor), zaradi 
plačila 3.076,23 EUR s pp, izven naroka za glavno 
obravnavo, dne 26. 9. 2016 sklenilo:

Toženi stranki Majdi Dragaš, Marjeta na Dravskem 
polju 50 (prej tudi Murkova 4, Maribor), se postavi za-
časna zastopnica, odvetnica Tinka Berk, Ulica Škofa 
Maksimiljana Držečnika 6, Maribor.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko 
do takrat, dokler stranka sama ali njen pooblaščenec 
ne bo nastopil pred sodiščem, ali dokler pristojni center 
za socialno delo ne bo obvestil sodišča, da je stranki 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 9. 2016

Oklici dedičem

D 195/2016 Os-3550/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski 
postopek po pok. Andreju Stepančič, sina pok. Antona, 
roj. dne 15. 11. 1847, nazadnje stanujočega v Pregari, 
Pregara 7, Reparec, ki je umrl dne 29. 2. 1940. Sodišče 
je ugotovilo, da bi kot zakonita dediča po pok. dedovala 
zapustnikova pravnuka Livio Stepančič in Ruggero Ste-
pančič. Na podlagi statusa animarum izhaja, da je imel 
zapustnik štiri otroke, Petra, Antona, Marijo in Antonijo 
Stepančič, vendar sodišče ne more z gotovostjo ugo-
toviti, kdo so vsi njihovi dediči, prav tako ne razpolaga 
z njihovimi naslovi, ki bi po zapustniku poleg Livia Ste-
pančiča in Ruggera Stepančič še dedovali na podlagi 
vstopne pravice.

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) neznane dediče poziva, da 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. 
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo 
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Dedičem 
z neznanim prebivališčem, je bila postavljena zača-
sna zastopnica Bistra Podgornik Tonello, Dekani 209a, 
Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 11. 2016

III D 2883/2015 Os-3353/16

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-
ski postopek po pokojni Ani Pahulje, rojeni 22. 3. 1933, 
umrli dne 27. 10. 2015, nazadnje stanujoči Rgmajna 7, 
Notranje Gorice, Brezovica.

Zapustnica je bila rojena v Republiki Sloveniji kot 
hči Janeza Tavčarja in Pavle Tavčar, rojene Sterle. Umr-
la je brez otrok. Ni imela bratov niti sester. Sodišče ne 
razpolaga s podatki o morebitnih sorodnikih, ki bi prišli 
v poštev kot dediči III. dednega reda (dedi in babice, nji-
hovi potomci oziroma strici in tete ter bratranci in sestrič-
ne ...), zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
po zapustnici, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica na oglasni deski sodišča. Po preteku 
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo 
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 3. 11. 2016

II D 1435/2016 Os-3594/16

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapu-
ščinski postopek po pok. Hajdinjak Milici, roj. dne 25. 2. 
1944, umrli dne 1. 5. 2016, nazadnje stanujoči na na-
slovu Janševa ulica 1, Ljub ljana, državljanki Republike 
Slovenije.

Ker sodišču niso znani podatki vseh nečakih in 
nečakinjah, ki bi prišli v poštev kot potencialni dediči 
II. dednega reda in imajo tudi pravico, da se seznanijo 
z oporoko zapustnice in se izrečejo o njeni pristnosti in 
pravni veljavnosti, sodišče na podlagi 206. člena Zako-
na o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem 
postopku po pok. Hajdinjak Milici poziva, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku 
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo 
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 6. 12. 2016

II D 1446/2013 Os-3343/16

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Mariboru, po pokojnem Zlatku Juhartu, rojen 
7. 11. 1968, drž. RS, razvezan, nazadnje stanujoč Pe-
snica pri Mariboru 58, Pesnica pri Mariboru, ki je umrl 
2. 7. 2013, je sodišče ugotovilo, da so se dedovanju od-
povedali vsi dediči I. in II. dednega reda, sodišče pa ne 
razpolaga s podatki o dedičih III. dednega reda.

Sodišče zato poziva dediče III. dednega reda (tete 
in strici zapustnika oziroma njihovi potomci) ter vse, ki 
mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica, v skladu 
z 206. členom Zakona o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 10. 2016

II D 1224/2014 Os-3344/16

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim 
sodiščem v Mariboru, po dne 27. 6. 2014 umrli Alenki 
Eleni Begant, roj. 16. 9. 1965, hčeri Ilije Vujačiča, drž. RS, 
poročeni, nazadnje stan. Robičeva ulica 30, Limbuš, pri-
dejo v poštev kot dediči po zapustnici tudi sorodniki zap. 
očeta Ilije Vujačiča, torej zap. bratranci in sestrične, in 
sicer Nada, Liljana, Đorđij, Đorđija in Rajko, neznanih pri-
imkov in naslovov (po podatkih sodišča naj bi živeli nekje 
v Nemčiji in v republikah bivše Jugoslavije).

Sodišče zato poziva zap. bratrance in sestrične 
ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da 
se priglasijo sodišču v enem letu od te objave, skladno 
z 206. členom Zakona o dedovanju, in sicer pod opr. št. 
II D 1224/2014.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 10. 2016

II D 535/2015 Os-3347/16

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okraj-
nem sodišču v Mariboru, po dne 11. 5. 2013 umrlem 
Francu Kutinu, sinu Ivana, roj. 30. 11. 1946, drž. RS, 
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upokojencu, poročenem, nazadnje stan. Ob potoku 24, 
Selnica ob Dravi, pridejo kot dediči III. dednega reda 
v poštev tudi bratje in sestre zap. očeta Ivana Kutina, 
roj. 28. 8. 1908, Lehen na Pohorju, ki je 12. 11. 1986 
umrl oziroma njihovi potomci, o katerih pa sodišče nima 
podatkov.

Sodišče zato poziva brate in sestre zap. očeta Iva-
na Kutina (zap. tete in strice) oziroma njihove potomce 
ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica, 
v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 10. 2016

D 111/2016 Os-3231/16

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski 
postopek po dne 3. 4. 1964 umrli Berlot Amaliji, roj. Ko-
ron, roj. 7. 11. 1874, z zadnjim stalnim prebivališčem 
Ulica Padlih borcev 8, Nova Gorica.

Kot zakoniti dediči po zapustnici bi prišli v poštev 
dediči po zap. nečakih Viktoriji, Amaliji, Frančišku, Sta-
nislavi in Leopoldu Alojziju, kot otroci zap. pok. brata 
Petra Korona oziroma po zap. pranečakinji Rebek Ma-
riji, ki sodišču niso znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer 
bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o za-
puščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo 
in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 10. 2016

D 195/2016 Os-3476/16

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski 
postopek po pok. Vuga Emiliji, roj. Dovžak, roj. 6. 1. 
1915, z zadnjim prebivališčem Cesta IX. Korpusa 74, 
Solkan, ki je umrla 27. 2. 2016.

Kot zakoniti dediči bi prišli v poštev tudi dediči po 
zap. pok. nečakih Terej Romanu in Faganel Rudiju, 
sinovih zap. pok. sestre Lanzone Danice, ki sodišču 
niso znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer 
bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o za-
puščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo 
in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 11. 2016

D 202/2015 Os-3506/16

Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pok. Emiliju Bolčiču, pok. Josipa, rojenemu leta 
1910, z zadnjim znanim bivališčem Buenos Aires, Ulica 
Picheuta 728, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom 
naslovnega sodišča pod opr. št. N 68/2014 in se je kot 
datum smrti določil 1. 1. 1986, v zemljiški knjigi je vpi-
san kot Emilio pok. Josipa po domače Jerinčič Bolčič, 
Ul. Picheuta 728, Buenos Aires.

Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih dedi-
čih, zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
(ZD) s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine oziroma do so-
delovanja v zapuščinskem postopku, da se priglasijo 
naslovnemu sodišču v enem letu od objave tega oklica 
na sodni deski, na spletni strani sodišča in v Uradnem 
listu RS.

Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo in 
zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, 
s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 21. 11. 2016

D 241/2015 Os-3507/16

Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pok. Romanu Bolčiču, pok. Antona, neznanega da-
tuma rojstva, z zadnjim znanim bivališčem Ulica Gol-
doni 3, Reka, Hrvaška, ki je bil razglašen za mrtvega 
s sklepom naslovnega sodišča pod opr. št. N 67/2014 
in se je kot datum smrti določil 30. 6. 2012, v zemljiški 
knjigi je vpisan kot Roman Bolčič, Ulica Goldoni 3, 
Rijeka, Hrvaška.

Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih dedi-
čih, zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
(ZD) s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine oziroma do so-
delovanja v zapuščinskem postopku, da se priglasijo 
naslovnemu sodišču v enem letu od objave tega oklica 
na sodni deski, na spletni strani sodišča in v Uradnem 
listu RS.

Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo in 
zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, 
s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 21. 11. 2016

D 293/1986 Os-3508/16

Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski posto-
pek po pok. Mariji Zobec, roj. Bolčič, hčerki Jožefa, 
roj. 1. 11. 1902 – Prešnica, vdovi, ki je umrla 29. 5. 
1986 – Idrija, z zadnjim stalnim prebivališčem Ocizla 
33, 6240 Kozina, v zemljiški knjigi je vpisana kot Marija 
pok. Josipa po domače Jerinčič Bolčič.

Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih dedi-
čih, zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
(ZD) s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine oziroma do so-
delovanja v zapuščinskem postopku, da se priglasijo 
naslovnemu sodišču v enem letu od objave tega oklica 
na sodni deski, na spletni strani sodišča in v Uradnem 
listu RS.

Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo in 
zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, 
s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 21. 11. 2016

D 240/2015 Os-3509/16

Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pok. Francu Bolčiču, pok. Josipa, roj. 4. 6. 1907, 
z zadnjim znanim bivališčem Prešnica 67, 6240 Kozi-
na, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom naslovne-
ga sodišča pod opr. št. N 46/2014 in se je kot datum 
smrti določil 1. 1. 1978, v zemljiški knjigi je vpisan kot 
Franc pok. Josipa po domače Jerinčič Bolčič.
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Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih dedi-
čih, zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
(ZD) s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine oziroma do so-
delovanja v zapuščinskem postopku, da se priglasijo 
naslovnemu sodišču v enem letu od objave tega oklica 
na sodni deski, na spletni strani sodišča in v Uradnem 
listu RS.

Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo in 
zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, 
s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 21. 11. 2016

Oklici pogrešanih

N 38/2016 Os-3554/16

Pri tukajšnjem sodišču teče postopek za proglasitev 
pogrešanega Samsa Leopolda, roj. 27. 10. 1918 v kraju 
Betonovo, za mrtvega.

Pogrešani se poziva, da se oglasi sodišču, prav 
tako pa se poziva tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življe-
nju, da to sporočijo sodišču. Rok za oboje je tri mesece 
od objave tega oklica.

Po preteku trimesečnega roka bo sodišče pogreša-
nega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 16. 11. 2016
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Spričevala preklicujejo

AVALON, GREGOR KURALT NIEDERMAYER S.P., 
Spodnje Gorje 104, Zgornje Gorje, diplomo št. 384-T07, 
izdajatelj Višja šola za gostinstvo in turizem Bled, izdana 
leta 2007 na ime Gregor Kuralt. gnq-337409

Fartek Nina, Šaranovičeva cesta 2, Domžale, in-
deks, št. 20090486, izdala Pravna fakulteta, Univerza 
v Ljub ljani leto izdaje 2009. gnu-337401

Drugo preklicujejo

AVTOHIŠA LOGAR d.o.o., Troblje 8, Slovenj Gra-
dec, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu stro-
kovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem 
prometu, št. 610888, izdano na ime Miroslav Logar, 
izdalo Ministrstvo za promet in zveze, leto izdaje 1997. 
gno-337407

Bumbulović Ignjatije, Ulica talcev 25, Maribor, di-
jaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 8835599. 
gnv-337400

Frigotransport Pišek&Hsf, Lopata 17, Celje, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500043546010, izdal 
Cetis Celje, d.d., na ime Veljko Malbašić. gnl-337410

Preklici

Kocpek Boštjan, Dupleška c. 249a, Maribor, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500018104001, izdal 
Cetis Celje d.d. gnq-337405

MATJAŽ KOHN S.P., Ulica ob Polju 20, Muta, iz-
vod licence, št. 010770/001, za vozilo Volvo, reg. 
št. SG D9 735. gnt-337402

MATJAŽ KOHN S.P., Ulica ob Polju 20, Muta, iz-
vod licence, št. 010770/002, za vozilo Volvo, reg. 
št. SG CJ 435. gns-337403

MATJAŽ KOHN S.P., Ulica ob Polju 20, Muta, iz-
vod licence, št. 010770/005, za vozilo Volvo, reg. 
št. LJ UK 349. gnr-337404

Planić Ivan, Jakopičeva 25, Kamnik, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500021932006, izdal Cetis Celje 
d.d. gnw-337399

Rašić Marjo, Pot k Savi 33, Ljub ljana, digitalno ta-
hografsko kartico, št. 1070500039466000, izdal Cetis 
Celje d.d. gnx-337398

RVS TRANSPORT d.o.o., Ribenska cesta 13A, Bled, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500003580005, iz-
dal Cetis Celje, d.d., na ime Rožnaji Vlado. gnp-337406

Šebart Bor, Lormanje 22b, Lenart v Slov. goricah, 
dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 8835827. 
gnn-337408

Šumi Janez, Zg. Bela 35, Preddvor, potrdilo o uspe-
šno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti 
za odgovorno osebo, št. 608456, izdajatelj Ministrstvo 
za promet, leto izdaje 1997. gnk-337411
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