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Javni razpisi

številke« pridobi potrdilo finančne uprave, iz katerega je 
razvidno, da v obdobju črpanja sredstev kohezijske po-
litike VIZ ni identificiran za namene DDV, ter ga Arnesu 
predloži skladno z Navodili za uporabo portala EDO;

b) če je VIZ identificiran za namene DDV, vendar 
ne uveljavlja odbitka DDV, preko sistema e-Davki preko 
storitve »Preveritev veljavnosti VAT številke« pridobi 
potrdilo finančne uprave, iz katerega je razvidno, da je 
VIZ v obdobju črpanja sredstev kohezijske politike iden-
tificiran za namene DDV, ter ga Arnesu predloži skladno 
z Navodili za uporabo portala EDO;

c) če je VIZ identificiran za namene DDV in uve-
ljavlja odbitek DDV, mora predložiti potrdilo pristojnega 
finančnega urada, iz katerega je razvidno, da je VIZ kot 
davčni zavezanec v obdobju črpanja sredstev kohezij-
ske politike identificiran za namene DDV ter namen, za 
katerega se potrdilo izdaja; poleg tega mora biti razvidno 
še, kakšne dejavnosti opravlja:

– dejavnosti, od katere ima pravico do odbitka ce-
lotnega DDV,

– neobdavčljive in/ali oproščene dejavnosti, od ka-
terih nima pravice do odbitka DDV ali

– neobdavčljive in/ali oproščene dejavnosti, od ka-
terih nima pravice do odbitka DDV ter obdavčene de-
javnosti, od katerih ima pravico do odbitka DDV (v tem 
primeru mora biti iz potrdila razviden odbitni delež DDV).

S prijavo na ta javni razpis se VIZ zaveže, da bo 
vsako spremembo o svojem statusu zavezanca za DDV 
Arnesu javil najkasneje 15 dni od nastanka spremembe 
na elektronski naslov sio-2020@arnes.si.

Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na 
dodano vrednost (DDV) mora izbrani VIZ pred podpisom 
pogodbe o sofinanciranju, ki bo sklenjena na podlagi 
tega javnega razpisa, pridobiti in predložiti potrdilo fi-
nančne uprave iz aplikacije e-Davki (skupini a) in b)) ozi-
roma potrdilo pristojnega finančnega urada (skupina c)).

V kolikor VIZ iz skupine c) od pristojnega finanč-
nega urada do podpisa pogodbe o sofinanciranju še ni 
pridobil potrdila kljub pravočasni oddaji vloge za izdajo 
potrdila, lahko tak VIZ sklene pogodbo o sofinanciranju 
in predloži potrdilo naknadno, vendar najkasneje pred 
sklenitvijo prve tripartitne pogodbe z izvajalci/dobavitelji. 
Potrdilo finančnega urada VIZ iz skupine c) Arnesu po-
sreduje enkrat za celotno obdobje trajanja tega javnega 
razpisa, nato pa vsako leto ob zaključku poslovnih knjig 
za preteklo leto VIZ poda izjavo, da se delež odbitnega 
DDV ni spremenil. V kolikor bi se odbitni DDV spremenil, 
mora VIZ ponovno pridobiti potrdilo pristojnega finanč-
nega urada. V kolikor VIZ teh dokazil ne bo predložil, 
VIZ ne bo mogel uveljavljati DDV kot upravičeni strošek.

Št. 303-12/2017/24 Ob-3457/17

Sprememba

Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljub-
ljana, objavlja spremembe Javnega razpisa za izbor 
operacij »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov 
ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu 
in lokalnih skupnostih«, objavljenega v Uradnem listu 
RS, št. 56/17, dne 13. 10. 2017 in Uradnem listu RS, 
št. 62/17, dne 3. 11. 2017.

V točki 11.1 »Način in rok za predložitev vlog za 
dodelitev sredstev« se spremeni prvi stavek tako, da 
se glasi:

»Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 4. 12. 
2017 do 10. ure.«

V točki 11.2. »Dodatne informacije in obveščanja« 
se spremeni zadnji stavek v drugem odstavku tako, da 
se glasi:

»Vprašanja se smejo postavljati do vključno dne 
27. 11. 2017 do 12. ure.«

V točki 11.3 »Odpiranje, preverjanje formalne po-
polnosti prijav in ocenjevanje za sklop 1 in sklop 2« se 
spremeni drugi stavek v drugem odstavku tako, da se 
glasi:

»Vloge se bodo odpirale dne 4. 12. 2017 ob 12. uri.«
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespreme-

njeno in v veljavi.
Ta sprememba začne veljati z dnem objave v Urad-

nem listu Republike Slovenije.
Ministrstvo za zdravje

 Ob-3447/17

Sprememba

Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, Teh-
nološki park 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Arnes), 
objavlja spremembe javnega razpisa za sofinanciranje 
dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« in dejavnosti 
»Nakup IKT opreme« v okviru Programa nadaljnje vzpo-
stavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju (v 
nadaljevanju: javni razpis), ki je bil objavljen v Uradnem 
listu RS, št. 54/17 dne 29. 9. 2017.

1. Dokazovanje upravičenega stroška DDV
V točki 9.2 »Dokazila za dokazovanje upravičeno-

sti stroškov« se odstavek »davek na dodano vrednost« 
spremeni tako, ga se glasi:

– davek na dodano vrednost:
a) če VIZ ni identificiran za namene DDV, preko si-

stema e-Davki preko storitve »Preveritev veljavnosti VAT 
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2. Podaljšanje rokov
V točki 20. javnega razpisa »Način in rok za predlo-

žitev vlog za dodelitev sredstev, datum odpiranja vlog 
za dodelitev sredstev, način obveščanja kandidatov in 
podpis pogodbe« se spremenita:

– zadnji stavek drugega odstavka tako, da se glasi: 
»Rok za prejem vlog za dodelitev sredstev je do dne 
23. 11. 2017 do 24. ure.«;

– deseti odstavek, ki se nanaša na odpiranje vlog, 
tako, da se glasi: »Odpiranje prispelih vlog se bo začelo 
dne 24. 11. 2017 ob 9. uri v prostorih Arnesa in zaradi 
predvidenega velikega števila vlog ne bo javno.«

Sprememba je objavljena kot del razpisne doku-
mentacije na spletni strani http://arnes.splet.arnes.si/sio-
2020/javni-razpis-za-viz/.

Skladno z razpisom se uskladijo tudi določila glede 
davka na dodano vrednost v vzorcu pogodbe. Čistopis 
vzorca pogodbe je objavljen na spletni strani http://ar-
nes.splet.arnes.si/sio-2020/javni-razpis-za-viz/.

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Akademska in raziskovalna mreža Slovenije

Št. 6036-240/2017/9 Ob-3439/17
Za izvrševanje 32. in 33. člena Zakona o izobra-

ževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno 
prečiščeno besedilo) ter v skladu s 50. členom Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP 
in 96/15 – ZIPRS1617), 29. členom Zakona o izvrše-
vanju proračuna Republike Slovenije za leti 2017 in 
2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17 in 59/17), 216. in 
229. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja Mini-
strstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem 
besedilu: Ministrstvo)

javni razpis
za sofinanciranje programov in dejavnosti 

izobraževanja odraslih v letu 2018
I. Predmet javnega razpisa
Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje 

splošno izobraževalnih programov izobraževanja od-
raslih (v nadaljevanju programi) v šolskem letu 2017/18 
in dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2018. Cilj 
tega javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v 
vseživljenjsko učenje, s posebnim poudarkom na nižje 
izobraženih in drugih ranljivih skupinah.

a) Študijski krožki
Sofinancira se izvedba splošnih in bralnih študijskih 

krožkov (v nadaljevanju študijski krožki), koordiniranih s 
strani Andragoškega centra Slovenije (v nadaljevanju 
ACS), izvedenih od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018.

b) Programi medgeneracijskega učenja in sodelo-
vanja univerz za tretje življenjsko obdobje

Sofinancira se izvedba programov medgeneracij-
skega učenja in sodelovanja univerz za tretje življenj-
sko obdobje, vključenih v mrežo Slovenska univerza 
za tretje življenjsko obdobje, izvedene od 1. 10. 2017 
do 30. 9. 2018.

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

Sofinancira se izvedba dejavnosti Parada učenja, 
izvedena na dan 16. 5. 2018.

d) Koordinacija podizvajalcev in prireditev v Tednu 
vseživljenjskega učenja 2017 (v nadaljevanju Koordina-
cija TVU 2017)

Sofinancira se Koordinacija TVU 2018, izvedena od 
11. 5. do 30. 6. 2018.

e) Aktivnosti združenj in društev za izobraževanje 
odraslih

Sofinancira se izvedba aktivnosti združenj in dru-
štev, ki prispevajo k uresničevanju dolgoročnih ciljev 
Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja od-
raslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (v na-
daljevanju ReNPIO13-20), izvedenih od 1. 1. 2018 do 
15. 11. 2018:

– organizacija strokovnih dogodkov oziroma sre-
čanj,

– strokovno usposabljanje članov združenj in dru-
štev in drugih strokovnih delavcev, ki delujejo na podro-
čju izobraževanja odraslih,

– priprava novih programov ali modelov povezova-
nja na področju splošnega izobraževanja odraslih,

– mednarodno sodelovanje, ki prispeva k izmenjavi 
dobrih praks,

– promocija izobraževanja odraslih za nižje izobra-
žene in druge ranljive skupine, s poudarkom na starejših 
od 45 let,

– izdajanje znanstvenih in strokovnih monografij.
II. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike 

Slovenije za leto 2018. Okvirna višina razpoložljivih 
sredstev je 536.800,00 EUR. Sredstva so zagotovljena 
znotraj ukrepa 3311-11-0012 Izvajanje dejavnosti izo-
braževanja odraslih, na proračunski postavki 722910 
– Dejavnost izobraževanja odraslih, konto 4102 (sub-
vencije privatnim podjetjem in zasebnikom), konto 4120 
(tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustano-
vam), konto 4133 (tekoči transferi v javne zavode), kon-
to 4135 (tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb) 
in konto 4130 (tekoči transferi občinam).

a) Študijski krožki
Razpoložljivih sredstev za področje študijskih krož-

kov je okvirno 270.000,00 EUR. Izbranih in sofinancira-
nih bo največ 300 najbolje ocenjenih študijskih krožkov. 
Za posamezen študijski krožek je namenjenih okvirno 
900,00 EUR.

b) Programi medgeneracijskega učenja in sodelo-
vanja univerz za tretje življenjsko obdobje

Razpoložljivih sredstev za programe medgeneracij-
skega učenja in sodelovanja univerz za tretje življenjsko 
obdobje je okvirno 75.000,00 EUR. Izbranih in sofinanci-
ranih bo največ 50 najbolje ocenjenih programov univerz 
za tretje življenjsko obdobje. Za program posamezne 
univerze za tretje življenjsko obdobje je namenjenih 
okvirno do 1.500,00 EUR.

c) Parada učenja
Razpoložljivih sredstev za dejavnost Parada učenja 

je okvirno 45.000,00 EUR. Izbranih in sofinanciranih bo 
največ 15 prirediteljev dejavnosti Parada učenja, za po-
samezno organizacijo dejavnosti je namenjenih okvirno 
do 3.000,00 EUR.

d) Koordinacija TVU 2017
Razpoložljivih sredstev za koordinacijo TVU 2018 

je okvirno 69.000,00 EUR. Končno število izbranih in 
sofinanciranih koordinatorjev TVU 2018 je odvisno od 
števila prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali pogoje, oprede-
ljene v tem javnem razpisu, in dosegli ustrezno število 
točk ter razmestitve v tri tarifne razrede. Za 1. tarifni 
razred je namenjenih okvirno do 1.000.00 EUR, za 2. ta-
rifni razred je namenjenih okvirno do 1.700,00 EUR, za 
3. tarifni razred je namenjenih okvirno do 2.400,00 EUR.

e) Aktivnosti združenj in društev za izobraževanje 
odraslih

Razpoložljivih sredstev za aktivnosti zdru-
ženj in društev za izobraževanje odraslih je okvirno 
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77.800,00 EUR. Končno število sofinanciranih aktivnosti 
je odvisno od števila prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali po-
goje, opredeljene v tem javnem razpisu, in za prijavljene 
aktivnosti dosegli ustrezno število točk.

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

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

registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odras-
lih ali imajo le-to opredeljeno v svojem ustanovitvenem 
aktu. Prijavitelji, ki tega pogoja ne bodo izpolnjevali, 
bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora. Poleg tega 
morajo imeti mentorja študijskega krožka, ki ima potrdilo 
o usposobljenosti za vodjo ali mentorja študijskega krož-
ka po programu ACS. Če posamezen študijski krožek 
nima mentorja, prijavitelj priloži program mentorstva, ki 
ga izvaja mentor, usposobljen po programu ACS. Štu-
dijski krožki, ki tega pogoja ne bodo izpolnjevali, bodo 
izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.

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

braževanja odraslih oziroma akt o ustanovitvi in
– obrazec »Prijava študijskega krožka« s prilogami 

za vsak študijski krožek posebej.
Prijavitelj lahko prijavi največ 6 študijskih krožkov, v 

kar se všteva tudi ponovitve študijskih krožkov.
b) Programi medgeneracijskega učenja in sodelo-

vanja univerz za tretje življenjsko obdobje
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so 

registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odras-
lih ali imajo le-to opredeljeno v svojem ustanovitvenem 
aktu. Poleg tega morajo biti včlanjene v mrežo Sloven-
ska univerza za tretje življenjsko obdobje. Prijavitelji, ki 
teh dveh pogojev ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz 
nadaljnjega postopka izbora.

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

braževanja odraslih,
– obrazec »Prijava programa medgeneracijskega 

učenja in sodelovanja univerz za tretje življenjsko ob-
dobje«,

– dokazilo o vključenosti v mrežo Slovenska univer-
za za tretje življenjsko obdobje.

Prijavitelj lahko prijavi en program.
c) Parada učenja
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so 

registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odras-
lih ali imajo le-to opredeljeno v svojem ustanovitvenem 
aktu, so seznanjene z zasnovo Parade učenja, so bile 
srednji ali velik koordinator TVU (2. ali 3. tarifni razred) 
v preteklem letu, so finančno zmožne izpeljati Parado 
učenja in imajo podporo lokalne skupnosti za izpeljavo 
Parade učenja. Prijavitelji, ki teh pogojev ne bodo izpol-
njevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.

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

braževanja odraslih,
– obrazec »Načrt Parade učenja 2018«,
– izjavo o finančni zmogljivosti izvedbe Parada uče-

nja in o podpori lokalne skupnosti za izpeljavo Parada 
učenja in

– potrdilo o udeležbi na razvojno-pripravljalnem 
sestanku TVU (7. 11. 2017).

Prijavitelj lahko prijavi en načrt dejavnosti.
d) Koordinacija TVU 2017
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so 

registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odras-
lih ali imajo le-to opredeljeno v svojem ustanovitvenem 

aktu. Prijavitelji, ki tega pogoja ne bodo izpolnjevali, 
bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.

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

braževanja odraslih,
– izpolnjen obrazec »Načrt dejavnosti koordinacije 

TVU 2018« in
– potrdilo o udeležbi na razvojno-pripravljalnem 

sestanku TVU (7. 11. 2017).
Prijavitelj lahko prijavi en načrt dejavnosti.
e) Aktivnosti združenj in društev za izobraževanje 

odraslih
Na javni razpis se lahko prijavijo združenja, ki zdru-

žujejo organizacije s področja izobraževanja odraslih, 
in društva, ki združujejo posameznike oziroma organi-
zacije s področja izobraževanja odraslih. Glavni namen 
združenj in društev mora biti strokovno delo na področju 
izobraževanja odraslih na ravni države. Prijavitelji, ki teh 
pogojev ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnje-
ga postopka izbora.

Prijavitelj mora v vlogi oddati:
– kopijo temeljnega akta, iz katerega je razvidno, da 

deluje na nacionalni ravni, da ima registrirano dejavnost 
izobraževanja odraslih in da je njegov glavni namen 
strokovno delo na področju izobraževanja odraslih in

– izpolnjen obrazec »Prijava aktivnosti združenj in 
društev za izobraževanje odraslih« za vsako aktivnost 
posebej.

Prijavitelj lahko prijavi na vsako vsebinsko področje 
po eno aktivnost.

V primeru izbora aktivnosti strokovnega dogodka 
oziroma srečanja bo moral prijavitelj dokončno vsebino 
in program uskladiti z Ministrstvom za izobraževanje, 
znanost in šport.

IV. Merila za izbor programov in dejavnosti na jav-
nem razpisu

a) Študijski krožki
Prijavitelje študijskih krožkov se točkuje in razvršča 

po naslednjih merilih:

Merila
1. Kraj izvedbe programa študijskega krožka
2. Število aktivnih mentorjev študijskih krožkov pri 

prijavitelju
3. Ponudba študijskih krožkov pri prijavitelju
4. Udeležba ali organizacija Karavane študijskih 

krožkov 
5. Posebne spodbude k razvoju ponudbe študijskih 

krožkov

b) Programi medgeneracijskega učenja in sodelo-
vanja univerz za tretje življenjsko obdobje

Prijavitelje Programov medgeneracijskega učenja 
in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje se 
točkuje in razvršča po naslednjih merilih:

Merila
1. Število aktivnih članov
2. Leta delovanja
3. Sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, 

znanost in šport, izkazano s pogodbo

c) Parada učenja
Prijavitelje Parade učenja se točkuje in razvršča po 

naslednjih merilih:

Merila
1. Število sodelujočih organizacij
2. Raznolikost temeljnih dejavnosti Parade učenja
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Merila
3. Zagotavljanje vsebin za raznolike ciljne skupine
4. Vključevanje učečih se (ambasadorjev učenja, 

dobitnikov priznanja ACS in drugih učečih se 
iz lokalnega okolja)

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

6. Spremljevalne dejavnosti
7. Raznolikost skupne medijske promocije
8. Raznolikost skupne vizualne promocije

d) Koordinacija TVU 2017
Prijavitelje Koordinacije TVU 2017 se točkuje in 

razvršča po naslednjih merilih:

Merila
1. Usmerjanje in usklajevanje dejavnosti in vsebin 

prireditev koordiniranih podizvajalcev TVU
2. Raznolikost skupne medijske promocije
3. Raznolikost skupne vizualne promocije
4. Organizacija in izpeljava skupnih dejavnosti 

s podizvajalci TVU
5. Nosilec skupne akcije TVU v tekočem letu

c) Aktivnosti združenj in društev za izobraževanje 
odraslih

Aktivnosti združenj in društev za izobraževanje od-
raslih se točkuje in razvršča po naslednjih merilih:

Merila
1. Aktivnost ima celovito in podrobno razdelane vse 

zahtevane elemente
2. Prijavitelj izkazuje zadostne in z jasno strukturo 

predstavljene izkušnje in reference za prijavljeno 
aktivnost

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

in kvalitativni prispevek k uresničevanju 
dolgoročnih ciljev ReNPIO

5. Prijavitelj izkazuje sodelovanje z različnimi 
deležniki

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

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

nega razpisa, oddajte samo eno vlogo.
Vlogo z vso zahtevano dokumentacijo pošljite na 

naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 8. 12. 
2017. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila na dan iz-
teka roka za oddajo označena s poštnim žigom in posla-
na priporočeno ali oddana na dan izteka roka do 12. ure 
v vložišče Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 
Vlogo oddajte v zaprti ovojnici z označenim nazivom in 
točnim naslovom prijavitelja ter vidnima oznakama »Ne 
odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov in 
dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2018« in »Pri-
java«. Priporočamo, da uporabite vzorec za označitev 
ovojnice iz razpisne dokumentacije (priloga 1).

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

za formalno dopolnitev pravočasno ter ustrezno dopol-
njene. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine 
zaprošenih sredstev in tistega dela vloge, ki se veže na 
vsebino.

VI. Odpiranje vlog in rok za obveščanje o izidu 
javnega razpisa: komisija, ki jo je imenovala ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport, bo začela z odpira-
njem vlog 11. 12. 2017. V skladu s tretjim odstavkom 
222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna Republike Slovenije odpiranje vlog ne bo javno. 
Prijavitelji bodo o izboru obveščeni pisno v 45 dneh po 
preteku roka za prijavo, torej najkasneje do 22. 1. 2018.

VII. Razpisna dokumentacija: besedilo javne-
ga razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na 
spletni strani Ministrstva: http://www.mizs.gov.si/si/jav-
ne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Dodatne informa-
cije glede javnega razpisa dobite pri Teji Dolgan na 
tel. 01/400-53-37, vsak delovni dan od 10. do 11. ure.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 6036-230/2017/2 Ob-3440/17
Za izvrševanje 32. in 33. člena Zakona o izobra-

ževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno 
prečiščeno besedilo) ter v skladu s 50. členom Zako-
na o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 
– ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 29. členom Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17 in 59/17) 
in Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport

javni razpis
za financiranje neformalnih izobraževalnih 

programov za brezposelne v letu 2018
I. Predmet javnega razpisa
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v 

nadaljnjem besedilu: Ministrstvo), Masarykova cesta 16, 
1000 Ljubljana, razpisuje financiranje izvajanja nefor-
malnih izobraževalnih programov (v nadaljevanju: pro-
grami) in izpitov za brezposelne osebe v letu 2018.

1. Računalniški programi
Financira se izvedba naslednjih računalniških pro-

gramov, izvedenih od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018:
a. Javno veljavni program Računalniška pismenost 

za odrasle (v nadaljevanju: program RPO),
b. WORD osnovni,
c. WORD nadaljevalni,
d. EXCEL osnovni in
e. EXCEL nadaljevalni.
Javno veljavni program RPO je dostopen na na-

slednjem spletnem naslovu: http://www.acs.si/index.
cgi?m=51&id=143

Računalniški programi pod točkami od b do e trajajo 
30 ur. Trajanje in vsebina teh programov se lahko prila-
godi predznanju udeležencev in potrebam na trgu dela, 
in sicer v obsegu največ 9 ur oziroma 30 %.

V posamezno izvedbo računalniških programov je 
lahko vključenih največ 12 udeležencev.

2. Jezikovni programi
Financira se izvedba naslednjih jezikovnih progra-

mov, izvedenih od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018:
a) Angleščina:
– angleščina na ravni A1 (preživetvena raven),
– angleščina na ravni A2 (vmesna raven),
– angleščina na ravni B1 (sporazumevalni prag),
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– angleščina na ravni B2 (višja raven),
– angleščina – poslovna konverzacija na ravni B2 

(višja raven),
– angleščina osvežitveni tečaj na ravni A2 (vmesna 

raven),
– angleščina osvežitveni tečaj na ravni B1 (spora-

zumevalni prag) in
– angleščina osvežitveni tečaj na ravni B2 (višja 

raven).
b) Nemščina
– nemščina A1 (preživetvena raven),
– nemščina A2 (vmesna raven),
– nemščina na ravni B1 (sporazumevalni prag),
– nemščina na ravni B2 (višja raven),
– nemščina – poslovna konverzacija na ravni B2 

(višja raven),
– nemščina osvežitveni tečaj na ravni A2 (vmesna 

raven),
– nemščina osvežitveni tečaj na ravni B1 (sporazu-

mevalni prag) in
– nemščina osvežitveni tečaj na ravni B2 (višja 

raven).
c) Italijanščina:
– italijanščina na ravni A1 (preživetvena raven),
– italijanščina na ravni A2 (vmesna raven),
– italijanščina na ravni B1 (sporazumevalni prag),
– italijanščina na ravni B2 (višja raven),
– italijanščina – poslovna konverzacija na ravni B2 

(višja raven),
– italijanščina osvežitveni tečaj na ravni A2 (vme-

sna raven),
– italijanščina osvežitveni tečaj na ravni B1 (spora-

zumevalni prag) in
– italijanščina osvežitveni tečaj na ravni B2 (višja 

raven).
d) Ruščina:
− ruščina na ravni A1 (preživetvena raven),
– ruščina na ravni A2 (vmesna raven),
− ruščina na ravni B1 (sporazumevalni prag),
− ruščina na ravni B2 (višja raven),
− ruščina – poslovna konverzacija na ravni B2 (višja 

raven),
− ruščina osvežitveni tečaj na ravni A2 (vmesna 

raven),
− ruščina osvežitveni tečaj na ravni B1 (sporazu-

mevalni prag) in
− ruščina osvežitveni tečaj na ravni B2 (višja raven).
Jezikovni programi so usklajeni z lestvico CEFR, 

ki je uradni kriterij znanja tujih jezikov v Evropski uniji.
Jezikovni programi pod točkami od a do d trajajo 

60 ur. Trajanje in vsebina teh programov se lahko prila-
godi predznanju udeležencev in potrebam na trgu dela, 
in sicer v obsegu največ 18 ur oziroma 30 %.

V posamezno izvedbo jezikovnega programa je 
lahko vključenih največ 12 udeležencev.

3. Programi priprave na preverjanje znanja iz angle-
škega, nemškega in italijanskega jezika pri Državnem 
izpitnem centru – RIC (v nadaljevanju: programi priprave 
na izpite iz tujega jezika)

Javnoveljavni programi tujih jezikov so objavljeni na 
naslednjem spletnem naslovu: http://www.acs.si/index.
cgi?m=51&id=143

Financira se izvedba programov priprave na izpite 
iz tujega jezika, izvedenih od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018.

Program priprave na izpit iz tujega jezika traja 30 ur, 
pri čemer se vsebina teh programov v obsegu največ 
9 ur oziroma 30 % lahko prilagodi predznanju udele-
žencev.

V posamezno izvedbo programa priprave na izpit iz 
tujega jezika je lahko vključenih največ 8 udeležencev.

4. Opravljanje izpita iz tujega jezika
Financira se opravljanje izpitov iz angleškega, nem-

škega in italijanskega jezika pri Državnem izpitnem cen-
tru (v nadaljevanju: RIC) od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018.

Izvajalec mora vse kandidate, ki so uspešno kon-
čali program priprave na izpit iz tujega jezika, prijaviti 
na opravljanje izpita pri RIC, in sicer v skladu z navodili, 
ki so razvidna na spletnem naslovu RIC: http://www.ric.
si/tuji_jeziki/splosne_informacije/

5. Program priprave na strokovni izpit iz upravnega 
postopka (v nadaljevanju: program priprave na strokov-
ni izpit)

Financira se izvedba programov priprave na stro-
kovni izpit, izvedenih od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018.

Program priprave na strokovni izpit traja 30 ur, pri 
čemer se vsebina tega programa v obsegu največ 9 ur 
oziroma 30 % lahko prilagodi vsebini izpita prve ali druge 
stopnje in predznanju udeležencev.

V posamezno izvedbo priprave na strokovni izpit je 
lahko vključenih največ 20 udeležencev.

Program priprave na strokovni izpit mora vsebovati 
naslednje okvirne vsebine:

– Opredelitev upravnega postopka,
– Temeljna načela,
– Organi, ki vodijo postopek,
– Pristojnosti za odločanje v upravnem postopku,
– Stranka in njeno zastopanje,
– Jezik v postopku,
– Občevanje organov in strank v upravnem po-

stopku,
– Vročanje spisov v upravnem postopku,
– Vzdrževanje reda v upravnem postopku,
– Stroški upravnega postopka,
– Postopek na prvi stopnji – začetek upravnega 

postopka in zahtevki strank,
– Postopek do izdaje odločbe,
– Odločba in sklep,
– Pravna sredstva – pritožba,
– Izredna pravna sredstva,
– Izvršba,
– Nadzor nad izvajanjem zakona,
– Izvajanje zakona in
– Upravni spor.
6. Opravljanje strokovnega izpita iz upravnega po-

stopka
Financira se opravljanje strokovnega izpita iz uprav-

nega postopka od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018.
Izvajalec mora vse kandidate, ki so uspešno končali 

program priprave na strokovni izpit, prijaviti na opravlja-
nje izpita na Upravno akademijo pri Ministrstvu za javno 
upravo, v skladu z navodili, ki so razvidna na spletnem 
naslovu Ministrstva za javno upravo: http://www.mju.
gov.si/si/upravna_akademija/strokovni_izpiti_in_pripra-
ve_nanje/#c18471

Vsak kandidat, ki je uspešno končal priprave na 
strokovni izpit, je upravičen do enkratnega opravljanja 
strokovnega izpita iz upravnega postopka. Izbrani izva-
jalec tega javnega razpisa lahko kandidata, ki je bil ne-
uspešen, prijavi na izpit še enkrat, če mu to omogočajo 
finančna sredstva in doseganje kazalnikov.

Programi iz 1., 2., 3. in 5. točke predmeta tega jav-
nega razpisa se v skladu s potrebami, lahko izvajajo na 
območjih delovanja vseh območnih služb Zavoda RS 
za zaposlovanje (v nadaljevanju: območnih služb), ki so 
navedene v preglednici 1.

Programi pod točkami 1, 2, 3 in 5 predmeta tega 
javnega razpisa morajo imeti naslednje elemente:
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– ime programa,
– ciljno skupino,
– cilje programa,
– vsebino programa,
– trajanje izobraževanja,
– pogoje za vključitev,
– načine preverjanja znanja,
– pogoje za napredovanje in dokončanje izobra-

ževanja,
– organizacijo izobraževanja (oblike, metode dela 

idr.),
– znanje izvajalcev programa,
– kompetence, ki jih udeleženci pridobijo s progra-

mom in
– spremljanje.
Udeleženci, ki uspešno zaključijo izobraževanje 

po programu RPO, prejmejo potrdilo o usposabljanju 
(Pravilnik o obrazcih javnih listin v srednješolskem iz-
obraževanju, Uradni list RS, št. 44/08, 37/09, 71/09, 
34/10, 44/12 in 28/16) in prilogo s popisom pridobljenih 
kompetenc po programu.

Udeleženci, ki uspešno zaključijo izobraževanje po 
programih iz predmeta tega javnega razpisa, ki niso jav-
noveljavni, prejmejo potrdilo o usposabljanju in prilogo s 
popisom pridobljenih kompetenc po programu.

Udeleženec program uspešno zaključi, če je na izo-
braževanju prisoten najmanj 80 % ur trajanja programa.

Udeleženec se lahko udeleži več kot enega izo-
braževalnega programa, če ga na izobraževanje napoti 
pristojna območna služba.

Izbrani izvajalec mora:
– kakovostno izvesti programe iz predmeta tega 

javnega razpisa,
– udeležencem nuditi svetovanje pred, med in po 

zaključenem izobraževanju,
– nuditi mentorstvo pri učenju v središču za samo-

stojno učenje,
– izpeljati uvodni pogovor in pripraviti izvedbeni 

načrt za skupino,
– pripraviti popis pridobljenih kompetenc po pro-

gramu in
– spremljati napredovanje in izvesti evalvacijo izo-

braževalnega programa.
Prijavitelj mora v okviru konzorcija obvezno prijaviti:
– vse računalniške programe iz predmeta tega jav-

nega razpisa,
– najmanj tri jezikovne programe iz predmeta tega 

javnega razpisa, v skladu s potrebami območne službe, 
ki jo pokriva,

– najmanj en program priprave na izpit iz tujega 
jezika,

– program priprave na strokovni izpit iz upravnega 
postopka in

– opravljanje strokovnega izpita iz upravnega po-
stopka.

Prijavitelj mora v okviru konzorcija načrtovati sku-
pno število vključenih udeležencev, kot je razvidno iz 
preglednice 2. Načrtovanje števila udeležencev po pro-
gramih prijavitelj prilagaja potrebam posamezne ob-
močne službe.

Izbrani izvajalec lahko v okviru konzorcija izvaja 
samo tiste programe, ki jih je prijavil v elaboratu in za 
katere območna služba izkaže potrebe ter zagotavlja 
zadostno število udeležencev. Območna služba lahko v 
času izvajanja projekta napoti udeležence v program k 
izvajalcu iz druge območne službe, če nima dovolj ude-
ležencev za določen program, če izvajalec iz območne 
službe ne izvaja programa, za katerega se izkaže potre-
ba ali zaradi bližine bivanja udeleženca.

Izbrani izvajalec lahko v času izvajanja projekta spre-
meni število v elaboratu načrtovanih udeležencev v pro-
gramih, če za to izkaže potrebo pristojna območna služba.

Izbrani izvajalec lahko v času izvajanja projekta, 
v dogovoru s konzorcijskimi partnerji, spremeni v ela-
boratu načrtovano število udeležencev v programih pri 
posameznih konzorcijskih partnerjih in finančni načrt, 
če je le-to potrebno zaradi doseganja načrtovanih re-
zultatov projekta.

Ciljna skupina so brezposelne osebe, ki so prija-
vljene na Zavodu RS za zaposlovanje in jih pristojna 
območna služba napoti na izobraževanje po programih, 
ki so predmet tega javnega razpisa. Prednost pri napo-
titvi na izobraževanje imajo osebe, ki imajo zaključeno 
največ srednjo strokovno ali splošno izobraževanje ozi-
roma so stare 40 let in več.

Cilj javnega razpisa je povečati zaposlitvene zmo-
žnosti brezposelnih oseb ter zvišati vključenost v vseživ-
ljenjsko učenje.

II. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike 

Slovenije za leto 2018. Najvišja okvirna višina razpolo-
žljivih sredstev je 1.141.000,00 EUR. Sredstva so zago-
tovljena znotraj ukrepa 3311-11-0084 – Izobraževanje 
zaposlenih – izvajalci, na proračunski postavki 578010 
– Izobraževanje brezposelnih, konto 4133 (tekoči trans-
feri v javne zavode).

Okvirna višina sredstev po prijaviteljih, ki pokrivajo 
območja delovanja posamezne območne službe, je raz-
vidna iz preglednice 1.

Preglednica 1: okvirna višina sredstev po prijavi-
teljih, ki pokrivajo območja delovanja posamezne ob-
močne službe

Št. Območna služba Okvirna sredstva 
po prijaviteljih v EUR

1. Celje 126.483,53
2. Koper 68.065,79
3. Kranj 72.536,30
4. Ljubljana 319.530,54
5. Maribor 149.673,92
6. Murska Sobota 86.078,64
7. Nova Gorica 52.353,60
8. Novo mesto 56.824,11
9. Ptuj 45.582,43

10. Sevnica 50.052,94
11. Trbovlje 45.582,43
12. Velenje 68.065,79

SKUPAJ: 1.140.830,02

Končno število financiranih izvajalcev je odvisno od 
števila prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali pogoje, opredelje-
ne v tem javnem razpisu, in dosegli ustrezno število točk.

Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:
1. standardni strošek na uro izobraževanja na ude-

leženca v višini 5,89 EUR,
2. standardni strošek za vodenje in koordiniranje 

izvajanja programov glede na načrtovano število ude-
ležencev je:

– na območju delovanja območne službe Ljub-
ljana: 2 polno zaposlena strokovna delavca, v višini 
2.672,18 EUR za strokovnega delavca na mesec za 
10 mesecev. Sredstva za enega polno zaposlenega 
strokovnega delavca se namenijo za koordiniranje dela 
pri partnerjih brez prijavitelja;
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– na območjih delovanja območnih služb Celje in 
Maribor: 1 polno zaposleni strokovni delavec, v višini 
2.672,18 EUR za strokovnega delavca na mesec za 
10 mesecev. Sredstva v višini 50 % polno zaposlenega 
strokovnega delavca se nameni jo za koordiniranje dela 
pri partnerjih brez prijavitelja;

– na območjih delovanja območnih služb Koper, 
Kranj, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj, 
Sevnica, Trbovlje in Velenje: 50 % polno zaposlenega 
strokovnega delavca za prijavitelja v višini 1.336,09 EUR 
na mesec za 10 mesecev.

Za financiranje upravičenih stroškov po tem javnem 
razpisu se uporablja Metodologija za določitev vrednosti 
stroška dela strokovnega delavca in določitev vrednosti 
ure izvajanja izobraževalnega programa na udeleženca 
za potrebe določitve obsega standardnega stroška na 
enoto (elementi za določitev cene št. 5442-16/2016/1 z 
dne 8. 8. 2017). Na podlagi te metodologije je:

1. standardni strošek za vodenje in koordiniranje 
izvajanja programov za polno zaposlenega strokovnega 
delavca 2.672,18 EUR na mesec;

2. standardni strošek na uro izobraževanja na ude-
leženca v višini 5,89 EUR za programe, ki trajajo do 
vključno 200 ur.

Zaposlitev strokovnih delavcev za izvajanje nalog 
iz tega javnega razpisa mora biti razvidna v pogodbi o 
zaposlitvi oziroma aneksu k pogodbi o zaposlitvi.

V upravičene stroške so vključene vse dajatve.
Cena opravljanja izpitov iz angleškega, nemške-

ga in italijanskega jezika je določena v ceniku – RIC 

in je trenutno 120,00 EUR na kandidata z vključenim 
DDV.

Cena opravljanja strokovnega izpita iz upravnega 
postopka je določena v ceniku Upravne akademije in je 
trenutno 134,20 EUR z vključenim DDV.

Strokovni delavec v skladu s 96. členom Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Urad-
ni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – 
ZVaj) je organizator izobraževanja odraslih ali svetovalni 
delavec v izobraževanju odraslih po Kolektivni pogodbi 
za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Slove-
niji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr., 
51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 
78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 
46/13, 106/15, 8/16 – popr., 45/17 in 46/17).

Pogoji za strokovnega delavca, ki ga prijavitelj in 
partner razporedita ali zaposlita za namen tega javnega 
razpisa, so:

– izobrazba, pridobljena po študijskih programih za 
pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izo-
brazbe, pridobljena po študijskih programih, ki v skladu 
z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,

– pedagoško-andragoška izobrazba in
– strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja.
V obdobju izvajanja tega javnega razpisa se v okvi-

ru posameznih območnih služb pričakuje, da bo v izo-
braževalne programe vključenih okvirno 3.029 udele-
žencev, kot je razvidno iz preglednice 2.

Preglednica 2: okvirno število vključenih udeležencev po območnih službah v okviru konzorcijev

okvirno število vključenih udeležencev

Št. Prijavitelj na 
območju območne 

službe

Skupaj po 
območnih 
službah

jezikovni 
programi
– 60 ur

program 
RPO

– 60 ur

računalniški 
program
– 30 ur

programi priprav 
na izpit iz tujega 

jezika – 30 ur

program 
priprave na 

strokovni izpit
– 30 ur

1. Celje 331 126 51 77 10 67

2. Koper 182 67 27 41 10 37

3. Kranj 196 74 30 45 10 37

4. Ljubljana 881 326 132 198 40 185

5. Maribor 407 148 60 90 20 89

6. Murska Sobota 241 89 36 54 10 52

7. Nova Gorica 129 44 18 27 10 30

8. Novo mesto 145 52 21 32 10 30

9. Ptuj 107 37 15 23 10 22

10. Sevnica 121 44 18 27 10 22

11. Trbovlje 107 37 15 23 10 22

12. Velenje 182 67 27 41 10 37

SKUPAJ: 3.029 1.111 450 678 160 630
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III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
– Na ta javni razpis se lahko prijavijo javni zavo-

di za izobraževanje odraslih, organizacijske enote za 
izobraževanje odraslih v okviru drugih javnih zavodov, 
ki jih je ustanovila lokalna skupnost, in srednje šole, ki 
so registrirane za opravljanje izobraževalne dejavnosti 
pod šifro 85.590 pri pristojnem sodišču in izvajajo svojo 
dejavnost na območju Republike Slovenije.

– Konzorcijski partnerji so lahko javni zavodi za 
izobraževanje odraslih, organizacijske enote za izobra-
ževanje odraslih v okviru drugih javnih zavodov, ki jih je 
ustanovila lokalna skupnost ter srednje šole in zasebne 
organizacije, ki so registrirane za opravljanje izobraže-
valne dejavnosti pod šifro 85.590 pri pristojnem sodi-
šču in izvajajo svojo dejavnost na območju Republike 
Slovenije.

– Prijavitelji in ostali konzorcijski partnerji morajo 
biti registrirani v statistični regiji na območju delovanja 
območne službe po tem javnem razpisu.

– Konzorcijski partnerji brez prijavitelja izrazijo in-
teres, da želijo postati člani konzorcija in zagotavljajo, 
da bodo zagotovili kadrovske in materialne pogoje za 
izvajanje programov iz predmeta tega javnega razpisa.

– Konzorcijski partnerji imajo na dan objave jav-
nega razpisa poravnane vse davke, prispevke in druge 
dajatve, določene z zakonom.

– Konzorcijski partnerji niso v postopku prisilne 
poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem po-
stopku.

– Konzorcijski partnerji niso opustili poslovne de-
javnosti.

– Konzorcijski partnerji ali odgovorna oseba konzor-
cijskih partnerjev ni bila pravnomočno obsojena zaradi 
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so določena 
v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 
54/15, 38/16 in 27/17; v nadaljnjem besedilu: KZ-1).

V primeru, ko na območju delovanja območne služ-
be ni na voljo zainteresiranih konzorcijskih partnerjev, 
lahko prijavitelj odda prijavo na ta javni razpis brez kon-
zorcijskih partnerjev.

Prijavitelji, ki teh pogojev ne bodo izpolnjevali, bodo 
izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.

Prijavitelj mora v vlogi oddati:
– Obrazec 1: Prijavni obrazec.
– Obrazec 2: Načrt izvedbe projekta s prilogami.
– Fotokopijo izpisa iz Ajpes-a za vse konzorcijske 

partnerje, iz katere je razvidno, da imajo opredeljeno 
izobraževalno dejavnost za izvajanje dejavnosti izobra-
ževanje odraslih na območju delovanja območne službe 
na dan objave tega javnega razpisa.

– Izjavo 1: Izjava konzorcijskih partnerjev brez pri-
javitelja. Konzorcijski partnerji brez prijavitelja izrazijo 
interes, da želijo postati člani konzorcija in zagotavljajo, 
da bodo zagotovili kadrovske in materialne pogoje za 
izvajanje programov iz predmeta tega javnega razpisa.

– Izjavo 2: Izjava konzorcijskih partnerjev, da:
– imajo na dan objave javnega razpisa porav-

nane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene 
z zakonom,

– niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem 
postopku ali likvidacijskem postopku,

– niso opustili poslovne dejavnosti,
– odgovorna oseba konzorcijskih partnerjev ni 

bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj v 
zvezi s poslovanjem, ki so določena v KZ-1.

– Prilogo 1: Vzorec pogodbe: rubrik v vzorcu pogod-
be ne izpolnjujte. Pogodbo na vsaki strani parafirajte in 
jo priložite prijavi.

– Prijavitelj mora celotno dokumentacijo priložiti tudi 
na elektronskem mediju (USB ključek ali CD). V primeru 
neskladnosti podatkov, se upošteva pisna verzija do-
kumentov. Elektronski medij se po pozivu o dopolnitvi 
uskladi s pisno verzijo.

IV. Merila za izbor programov na javnem razpisu
Merila za izbor prijaviteljev za izvajanje so:

1. Kakovost računalniških programov
2. Kakovost jezikovnih programov
3. Kakovost programa priprave na strokovni izpit
4. Kakovost programa/ov priprave na izpit iz tujega 

jezika
5. Izkušnje pri vodenju oziroma kot član konzorcija
6. Izpolnjevanje kadrovskih pogojev na dan objave 

razpisa
7. Načrt izvedbe projekta

V. Način in rok prijave na javni razpis
Vlogo z vso zahtevano dokumentacijo pošljite na 

naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do četrtka, 
30. 11. 2017. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila na 
dan izteka roka za oddajo označena s poštnim žigom in 
poslana priporočeno po pošti ali oddana na dan izteka 
roka do 12. ure v vložišče Ministrstva. Vlogo oddajte v 
zaprti ovojnici z označenim nazivom in točnim naslovom 
prijavitelja ter vidno oznako »Ne odpiraj – Javni razpis 
za financiranje neformalnih izobraževalnih programov 
za brezposelne v letu 2018«. Priporočamo, da uporabite 
vzorec za označitev ovojnice iz razpisne dokumentacije 
(priloga 3).

Vloge, ki bodo oddane po izteku predpisanega roka 
ali ne bodo imele predpisanih oznak, bodo pred odpi-
ranjem izločene iz nadaljnjega postopka in s sklepom 
zavržene. S sklepom bodo zavržene tudi vse vloge, ki 
ne bodo oddane na predpisanih obrazcih ali po pozivu 
za formalno dopolnitev pravočasno ter ustrezno dopol-
njene. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine 
zaprošenih sredstev in tistega dela vloge, ki se veže na 
vsebino.

VI. Odpiranje vlog in rok za obveščanje o izidu 
javnega razpisa: komisija bo začela z odpiranjem vlog 
1. 12. 2017. V skladu s tretjim odstavkom 222. člena 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije lahko komisija odloči, da odpiranje vlog 
ni javno. Prijavitelji bodo o izboru obveščeni pisno naj-
kasneje do 31. 12. 2017.

VII. Sklenitev pogodb: z izbranimi izvajalci bo Mi-
nistrstvo na podlagi sklepa o izboru sklenilo pogodbo o 
financiranju neformalnih izobraževalnih programov za 
brezposelne v letu 2018. Izbrani izvajalec bo na podlagi 
te pogodbe sklenil konzorcijsko pogodbo z ostalimi kon-
zorcijskimi partnerji.

VIII. Razpisna dokumentacija
Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentaci-

ja sta na voljo na spletni strani Ministrstva: http://www.
mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/.

Dodatne informacije glede javnega razpisa dobite 
pri Mateji Peterca na tel. 01/400-54-53, vsak delovni dan 
od 10. do 11. ure.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 430-452/2017/23(15131-05) Ob-3427/17
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor pro-

jekta oziroma izid javnega razpisa, št. 430-452/2017 
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izvajanje projekta »Spremljanje odstranitve tujcev iz Re-
publike Slovenije«, objavljenega v Uradnem listu RS, 
št. 31/17, pod objavo Ob-2550/17, z dne 30. 6. 2017, in 
na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika 
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje projekta 

»Spremljanje odstranitve tujcev iz Republike Slovenije«.
Pogodba za izvajanje projekta se bo uporabljala v 

obdobju od 8. 10. 2017 do 31. 12. 2019 oziroma do po-
rabe sredstev, namenjenih izvajanju projekta, v kolikor 
bodo ta sredstva porabljena pred navedenim obdobjem 
izvajanja projekta.

3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vre-
dnost izbranega projekta: za izvedbo projekta po pred-
metnem javnem razpisu se izbere vlogo prijavitelja Slo-
venska Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, v 
vrednosti 29.332,19 EUR.

4. Vir sredstev, iz katerih se projekt financira
Sredstva za izvedbo predmetnega projekta so 

zagotovljena iz sredstev Sklada za azil, migracije in 
vključevanje in sredstev proračuna RS – slovenske 
udeležbe.

Sredstva za izvajanje predmetnega javnega raz-
pisa so zagotovljena s strani Sklada za azil, migracije 
in vključevanje in sredstev proračuna RS – slovenske 
udeležbe.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 430-227/2017/27(15131-20) Ob-3438/17
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor pro-

jekta oziroma izid javnega razpisa, št. 430-227/2017, 
za izvedbo projekta "Informiranje in pravno svetovanje 
tujcev na področju mednarodne zaščite", objavljenega 
v Uradnem listu RS, št. 25/17, pod objavo Ob-2250/17, 
z dne 19. 5. 2017, in na spletni strani Ministrstva za 
notranje zadeve.

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika 
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je informiranje in pravno 

svetovanje tujcev na področju mednarodne zaščite, in 
sicer tujcem, ki izrazijo namen podati prošnjo za medna-
rodno zaščito in kasneje prosilcem, zagotoviti temeljna 
postopkovna jamstva glede informiranja: obveščenost 
o postopku, pravicah, obveznostih in posledicah neu-
poštevanja obveznosti in nesodelovanja s pristojnimi 
organi.

Projekt se bo pričel izvajati, ko se bodo porabi-
la sredstva za izvajanje projekta po obstoječi pogodbi 
št. C1711-15-460237, in se bo izvajal v obdobju 36 me-
secev od pričetka izvajanja projekta oziroma do porabe 
sredstev, namenjenih za izvajanje projekta, v kolikor 
bodo ta sredstva porabljena pred navedenim obdobjem 
izvajanja projekta. Naročnik bo obvestil izvajalca o pote-
ku obstoječe pogodbe in ga pozval k pričetku izvajanja 
projekta v roku 7 dni od prejema obvestila.

3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vre-
dnost izbranega projekta: za izvedbo projekta po pred-
metnem javnem razpisu je izbrana vloga prijavitelja 
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC 
v vrednosti 416.267,77 EUR.

4. Vir sredstev, iz katerih se projekt financira: sred-
stva za izvedbo predmetnega projekta so zagotovljena 
iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje in 
sredstev proračuna RS – slovenske udeležbe.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 5320-372017/2 Ob-3434/17
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 Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06, 32/16 in 63/17) 
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamej-
stvu in po svetu objavlja

javni razpis
za razpisno področje 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 Ljubljana, 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 slovenski narodni skupnosti 
v zamejstvu in Slovencem po svetu (v nadaljevanju: jav-
ni razpis) je sofinanciranje čezmejnih in transnacionalnih 
projektov v katerih sodelujejo ustanove, društva, orga-
nizacije in poslovni subjekti Slovencev izven Republike 
Slovenije, z namenom spodbujanja njihove dejavnosti in 
povezovanja s 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. pospeševanje čezmejnega in transnacionalnega 

sodelovanja in uravnotežen gospodarski, kulturni razvoj 
ter ohranjanje slovenske skupnosti znotraj čezmejnega 
in transnacionalnega območja.

3) Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je:
– financiranje lastnega deleža do 15 % v čezmejnih 

in transnacionalnih projektih, ki se izvajajo v letu 2017,
– sofinanciranje stroškov priprave čezmejnih in 

trans nacionalnih projektov, v višini 1.500,00 EUR za pro-
jekte, katerih vloge so bile oddane na razpise v letu 2017,
za ustanove, društva, organizacije in poslovne subjekte 
Slovencev izven Republike Slovenije.

4) Prosilci javnega razpisa
Na javni razpis se lahko prijavijo ustanove, društva, 

organizacije in poslovni subjekti, ki delujejo na področju 
povezovanja in sodelovanja s Slovenci v zamejstvu ali 
po svetu, so registrirani izven Republike Slovenije in:

– imajo podpisano pogodbo za izvajanje čezmejne-
ga ali transnacionalnega projekta za leto 2017 in prosijo 
za sofinanciranje lastnega deleža in/ali sofinanciranje 
pripravljalnih stroškov,

– ali so oddali vlogo za pridobitev čezmejnega ali 
transnacionalnega projekta za leto 2017 in prosijo za 
sofinanciranje pripravljalnih stroškov.

5) Pomen izrazov
Lastni delež do 15 odstotkov – delež sredstev, ki ga 

mora prijavitelj projekta zagotavljati sam za aktivnosti, ki 
se izvajajo v letu 2017 in je razviden iz razpisne doku-
mentacije oziroma je naveden v pogodbi ter ni financiran 
iz drugih proračunskih in javnih virov.

Stroški priprave projekta – so stroški, ki jih prijavitelj 
projekta navede kot stroške priprave projekta.

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 
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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 financiranje predmeta 
javnega razpisa v letu 2017 znaša 100.000 EUR. Viši-
na sredstev se lahko v skladu s sprejetim Proračunom 
Republike Slovenije za leto 2017 ustrezno spremeni.

Sredstva, dodeljena za leto 2017, morajo biti pora-
bljena v letu 2017.

9) 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 Ljubljana, 
Slovenija, tel. 01/230-80-00 (vsak dan med 9. in 14. uro).

10) 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.
11) Trajanje javnega razpisa
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana na 

pošti do vključno 24. 11. 2017 oziroma do tega dne ni 
bila do 12. ure osebno predložena v tajništvu Urada.

Prepozno oddane vloge se ne bodo uvrstile v izbirni 
postopek.

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

njem vlog najkasneje 27. 11. 2017.
Odpiranje vlog ni javno.
13) 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 projektov, ki ne bodo izpolnjevale omenjenih 
pogojev, bodo zavrnjene.

Prijave projektov, ki ne bodo izpolnjevale namena 
in vseh ciljev razpisa, bodo zavrnjene.

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

14) Obveščanje o izboru: odločbe o dodelitvi sred-
stev za vse prosilce bodo izdane najkasneje 28. 11. 2017.

15) 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. 38141-2/2017/6 Ob-3436/17
Na podlagi 104.a člena Zakona o medijih (Uradni 

list RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – 
ZSFCJA, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 
in 39/16) in ob smiselni uporabi 38. člena Zakona o 
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 
110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) 
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republi-
ke Slovenije (v nadaljevanju: agencija) objavlja

sklep
o uvedbi javnega razpisa za podelitev pravic 
razširjanja televizijskega programa v digitalni 

radiodifuzni tehniki na območju Republike 
Slovenije preko prizemnega digitalnega 

radiodifuznega omrežja (ali njegovega dela),  
ki ni rezervirano za prostodostopne programe

1 Predmet javnega razpisa
Podelitev pravic razširjanja televizijskega programa 

v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike 
Slovenije preko prizemnega digitalnega radiodifuznega 
omrežja (ali njegovega dela), ki ni rezervirano za pro-
stodostopne programe. Pravice bo agencija podelila z 
odločbo v skladu s petim odstavkom 104.a člena ZMed.

Zahteve v zvezi s predmetom javnega razpisa, ki se 
bodo zapisale v odločbe o podelitvi pravice:

– Izbrani ponudnik programa, za katerega mu je 
pravica podeljena, ne sme razširjati preko prizemnega 
digitalnega radiodifuznega omrežja (ali njegovega dela), 
ki je rezervirano za prostodostopne programe.

– Izbrani ponudnik mora pred začetkom razširja-
nja programa, za katerega mu je podeljena pravica, 
z operaterjem prizemnega digitalnega radiodifuznega 
omrežja doseči dogovor o razširjanju programa preko 
multipleksa (ali njegovega dela), ki ni rezerviran za pro-
stodostopne programe. Če predmetnega dogovora iz-
brani ponudnik za posamezni program ne doseže, nima 
pravice zahtevati vključitve tega programa v posamezni 
multipleks (ali njegov del), ki ni rezerviran za prostodo-
stopne programe.

2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična ose-

ba, ki je za televizijski program, s katerim kandidira na 
tem javnem razpisu, imetnik veljavnega dovoljenja za 
izvajanje televizijske dejavnosti, ki je bilo izdano v Repu-
bliki Sloveniji, ali imetnik ustreznega oziroma primerljive-
ga veljavnega dovoljenja, izdanega v drugi državi članici 
Evropske unije ali tretji državi, podpisnici Evropske kon-
vencije o čezmejni televiziji Sveta Evrope. Dovoljenje za 
izvajanje televizijske dejavnosti ali ustrezno oziroma pri-
merljivo dovoljenje mora biti izdano pred potekom roka 
za predložitev ponudb na zadevni javni razpis.
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2.2 Ponudnik ne sme biti imetnik pravice razširjanja 
televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki za 
televizijski program, s katerim kandidira na tem javnem 
razpisu, na celotnem območju Republike Slovenije.

2.3 Ponudnik mora predložiti dokazilo, da namerava 
operater prizemnega digitalnega radiodifuznega omrežja 
ponujeni program razširjati v multipleksu (ali njegovem 
delu), ki ni rezerviran za prostodostopne programe.

2.4 Ponudnik mora predložiti popolno ponudbo.
2.5 Ponudnik mora s programom, s katerim kan-

didira na tem javnem razpisu, v postopku ocenjevanja 
ponudb v skladu z merili iz tega razpisa doseči vsaj 
21 točk.

3 Merila za izbiro ponudb in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Posebna nepristranska komisija za vodenje javne-

ga razpisa (v nadaljevanju: komisija) bo ponudbe zaradi 
preverjanja izpolnjevanja pogoja pod točko 2.5 ocenila 
v skladu z razpisnimi merili Žanrska in tematska ustre-
znost programske ponudbe, Obseg lastne produkcije, 
Produkcija slovenskih avdiovizualnih del iz 68. člena 
Zakona o medijih, Trajanje (obseg) programa in Uravno-
teženo poročanje v dnevnoinformativnih programih. Pri 
vsakem od teh meril je določeno najmanjše in največje 
število točk, ki ga lahko dobi ponudnik. Skupno maksi-
malno število točk pri vseh merilih skupaj je sto.

Komisija bo Svetu za radiodifuzijo (v nadaljevanju: 
svet) poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni 
v skladu z razpisnimi merili. Svet bo prispele ponudbe 
in poročilo o njihovi oceni pregledal ter najpozneje v 
60 dneh po prejemu ponudb in poročila predložil agenciji 
obrazložen predlog izbire.

Agencija bo na podlagi obrazloženega predloga iz-
bire, ki ga poda svet, vsem izbranim ponudnikom pode-
lila pravico razširjanja televizijskega programa v digitalni 
radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije.

3.1 Žanrska in tematska ustreznost programske 
ponudbe

Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke 
glede na žanrsko in tematsko raznovrstnost program-
skih vsebin v predvajanem programu. Posamezni po-
nudnik prejme točke glede na to, kako raznovrsten pro-
gram ponuja. (0–24 točk)

3.2 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke 

glede na minimalno tedensko povprečje deležev pro-
gramskih vsebin lastne produkcije v dnevnem oddajnem 
času. Ponudniku, ki ima v svojem programu večje mini-
malno tedensko povprečje deležev programskih vsebin 
lastne produkcije v dnevnem oddajnem času, se dodeli 
več točk. (0–20 točk)

3.3 Produkcija slovenskih avdiovizualnih del iz 
68. člena Zakona o medijih (0–20 točk)

Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke 
glede na minimalni delež produkcije slovenskih avdio-
vizualnih del v letnem oddajnem času. Ponudniku, ki 
ima večji minimalni delež produkcije slovenskih avdio-
vizualnih del v letnem oddajnem času, se dodeli več 
točk. (0–20 točk)

3.4 Trajanje (obseg) programa
Pri tem merilu se ponudnikom dodelijo točke so-

razmerno glede na minimalni tedenski obseg trajanja 
programa. Ponudba ponudnika z največjim minimalnim 
tedenskim obsegom programskih vsebin lastne in kup-
ljene produkcije dobi 20 točk. (0–20 točk)

3.5 Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih 
programih

Ocena je vezana na izpolnjeno in podpisano izja-
vo o uravnoteženem poročanju v dnevnoinformativnih 

oddajah. Če ponudnik priloži izpolnjeno in podpisano 
izjavo »Izjava ponudnika o uravnoteženem poročanju 
dnevnoinformativnih oddajah«, prejme 16 točk, sicer 
prejme 0 točk. (0–16 točk)

4 Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 5. 1. 2018 do 12. ure. 

Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na 
naslov agencije: Agencija za komunikacijska omrežja in 
storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, 
do navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe, 
njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika 
po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti 
prispela na naslov agencije po izteku roka, bo agencija 
poslala nazaj pošiljatelju.

Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na na-
slov agencije ali jih predložijo osebno, na vložišču agen-
cije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 
9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. Uradna 
oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo 
v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu 
ponudbe.

Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in v dveh kopi-
jah. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo 
v razpisni dokumentaciji.

5 Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb 
bo potekalo na sedežu agencije: Stegne 7, Ljubljana, v 
veliki sejni sobi, dne 8. 1. 2018, ob 10. uri.

6 Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prijavlja 
na javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo v skla-
du s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. Razpisna 
dokumentacija je objavljena na spletni strani agencije: 
http://www.akos-rs.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno 
dokumentacijo v pisni in elektronski obliki tudi osebno na 
vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka 
do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure.

7 Kontaktna oseba: Martin Hari (martin.hari@akos- 
rs.si), tel. 01/583-63-39.

8 Rok za izdajo in vročitev odločb o podelitvi pra-
vice: najpozneje v osmih mesecih po preteku roka za 
predložitev ponudb.

Agencija za komunikacijska omrežja  
in storitve Republike Slovenije

Št. 5100-15/2017-1 Ob-3448/17
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republi-

ke Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na 
podlagi 135. člena Pravilnika o postopkih (so)financira-
nja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskoval-
ne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, v nadaljevanju: 
Pravilnik o postopkih), v zvezi s 15. členom Zakona 
o razisko valni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 
112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A, v nadaljevanju: Za-
kon), na podlagi Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o so-
delovanju v znanosti in tehnologiji med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Republike Turčije (Uradni list RS-MP, 
št. 59/03) ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav 
za razpise, št. 6319-2/2013-38, z dne 5. 6. 2017 – UPB, 
št. 4 (v nadaljevanju: metodologija) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega 

sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko 
Turčijo v letih 2018–2021

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-
stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v 
nadaljnjem besedilu: agencija).
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2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje med-

sebojnih obiskov slovenskih in turških raziskovalcev, ki 
izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v na-
daljevanju: bilateralni projekti) v letih 2018–2021 na 
vseh znanstvenih področjih.

Bilateralni projekti trajajo tri leta.
V okviru tega javnega razpisa sodelujeta Republika 

Slovenija in Republika Turčija. 
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne orga-

nizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih razisko-

valne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziro-
ma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija 
ter;

– izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravil-
nikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugota-
vljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega 
projekta (Uradni list RS, št. 53/16);

– izvajajo s strani agencije sofinancirane programe 
oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega razisko-
vanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. 
sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na 
področju raziskav in inovacij), ki zagotavljajo osnovni vir 
financiranja prijavljenega bilateralnega projekta.

4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okre-
piti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko 
Turčijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in 
število gostovanj vrhunskih turških raziskovalcev v Slo-
veniji, ter povečati število prijav slovenskih in turških 
raziskovalcev na razpise programov Evropske unije na 
področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne 
razpise.

5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta 

mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega pro-
jekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika 
o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Vsi navedeni 
dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so 
objavljeni na spletni strani agencije. 

Minimalni kvantitativni vstopni pogoji, ki jih določa 
metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znan-
stvenih objav (A1), dokumentiranega sodelovanja z dru-
gimi financerji (A3) v zadnjih petih letih ter minimalnega 
števila čistih citatov v zadnjih desetih letih, ki jih mora 
vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati, in je: 
A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih 
citatov). Vrednosti so enake za vse vede.

Pogoji preverijo na dan zaključka javnega razpisa.
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati razisko-

valci obeh držav. Slovenski in turški prijavitelj (vodja) 
morata vložiti prijavi na način, ki ga določata pristojni 
instituciji.

V Republiki Turčiji je pristojen Turški znanstveni in 
tehnološki raziskovalni center (TÜBİTAK), ki bo javni 
razpis objavil, na spletni strani: www.tubitak.gov.tr. Kon-
taktna oseba na turški strani je gospod Ragip Bayram-
beylí, tel. +90-312-298-17-92, e-pošta: uidb@tubitak.
gov.tr.

6. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinan-
ciranje

Prijave obravnava Strokovna komisija, ki jo s skle-
pom imenuje direktor.

Pri vseh pravočasnih, pravilno označenih in formal-
no popolnih prijavah Strokovna komisija najprej določi 
skladnost prijav s cilji tega javnega razpisa.

Strokovna komisija obravnava prijave in preve-
ri izpolnjevanje vstopnih pogojev vodij projektov, kot 

jih določa metodologija in ovrednoti prijave v skladu s 
138. členom Pravilnika o postopkih.

Strokovna komisija sprejme predlog prednostnega 
seznama prijav na podlagi dosežene ocene A1 (drugi 
odstavek 40. in drugi odstavek 138. člena Pravilnika o 
postopkih) tako, da razvrsti prijave v padajočem vrstnem 
redu, ločeno za prijave, ki so in ki niso v skladu z raz-
pisnimi pogoji.

Strokovna komisija bo slovenskemu delu Skupne 
komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med 
Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo (v nadaljeva-
nju: Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje) 
predala predlog prednostnega seznama prijav s pripa-
dajočimi ocenami.

Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje 
ne bo obravnavala prijav, če ugotovi, da prijava ni bila 
oddana v obeh državah.

Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje 
na zasedanju samostojno obravnava s strani obeh dr-
žav prispele in ocenjene prijave, na podlagi pooblastil in 
na podlagi skupno sprejete odločitve izbere bilateralne 
projekte ter določi višino sofinanciranja oziroma število 
medsebojnih obiskov.

Na podlagi odločitve Meddržavne komisije za 
znanstveno sodelovanje, ki bo sprejeta predvidoma do 
30. aprila 2018, bo direktor agencije sprejel sklep o so-
financiranju.

7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in sofi-
nanciranje projektov

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega jav-
nega razpisa v celotni razpisni dobi 2018–2021 znaša 
okvirno 48.000,00 EUR. 

Sofinanciranje v letih 2018–2021 je vezano na spre-
jem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na 
zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po 
predmetnem javnem razpisu.

V skladu z dogovorom obeh držav bo agencija so-
financirala:

– mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj 
ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za 
slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Turčiji;

– stroške bivanja za gostujoče turške raziskovalce 
ob obiskih v Sloveniji do največ 100,00 EUR dnev-
no, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do 
1.250,00 EUR mesečno;

– dnevnice za gostujoče turške raziskovalce ob 
obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi 
(Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in dru-
gih dohodkov iz delovnega razmerja, Uradni list RS, 
št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba), v času 
objave tega razpisa 21,39 EUR;

– lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kra-
ja raziskovalne organizacije za turške raziskovalce ob 
obiskih v Sloveniji, vključno s prevozom od vstopnega 
mesta v državo do gostujoče ustanove in nazaj.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po za-
ključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije ne 
glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo 
turškim raziskovalcem akontacijo dnevnic ob prihodu v 
Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi 
za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj sam poskrbi 
za kritje stroškov za svoje zdravstveno zavarovanje.

8. Čas izvajanja javnega razpisa: predvideni čas iz-
vajanja javnega razpisa je od 1. junija 2018 do 31. maja 
2021.

9. Način, oblika in rok za oddajo prijav
Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki, do-

ločeni v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim 
digitalnim podpisom) ali na način, določen v točki 9.2. 
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(v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega pod-
pisa in tiskana prijava). Prijava mora biti izpolnjena v 
slovenskem jeziku, naslov in povzetek bilateralnega pro-
jekta pa še v angleškem jeziku.

9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim pod-
pisom

Prijavo se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga 
ARRS-MS-BI-TR-JR-Prijava/2017 na spletnem portalu 
agencije ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če 
je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik 
oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodje bilate-
ralnega projekta). Prijave morajo biti oddane na splet ni 
portal do vključno 22. decembra 2017, do 12. ure.

9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega 
podpisa

V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma poo-
blaščena oseba prijavitelja) oziroma vodja bilateral-
nega projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava 
izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepod-
pisana na spletnem portalu agencije eObrazci (obra-
zec Prijavne vloge ARRS-MS-BI-TR-JR-Prijava/2017) 
in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastno-
ročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene 
osebe prijavitelja in vodje bilateralnega projekta ter 
žigom prijavitelja. Obe obliki prijave, elektronska brez 
digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko 
popolnoma enaki.

Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z 
oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinan-
ciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Re-
publiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2018–2021" 
ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pra-
vočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije 
eObrazci do vključno 22. decembra 2017, do 12. ure in 
v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do 
vključno 22. decembra 2017, do 12. ure. Kot pravoča-
sna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto 
v Sloveniji do vključno 22. decembra 2017, do 12. ure 
(upošteva se poštni žig).

9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepo-
polne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih ter nepo-
polnih prijav Komisija za odpiranje prijav ne bo obrav-
navala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene 
prijaviteljem (razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati 
prijavitelja in se prijava odpre). Nepopolne prijave bodo 
obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

10. Kraj, datum in čas odpiranja prijav: odpiranje 
prijav bo v roku osmih dni od izteka roka za oddajo prijav 
v prostorih agencije.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o 
izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo pri-
javitelji obveščeni najkasneje v dveh tednih od dneva 
sprejetja odločitve meddržavne komisije za znanstveno 
sodelovanje.

12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresira-
ni dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis bo od 
dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije ob-
javljeni na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne 
informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti 
na agenciji pri Fani Rožič Novak, po tel. 01/400-59-50, 
vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali po e-pošti: 
fani.rozic-novak@arrs.si.

Javna agencija 
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Št. 6316-19/2017-1 Ob-3449/17

Na podlagi 205. člena Pravilnika o postopkih 
(so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja 
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16) in 
20. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
(Uradni list. RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih 
specializiranih informacijskih centrov v obdobju 

2018–2019
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sred-

stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju: ARRS).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje progra-

mov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih 
centrov v obdobju 2018–2019 (v nadaljevanju: javni 
razpis) je izbor izvajalcev dejavnosti osrednjih speciali-
ziranih informacijskih centrov (v nadaljevanju: OSIC) v 
obdobju 2018–2019 po znanstvenih vedah (naravoslov-
je, tehnika, biotehnika, medicina, družboslovje, humani-
stika) in sofinanciranje naslednjih njihovih nalog:

– sodelovanje pri optimiranju metodoloških osnov 
vodenja bibliografij raziskovalcev,

– spremljanje in nadziranje ustreznosti razvrsti-
tve bibliografskih enot raziskovalcev po veljavni tipo-
logiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu 
COBISS.SI,

– organiziranje arbitraže v primeru vsebinsko spor-
nih tipologij (v sodelovanju z znanstvenimi sveti ved),

– redigiranje bibliografskih zapisov s spremembo 
tipologije v primeru nepravilnih razvrstitev bibliografskih 
enot,

– vodenje bibliografij raziskovalcev slovenskega 
rodu, ki delujejo v tujini, in drugih raziskovalcev, ki niso 
vključeni v raziskovalne skupine,

– sodelovanje pri povezovanju sistema COBISS s 
tujimi informacijskimi viri,

– pomoč uporabnikom pri iskanju znanstvenih vse-
bin iz področja in

– raziskovalne aktivnosti, ki so pogoj za izvajanje 
navedenih nalog.

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na 
javni razpis se lahko prijavi pravna oseba ali organiza-
cijska enota pravne osebe, ki je vpisana v zbirko podat-
kov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti pri 
ARRS (v nadaljevanju: Evidenca RO) ali druga pravna 
oseba ali organizacijska enota pravne osebe, ki opravlja 
knjižnično ali drugo informacijsko dejavnost vsaj pet let 
in izpolnjuje pogoje za vpis v Evidenco RO pri ARRS.

4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj, so
– da se ukvarja s knjižnično ali drugo informacijsko 

dejavnostjo, z uporabo sistema COBISS, z vzpostavlje-
nimi komunikacijami med raziskovalnimi organizacijami 
v Republiki Sloveniji in v mednarodnem prostoru ter 
da opravlja knjižnično in informacijsko dejavnost vsaj 
pet let;

– da zagotavlja ustrezno vodenje dejavnosti OSIC-a 
(vodja OSIC-a oziroma strokovnjak za spremljanje, nad-
zor in razvrščanje bibliografskih zapisov mora imeti naj-
manj znanstveni magisterij, biti mora v rednem delov-
nem razmerju pri prijavitelju in sodelovati pri izvajanju 
dejavnosti OSIC-a najmanj v obsegu 8 ur na teden);
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– da zagotavlja angažiranje ekspertov za presojo 
ustreznosti razvrstitve bibliografskih enot po veljavni 
tipologiji;

– da ima ustrezno opremo, prostore in drugo infra-
strukturo za izvajanja dejavnosti OSIC-a.

5. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa je 

260.000,00 EUR letno.
Obseg sredstev v posameznem letu po posame-

znih vedah je naslednji:

OSIC Verifik. 
tipologij*

Druge 
naloge*

Skupaj* Okvirna 
vrednost 
v EUR

za naravoslovje 0,75 0,26 1,01 47.028
za tehniko 0,81 0,27 1,08 50.288
za medicino 0,43 0,19 0,62 28.869
za biotehniko 0,20 0,14 0,34 15.831
za družboslovje 1,10 0,29 1,39 64.722
za humanistiko 0,81 0,24 1,05 48.891
 4,10 1,40 5,49 255.629

*Okvirni letni obseg izvajanja nalog je izražen v ek-
vivalentih polne zaposlitve (1 = 40 ur na teden).

Pri določitvi obsega sredstev po znanstvenih vedah 
se upoštevajo podatki o izvedbi verifikacij tipologij in 
drugih nalog za obdobje od 1. 1. 2012 do 31. 10. 2017, 
ki jih ARRS pridobi od Inštituta informacijskih znanosti v 
Mariboru (IZUM), z upoštevanjem korekcijskega faktorja 
v višini 18 % za družboslovje in humanistiko.

Okvirni obseg sredstev za sofinanciranje OSIC v 
letih 2018 in 2019 se lahko spremeni ob upoštevanju 
pričakovanega obsega obremenitev OSIC. Spremem-
ba višine letnih sredstev se izvede na podlagi poročila 
in predloga IZUM, ki ga potrdi Znanstveni svet ARRS.

6. Obdobje sofinanciranja: ARRS bo sofinancirala 
izvajanje nalog OSIC v obdobju 2018–2019. Izvajanje 
nalog in sofinanciranje se uredi s pogodbo v skladu s 
proračunskimi možnostmi.

7. Kriteriji in merila za izbiro med prijavami
Pri ocenjevanju prijav bosta upoštevana naslednja 

kazalnika:
– strokovna usposobljenost osebja,
– ustreznost organiziranosti centra za uspešno iz-

vajanje nalog.
Vrednotenje meril je določeno v Metodologiji za 

ocenjevanje prijav za razpise (uradno prečiščeno be-
sedilo št. 4), št. 6319-2/2013-38, z dne 5. 6. 2017, ki je 
sestavni del razpisne dokumentacije. Prijave bodo oce-
njene po postopku in na način, kot to določa pravilnik.

Prednost pri sofinanciranju bodo imeli prijavitelji, ki 
bodo izkazali večjo usposobljenost osebja za opravlja-
nje nalog in so ustrezno organizirani za izvajanje nalog.

8. Prijava na javni razpis
Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je v 

skladu z razpisno dokumentacijo.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti iz-

polnjen Prijavni obrazec za sofinanciranje programov 
dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih cen-
trov v obdobju 2018–2019 (ARRS-OSIC-RI-01/2017) z 
opisom referenc sodelujočih ekspertov v posebni prilogi.

9. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, 
način predložitve prijav in opremljenost prijav

a. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati skupaj s 
prilogami v enem izvodu v elektronski obliki na naslov 
osicrazpis@arrs.si in v enem izvodu v tiskani obliki na 
naslov ARRS.

b. Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj – Javni 
razpis za sofinanciranje programov dejavnosti osre-
dnjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 
2018–2019« in navedbo naziva in naslova prijavitelja, 
morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno 
pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Re-
publike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljublja-
na. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov ARRS ne 
glede na vrsto prenosa do vključno torka, 12. 12. 2017, 
do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, od-
dane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 
vključno torka, 12. 12. 2017, do 12. ure (poštni žig). 
V vsaki pošiljki z oznako "Ne odpiraj – Javni razpis za 
sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specia-
liziranih informacijskih centrov v obdobju 2018–2019" 
je lahko le ena prijava.

c. Prijave oddane v elektronski obliki (morajo biti 
popolnoma enake kot pisne prijave) morajo prijavitelji 
posredovati na elektronski naslov osicrazpis@arrs.si 
do vključno torka, 12. 12. 2017, do 12. ure.

d. Za pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, 
ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po 
elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav 
odgovoren prijavitelj. Vsi podatki v prijavnem obrazcu 
v elektronski obliki morajo biti identični podatkom v pri-
javnem obrazcu v pisni obliki. V postopku izbora prijav 
bo ARRS obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse 
z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in do-
kazila ter prispejo na ARRS v roku, določenim s tem 
razpisom. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav 
komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo 
vrnjene prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo obravna-
vane v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja 
in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne de-
javnosti. Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoini-
ciativno priloži prijavni dokumentaciji, ARRS v postopku 
ocenjevanja ne bo upoštevala.

10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o 
izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
predvidoma do konca januarja 2018.

11. Kraj, datum in čas odpiranja prijav: odpiranje 
prijav bo v petek, 15. 12. 2017, ob 10. uri, v sejni sobi 
Javne agencije za raziskovalno dejavnosti Republike 
Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Od-
pirajo se samo v roku prejete in pravilno označene 
prijave.

12. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času 
objave razpisa: vse dodatne informacije lahko zainte-
resirani dobijo na ARRS pri Marici Žvar osebno ali po 
tel. 01/400-59-42, vsak delavnik med 9. in 13. uro, ali 
po elektronski pošti marica.zvar@arrs.si.

Javna agencija
 za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Št. 8021-122/2017-3 Ob-3454/17
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadalje-

vanju: Sklad) na podlagi Zakona o uporabi sredstev, 
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o 
lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, 
št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01 
in 47/02), 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 
in 46/16, v nadaljevanju: ZSRR-2), Splošnih pogojev 
poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega skla-
da z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami 
(v nadaljevanju: Splošni pogoji Sklada), Pravilnika o 
dodeljevanju spodbud Sklada z dne 19. 3. 2015 s spre-
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membami in dopolnitvami ter Poslovnega in finančnega 
načrta Sklada za leti 2016 in 2017 s spremembami in 
dopolnitvami (postavke za leto 2017 – v nadaljevanju 
PFN), objavlja

javni razpis
za pred-financiranje projektov kmetijskih 

gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi – 
PFA 2017

1. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugo-

dnih posojil, namenjenih pred-financiranju projektov 
kmetijskih gospodarstev, ki so bili uspešni na razpisih 
za evropska sredstva (v nadaljevanju EU sredstva) iz 
programskega obdobja 2014–2020 in so prejeli pozi-
tivno odločitev ter že imajo podpisano pogodbo o so-
financiranju.

2. Cilj javnega razpisa je hitrejša in učinkovitejša 
izvedba projektov.

3. Višina razpisanih posojil Sklada je 
2.000.000,00 EUR.

2. Razpisni pogoji
2.1 Upravičenci
1. Na javni razpis se lahko prijavijo kmetijska go-

spodarstva, ki so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu 
(Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 
26/14, 32/15 in 27/17) in so vpisana v evidenco kmetij-
skih gospodarstev, organizirana kot:

– pravna oseba,
– fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost 

(v nadaljevanju: s.p.),
– kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki 

opravlja pridobitno dejavnost (v nadaljevanju: kmet) ter
– ostala pravna ali fizična oseba, ki opravlja kmetij-

sko in gozdarsko dejavnost.
2. Vlagatelji morajo biti vpisani v register kmetijskih 

gospodarstev pred 1. 1. 2017 ter morajo opravljati de-
javnost oziroma projekt s področja kmetijstva oziroma 
gozdarstva.

2.2 Dodatne zahteve po javnem razpisu
1. Ocena vlagatelja:
– bonitetna ocena pravne osebe ali s.p-ja., na pod-

lagi podatkov iz IBONA ali izračunana po metodologi-
ji Sklada, ki je objavljena http://www.regionalnisklad.
si/predpisi, mora biti vsaj 4;

– delež dolgov v financiranju na dan 31. 12. 2016 
za ostale pravne ali fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko 
in gozdarsko dejavnost in jih po metodologiji Sklada ni 
mogoče razvrstiti v bonitetno oceno, ne sme presegati 
85,00 %;

– kreditna sposobnost po priloženih merilih za kme-
ta, mora biti vsaj dobra (K > 1).

2. Vlagatelj mora imeti izpolnjene zapadle obvezno-
sti do Republike Slovenije oziroma do Finančne uprave 
Republike Slovenije.

3. Vlagatelj ob odpiranju vloge ne sme biti dolžnik 
Sklada. Dolžnik je tisti, ki zamuja s plačili več kot 90 dni.

4. Vlagatelj ne sme biti v postopku vračanja ne-
upravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odloč-
be Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč 
razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim 
trgom EU.

5. Vlagatelj ne sme biti insolventen glede na tretji 
odstavek 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 13/14 – UPB8 s spr. in dop., v nada-
ljevanju: ZFPPIPP).

6. Vlagatelj ne sme biti v težavah po Zakonu o 
pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih 

družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17, v na-
daljevanju: ZPRPGDZT) in 14. točki 2. člena Kmetijske 
uredbe za skupinske izjeme1 ali v postopku pridobivanja 
državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje pod-
jetij v težavah, oziroma je to pomoč prejel in še ni ali je 
neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa je v 
prestrukturiranju.

1 Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 
2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in 
gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notra-
njim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delova-
nju Evropske unije (UL  L, št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1) 
(v nadaljevanju: Kmetijska uredba za skupinske izjeme).  

– Mala, mikro in srednja podjetja, ki delujejo manj 
kot 3 leta od vpisa v register, se ne štejejo kot podjetja 
v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči 
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, ra-
zen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po pred-
pisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij.

7. Vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne po-
ravnave, poenostavljene prisilne poravnave, stečaja ali 
likvidacije.

8. Vlagatelj je dolžan upoštevati tudi druga določila 
iz Splošnih pogojev Sklada, ki so dostopni na povezavi 
http://www.regionalnisklad.si/predpisi.

2.3 Upravičeno območje
1. Sklad dodeljuje posojila za realizacijo projektov, 

ki se izvajajo na ozemlju Republike Slovenije upravičen-
cem iz Republike Slovenije in slovenskim partnerjem v 
čezmejnih programih, ki so bili uspešni na razpisih za 
pridobitev evropskih sredstev.

2.4 Upravičeni in neupravičeni stroški ter višina 
upravičenih stroškov

1. Upravičeni stroški so tisti, ki so v skladu z izdanim 
sklepom, odločbo oziroma sklenjeno pogodbo o sofinan-
ciranju odobrenega projekta, v kolikor je le-ta podlaga za 
vložitev zahtevka ter so financirani iz EU sredstev.

2. Neupravičeni stroški so tisti stroški, ki se po pro-
jektu financirajo iz lastnih virov in iz drugih ne EU virov, 
in tisti upravičeni stroški, ki jih je vlagatelj že uveljavljal 
in zanje že prejel EU sredstva.

3. Projekt je lahko sofinanciran največ do 80 % 
vred nosti odobrenih EU sredstev vlagatelju.

4. Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto fi-
nančno konstrukcijo in za dodeljeno posojilo izkazovati 
sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja 
pogodbenega razmerja.

2.5 Višina zaprošenih sredstev
1. Najnižji znesek posojila znaša 5.000,00 EUR in 

najvišji 350.000,00 EUR.
2.6 Posojilni pogoji
1. Obrestna mera:
– ROM (veljavna državna referenčna obrestna 

mera izračun državne pomoči) +1,00 % letno.
– ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri 

se doda 100 bazičnih točk oziroma 1,0 odstotno točko. 
V primeru, da je izhodiščna obrestna mera negativna, 
se zanjo uporabi vrednost 0,00 %.

– Obresti se plačujejo mesečno.
– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.
2. Vračanje posojila:
– upravičenec posojilo praviloma vrača sproti, ob 

vsakokratnem prejemu evropskih sredstev za prijavljeni 
projekt, vsekakor pa v celoti in dokončno najkasneje v 
8 dneh po prejemu plačila zadnjega zahtevka. V kolikor 
se prijavljeni projekt oziroma plačilo zadnjega zahtevka 
ne izvede prej, je upravičenec dolžan vrniti posojilo naj-
kasneje 3 leta po podpisu posojilne pogodbe.
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2.7 Pogoji zavarovanja
1. Posojilo se zavaruje z:
– menico: 5 bianco podpisanih menic skupaj s 

5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unov-
čenje menic;

– pravne osebe in s.p.-ji pa tudi z izvršnico: izpol-
njeno in notarsko ali upravno overjeno;

2. Drugi pogoji zavarovanja:
– posojilo v vrednosti nad 150.000,00 EUR se do-

datno zavaruje tudi z enim ali več zavarovalnimi instru-
menti. Zavarovalni inštrumenti in pogoji zavarovanja so 
natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

2.8 Pogoji sklepanja posojilne pogodbe
1. Upravičenec, ki bo prejel odločbo o dodelitvi 

posojila, bo s Skladom sklenil posojilno pogodbo, ki bo:
– za posojilo do vključno 150.000,00 EUR v obliki 

notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti;
– za posojilo nad 150.000,00 EUR, v primeru poro-

štva, hipoteke na nepremičnini in/ali zastave na premič-
nini, v obliki notarskega zapisa s klavzulo neposredne 
izvršljivosti in/ali notarskega sporazuma o zavarovanju 
denarne terjatve.

2. Dodatni pogoji sklepanja pogodbe:
– soglasje: soglasje Ministrstva za finance k zadol-

ževanju v letu črpanja, v kolikor ga je upravičenec za-
vezan pridobiti v skladu z Uredbo o pogojih in postopkih 
zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 112/09).

3. Rok za sklenitev posojilne pogodbe je do 75 dni 
od datuma odločbe. Ob utemeljenem razlogu lahko 
Sklad na prošnjo upravičenca rok tudi podaljša.

2.9 Pogoji črpanja posojila
1. Rok za črpanje posojila je do 10 dni od dneva 

sklenitve posojilne pogodbe. Ob utemeljenem razlogu 
lahko Sklad na prošnjo upravičenca rok tudi podaljša.

2. Če upravičenec ne bo v določenem roku in na 
dogovorjeni način dostavil ustrezne dokumentacije za 
črpanje posojila, se bo upoštevalo, da je enostransko 
odstopil od dodeljenega posojila.

3. Dodatni pogoji črpanja posojila:
– upravičenec, ki je zavezan pridobiti soglasje k 

zadolževanju, mora črpati posojilo v letu, za katerega 
je pridobil soglasje k zadolževanju in sklenil posojilno 
pogodbo.

2.10 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Projekt mora biti zaključen skladno s prijavo ozi-

roma najkasneje do roka, ki je določen v sklepu, odločbi 
oziroma pogodbi o sofinanciranju projekta.

2. Upravičenec mora poročati najkasneje v roku 
2 mesecev po zaključku projekta, vendar najkasneje v 
roku 3 let po podpisu pogodbe in v ta namen posredovati 
izpolnjen obrazec Poročilo o projektu.

3. Upravičenec mora o prejemu EU sredstev Skladu 
poročati dvakrat letno, in sicer po stanju 30. 6. in 31. 12. 
vsako leto in zadnjič ob končnem poplačilu posojila ter 
v ta namen posredovati obrazec Poročilo o prejetih EU 
sredstvih.

4. Dodatni pogoji glede spremljanja in zaključka 
projekta so opredeljeni v osnutku posojilne pogodbe, ki 
je sestavni del razpisne dokumentacije.

3. Oddaja in obravnava vloge
3.1 Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
1. Prijavni obrazec PFA, ki je izpolnjen in s strani 

odgovorne osebe podpisan in žigosan.
2. Dokazila o registraciji vlagatelja:
– fotokopija dokumenta, da je kmetijsko gospodar-

stvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev;

– kopija celotne zadnje posredovane zbirne vloge 
za neposredna plačila Agenciji RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja;

– dodatno: v kolikor se vlagatelj ukvarja z dopolnilno 
dejavnostjo, predloži ustrezno dovoljenje za izvajanje te 
dejavnosti.

3. Sklep/odločbo oziroma dokument o odobrenih 
evropskih sredstvih.

4. Pogodbo o odobrenih evropskih sredstvih; vlaga-
telj priloži pogodbo, v kolikor je le-ta podlaga za vložitev 
zahtevka. Če pa iz pogodbe niso razvidni celotni upra-
vičeni stroški in vsi viri financiranja vlagatelja, je dolžan 
priložiti tudi drugo ustrezno dokazilo.

5. Dokazila o poslovanju vlagatelja:
– Izkaz poslovanja za vlagatelja za leto 2016 za 

pravne osebe in s.p.-je: Bilanca stanja na dan 31. 12. 
2016, Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1. 1. do 
31. 12. 2016 oziroma drugi dokumenti, v kolikor Skladu 
ne bodo javno dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali 
neustrezni;

– ustrezno dokazilo s strani Kmetijske svetovalne 
službe (KSS) za kmete: dokazilo o obsegu skupnega 
prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na 
enoto vloženega dela v zadnjem letu, s priloženim iz-
računom;

– potrdilo o prometu na TR za kmete: potrdilo iz na-
slova dejavnosti kmetijskega gospodarstva za obdobje 
enega leta, ki ni starejše od enega meseca od datuma 
oddaje vloge;

– popis obstoječih finančnih obveznosti za kmete: 
popis (posojil, leasingov), ki jih vlagatelj navede v pri-
javnem obrazcu in zanje priloži amortizacijske načrte, iz 
katerih je razvidna njihova letna obveznost.

6. Potrdilo o plačanih davkih: potrdilo o plačanih 
davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok pla-
čila, ki ga izda krajevno pristojna Finančna uprava RS, 
ki ni starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge na 
javni razpis.

7. Pojasnilo z navedbo finančnega vira za pokritje 
stroškov iz naslova obresti in vodenja posojila.

8. Dokazila o predlogu dodatnega zavarovanja: 
predlog dodatnega zavarovanja vlagatelj opredeli za 
posojilo v vrednosti nad 150.000,00 EUR v prijavnem 
obrazcu in priloži za to ustrezna dokazila.

Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno do-
kumentacijo, kot npr. akt o ustanovitvi, dodatna pojasnila 
ipd.

3.2 Način oddaje vloge, pridobivanje razpisne do-
kumentacije in informacij

1. Vlagatelj vloži vlogo na naslov Slovenski regi-
onalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.

2. Vlagatelj lahko odda vlogo od ponedeljka, 18. 12. 
2017 dalje, priporočeno po pošti ali osebno na sedežu 
Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje 
vloge na sedežu Sklada, vloga oddana na delovni dan, 
do 14. ure.

3. Vlagatelj mora posamezno vlogo oddati v zaprti 
in skladno z razpisno dokumentacijo opremljeni ovojnici 
z oznako »ne odpiraj – vloga PFA«, iz katere mora biti 
jasno razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum in 
čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen ali s strani 
pošte, v kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali 
tajništva Sklada, v kolikor je vloga oddana osebno na 
sedežu Sklada.

4. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dosto-
pna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.
si/razpisi/aktualni-razpisi, prav tako se ju lahko v času 
od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na 
sedežu Sklada, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
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5. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v 
času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na 
tel. 01/836-19-53.

3.3 Tip razpisa in rok za oddajo vlog
1. Razpis je odprt do porabe sredstev, vendar naj-

dlje do vključno 30. 4. 2018.
3.4 Datum odpiranja vlog
1. Odpiranje vlog se bo izvajalo sprotno, glede na 

datum dospelosti, do porabe sredstev. Odpiranje vlog 
ni javno. Vloge se uvrstijo na seznam prejetih popolnih 
vlog glede na datum in čas (ura in minuta) prejete popol-
ne vloge ali popolne dopolnitve vloge. Popolne vloge se 
ocenijo po vrstnem redu uvrstitve na seznam.

3.5 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se bo izvajala v skladu s Splo-

šnimi pogoji Sklada.
2. Prispele vloge bo obravnavala Komisija za pre-

gled in obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo 
imenuje direktor Sklada.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 
8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi.

4. Vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni od dneva pre-
jema poziva za dopolnitev ne bodo dopolnili vloge ali jo 
bodo neustrezno dopolnili, bodo zavržene.

5. Prehitro ali prepozno prispele vloge bodo zavrže-
ne in vrnjene vlagatelju.

6. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, 
bodo kot neutemeljene zavrnjene.

7. Popolne vloge bodo 2 krat ocenjene (s strani 
dveh neodvisnih ocenjevalcev) na podlagi meril za oce-
njevanje. Komisija bo ocene pregledala in vlogi dodelila 
povprečno oceno.

8. Financirane bodo popolne vloge po vrstnem redu 
prejema popolnih vlog, ki bodo dosegle vsaj 30 točk, 
do porabe razpisanih sredstev. Vloge, ki po ocenitvi na 
podlagi meril za točkovanje ne bodo dosegle 30 točk, se 
bodo kot neutemeljene zavrnile.

9. Pri dveh ali več hkrati oddanih popolnih vlogah, 
ki bi dosegle enako število točk in bi se lahko uvrstile 
na konec seznama upravičencev za dodelitev (črpanje 
t. i. ostanka) se upošteva tudi dodatni kriterij: število do-
seženih točk po 1. merilu – koeficient razvitosti občine 
sedeža vlagatelja za leto 2017. Če je potrebno, Sklad na 
koncu določi vrstni red z žrebom ob možni navzočnosti 
zadevnih konkurentov. V kolikor za zadnje uvrščeno vlo-
go ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo ko-
misija predlagala dodelitev posojila v obsegu razpoložlji-
vih sredstev (primer: zaprošeno posojilo 50.000,00 EUR, 
razpoložljiv obseg sredstev zgolj še 25.000,00 EUR, zato 
je možna dodelitev v višini 25.000,00 EUR).

10. Sklad lahko vlagatelja pozove na osebno pred-
stavitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta.

3.6 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb od-

loči direktor Sklada.
2. Sklad bo najkasneje v roku 45 dni od datuma 

odpiranja vlog vlagateljem posredoval odločbo.
3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2 

zoper odločbo Sklada o finančni spodbudi ni pritožbe, 
dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v 
roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposre-
dno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljub-
ljana ali pa se jo pošlje po pošti. Predmet tožbe ne mo-
rejo biti merila za ocenjevanje vlog.

4. Merila za ocenjevanje
1. Vse popolne vloge bodo ocenjene po naslednjih 

merilih:
– Koeficient razvitosti občine sedeža vlagatelja za 

leto 2017 (max. 35 točk),

– Finančna merila (max. 45 točk).
2. Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v Pri-

logi razpisne dokumentacije.
3. Skupno število točk je 80. Prag za dodelitev po-

sojila je 30 točk.
Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 430-43/2017 Ob-3437/17
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 

Zagorje ob Savi, na podlagi določil Odloka o proraču-
nu Občine Zagorje ob Savi za leto 2017 (Uradni list 
RS, št. 83/16) in sklepa župana št. 430-43/2017 z dne 
13. 11. 2017, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev 

»Noč pred silvestrskim večerom«  
in »Silvestrovanje 2017/2018 na prostem«

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

nizacije in izvedbe prednovoletnih prireditev v Občini 
Zagorje ob Savi:

»Noč pred silvestrskim večerom«, 30. decembra 
2017 in

»Silvestrovanje 2017/2018 na prostem«, 31. de-
cembra 2017.

Obe prireditvi obsegata organizacijsko-tehnični del 
in programski del.

Ponudnik mora ponuditi organizacijsko-tehnični in 
programski del ter izvedbo projekta kot celote za obe 
prireditvi.

Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj izvedbo ene od 
razpisanih prireditev ali le organizacijsko-tehnični ali le 
programski del za katerokoli razpisano prireditev, bodo 
izločene.

Organizacija in izvedba projekta obsega:
– ureditev prireditvenega prostora in ustreznega 

ozvočenja za prireditvi »Noč pred silvestrskim večerom« 
in »Silvestrovanje 2017/2018 na prostem«, s postavitvijo 
odra pred gasilskim domom Prostovoljnega gasilskega 
društva Zagorje-mesto,

– zagotovitev gostinske ponudbe na prireditvenem 
prostoru,

– zagotovitev redarske in zdravstvene službe,
– postavitev zadostnega števila prenosnih sanitarij,
– program prireditev »Noč pred silvestrskim ve-

čerom« in »Silvestrovanje 2017/2018 na prostem« z 
zagotovitvijo glasbenih izvajalcev iz razpisne doku-
mentacije,

– in ostale zahteve, razvidne iz razpisne dokumen-
tacije.

2. Pogoji in merila
Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik za-

gotoviti, so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora vsebovati vse podatke, dokazila in 

priloge, navedene v razpisni dokumentaciji ter biti ob-
vezno podana na obrazcih iz razpisne dokumentacije.

Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, ki so 
registrirane in imajo ustrezno dovoljenje za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet razpisa.

Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne doku-
mentacije, bodo prednost pri izbiri imele ponudbe, ki 
bodo nudile:

– večji delež sofinanciranja oziroma sponzorskih 
sredstev, kar pomeni manjši delež sofinanciranja občine,

– program ponujene prireditve, ki v celoti izpolnjuje 
pričakovanja občine, upoštevaje pogoje iz razpisne do-
kumentacije in mnenje strokovne komisije,
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– izkušnje pri organizaciji po vsebini in po obsegu 
podobnih prireditev.

3. Sofinanciranje prireditve
Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja bo 

izvajalcu poravnan po izvedbi projekta v skladu s pogoji 
iz razpisne dokumentacije in pogodbe.

Poleg sredstev sofinanciranja prireditve Občina Za-
gorje ob Savi zagotavlja:

– brezplačno uporabo javnih površin za izvedbo 
prireditev,

– plačilo priklopa, odklopa in porabe električne 
energije s priključnimi omaricami,

– oglaševanje prireditev v medijih in drugo rekla-
miranje.

4. Rok za predložitev ponudb
Ponudbe pošljite na naslov Občina Zagorje ob Savi, 

Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi, v zaprti ovojnici. 
Na ovitku mora biti naslov naročnika z vidno oznako 
»Ponudba-Ne odpiraj-Razpis »Noč pred silvestrskim 
večerom« in »Silvestrovanje 2017/2018 na prostem««, 
ter ime in naslov ponudnika na hrbtni strani ovojnice 
ponudbe.

Ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 
29. 11. 2017 do 11. ure, v sprejemno pisarno občine 
ali pred navedenim datumom poslati na naslov občine.

Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo prispele v 
navedenem roku in bodo pravilno označene.

Odpiranje ponudb bo 29. 11. 2017 ob 12. uri, v sejni 
sobi na sedežu Občine Zagorje ob Savi in ga bo vodila 
strokovna komisija, ki jo imenuje župan.

5. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni naj-
kasneje v 8 dneh po sprejemu odločitve. Sklep o izbiri 
prijave in dodelitvi sredstev na podlagi mnenja komisije 
izda občinska uprava, o morebitnih pritožbah pa odloča 
župan.

6. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informa-
cije: razpisna dokumentacija za javni razpis in dodatne 
informacije so zainteresiranim na voljo na spletni strani 
Občine Zagorje ob Savi, v času uradnih ur pa v spreje-
mni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 
1410 Zagorje ob Savi. Kontaktni osebi sta Nina Jenko 
(tel. 03/56-55-720) in Nataša Jerman Rajh, strokovna 
sodelavka (tel. 03/56-55-725).

Občina Zagorje ob Savi
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Razpisi delovnih mest

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, Ljubljana, 15 dni po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Št. 032-0032/2017 Ob-3441/17
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javne-

ga interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 
– upb, 65/08, 4/10, 20/11, 111/13) in Odloka o ustanovi-
tvi javnega zavoda Koroška galerija likovnih umetnosti 
(Uradni list RS, št. 78/12) objavlja Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu 
MO Slovenj Gradec javni razpis za imenovanje

direktorja
Koroške galerije likovnih umetnosti

1) Pogoji za imenovanje:
Za direktorja1 je lahko imenovan, kdor izpolnjuje 

naslednje pogoje:

Su KS 61/2017-2 Ob-3428/17
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 

prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

1 prosto mesto višjega sodnika
na Upravnem sodišču Republike Slovenije, 

zunanjem oddelku v Mariboru
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 na-
vedenega zakona in drugem odstavku 10. člena Zakona 
o upravnem sporu.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

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

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

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

prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

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

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

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

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 
izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat 
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz 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. 

1 Izraz ‘direktor in kandidat’, zapisan v moški spolni 
slovnični obliki, je v besedilu razpisa uporabljen kot nevtral-
ni, za ženske in moške

– ima najmanj univerzitetno izobrazbo (7. raven) 
družboslovne ali humanistične smeri oziroma ene izmed 
strok, zastopanih v dejavnosti galerije (z univerzitetno 
izobrazbo je izenačena tudi visoka strokovna izobrazba 
s specializacijo ali magisterijem),

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– pozna področje dejavnosti galerije,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela 

v kolektivu (vodstvene delovne izkušnje),
– znanje uradnega jezika (slovenski jezik),
– osnovno znanje angleškega ali nemškega jezika,
– je državljan Republike Slovenije.
Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti 

program in smernice razvoja galerije za obdobje razpi-
sanega mandata.

Delovne izkušnje se presojajo v skladu z določbo 
13. točke 6. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni 
list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 
69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) 
in predstavljajo delovno dobo na delovnem mestu, 
za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas 
pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, 
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma priprav-
ništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. 
Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, 
ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na 
delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo 
nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji 
izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo 
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za 
katero oseba kandidira.

2) Prijava na razpis mora vsebovati:
1. Življenjepis;
2. ftk. Potrdila o diplomiranju;
3. Izjavo o dosedanjih delovnih izkušnjah, vključno 

z vodstvenimi. Izjava mora vsebovati:
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– naziv in naslov delodajalca ter delovno mesto, na 
katerem je kandidat opravljal delo;

– datum začetka in konca opravljanja dela pri posa-
meznem delodajalcu;

– podroben opis delovnih nalog, iz katerega naj 
izhaja tudi stopnja zahtevnosti delovnega mesta oziro-
ma stopnja izobrazbe, ki je bila zahtevana za zasedbo 
delovnega mesta.

Za dokazovanje delovnih izkušenj morajo kandidati 
(poleg lastne izjave o dosedanjih delovnih izkušnjah) 
obvezno predložiti tudi

– izpis zavarovanj iz ZZZRS ali ZPIZ-a.
4. Izjavo/Dokazilo o znanju slovenskega jezika. Po-

jasnilo: Šteje se, da je v okviru zahtevane izobrazbe 
zajeta tudi ustrezna raven znanja slovenščine, kot jo 
določa uredba o potrebnem znanju slovenščine2, če je 
oseba izobrazbo dosegla na slovenski šoli. V nasprot-
nem primeru mora kandidat predložiti potrdilo uradno 
pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno oprav-
ljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljav-
nem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Re-
publiki Sloveniji.

2 Uredba o potrebnem znanju slovenščine za posamezne poklice oziroma delovna mesta v državnih organih in organih 
samoupravnih skupnosti ter pri izvajalcih javnih služb in nosilcih javnih pooblastil (Uradni list RS, št. 22/08)

5. Dokazilo o osnovnem znanju angleškega ali 
nemškega jezika. Za dokazovanje znanja tujega jezi-
ka zadostuje izjava kandidata, da je uspešno zaključil 
srednješolsko izobraževanje (V. stopnja). V izjavi naj 
navede, katero srednjo šolo je zaključil in kateri tuji jezik 
so imeli v izobraževalnem programu.

Osnovno znanje tujega jezika se lahko dokazuje 
tudi s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni 
izobraževalni instituciji (šola tujega jezika) ali s potrdi-
lom o udeležbi na strokovnih srečanjih, ki so potekala 
v tujem jeziku.

6. ftk. Potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
7. Program in smernice razvoja Koroške galerije 

likovnih umetnosti za naslednje mandatno obdobje, iz 

katerega mora izhajati, da kandidat pozna področje 
dejavnosti galerije.

Pomembno: Vsa dokazila morajo biti predložena 
v slovenskem jeziku. Če so potrdila predložena v tujih 
jezikih, je potrebno priložiti uradni prevod.

3) Rok in način prijave
Zainteresirani kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj 

pošljejo prijavo z zahtevanimi dokazili v zaprti kuverti na 
naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 
2380 Slovenj Gradec, s pripisom »ne odpiraj – javni 
razpis za direktorja Koroške galerije likovnih umetnosti«.

Pomembno: Prijava se bo štela za pravočasno, 
če bo na naslovni organ prispela najkasneje do srede, 
6. 12. 2017, do 15. ure.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravoča-
sne in popolne prijave kandidatov, ki bodo izpolnjevali 
razpisne pogoje. Za nepopolno vlogo se bo štela prija-
va, ko kandidat ne priloži vseh zahtevanih dokazil ter 
prijava, iz katere ne bo mogoče razbrati, ali kandidat 
izpolnjuje razpisne pogoje.

Mandat direktorja traja 5 let. Z izbranim kandidatom 
bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, za 
obdobje trajanja mandata. Predvideni nastop mandata 
je 1. 4. 2018.

Direktorja imenuje Občinski svet MO Slovenj Gra-
dec, po predhodnem mnenju sveta zavoda. Za imenova-
nje direktorja je potrebno soglasje obeh občin ustanovi-
teljic. Z odločitvijo Občinskega sveta MO Slovenj Gradec 
bodo prijavljeni kandidati seznanjeni v osmih dneh po 
sprejetju odločitve o imenovanju.

Dodatne informacije v zvezi z objavo javnega raz-
pisa oziroma prijavo lahko kandidati dobijo na kontaktu 
02/88-121-29 ali 051/320-994 (Tanja Jeromel).

Komisija za mandatna vprašanja, volitve  
in imenovanja pri Občinskem svetu  

MO Slovenj Gradec
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Druge objave

 Ob-3455/17

Popravek

Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, 
zanjo župan mag. Miran Stanko na podlagi 22. 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 in 76/15) in 35. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
skupnostih (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 
in 58/16), objavlja popravek Javnega zbiranja ponudb 
za prodajo nepremičnega premoženja Občine Krško, 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 62, dne 3. 11. 2017.

Pod točko 2 se popravi predmet javnega zbiranja 
ponudb za nepremičnino parc. št. 1205/351 v izmeri 
44 m2 vpisano v k.o. 1321 – Leskovec.

Pod točko 3 se popravi izklicna cena za predmet 
javnega zbiranja ponudb, ki znaša 335.614,50 EUR 
brez DDV.

Občina Krško
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Objave sodišč

Izvršbe

3206 I 1215/2017 Os-3373/17

Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne 4. 7. 
2017, opr. št. I 1215/2017, je bil dne 11. 7. 2017 opra-
vljen v korist upnika MIX, podjetje za trgovino z grad-
benim in instalacijskim materialom in prevozne storitve 
d.o.o., Stegne 15, Ljubljana, rubež enosobnega stano-
vanja na naslovu Ul. Gradnikove brigade 8, Ljubljana, 
ki leži v 5. nadstropju, meri 39,51 m2 in je označeno s 
številko 33 in ID znakom 2680-397-130, ter shramba v 
kleti objekta in parkirno mesto, ki meri 15,66 m2, ter je 
označeno z ID znakom 2680-397-137, last dolžnika Mi-
rana Paragi, Trdinova cesta 23, Šmarje Sap.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 8. 2017

3206 In 951/2012 Os-3387/17

Na podlagi sklepa o izvrši tega sodišča z dne 
3. 10. 2012, opr. št. In 951/2012, je bil dne 10. 10. 
2017 opravljen v korist upnika Volksbank Karnten 
SUD, Avstrija, rubež stanovanja na naslovu Živino-
zdravska ulica 2, Ljubljana, št. 2, v pritličju (19,30 m2), 
parc. št. 131/4, št. stavbe 440, k.o. 1727, k.o. Poljan-
sko predmestje, last dolžnika Sajma Gredelj, Živino-
zdravska ulica 2, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 10. 2017

VL 74356/2016 Os-2362/17

V izvršilni zadevi upnika i-DOM, upravljanje, pro-
jekti, svetovanje, d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 19, 
Maribor, po odv. Jerman Janko – odvetnik, Partizan-
ska cesta 30, Maribor, zoper dolžnika Mirka Vazo-
vec, Strossmayerjeva ulica 10, Maribor - dostava, 
zaradi izterjave 705,30 EUR s pp, se na podlagi 
sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. 
št. VL 74356/2016 z dne 21. 7. 2016 in zapisnika o 
zaznambi rubeža nepremičnine izvršiteljice Branke 
Horvat Zec, št. IZV  152/2016 z dne 15. 2. 2017, v 
zapisniku o rubežu nepremičnin izvršiteljice Branke 
Horvat Zec, št. IZV 140/2014 z dne 16. 9. 2016, za-
rubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in 
sicer: garsonjera v pritličju večstanovanjske stavbe na 
naslovu Strossmayerjeva ul. 10 v Mariboru, v izmeri 
26,4 m2, stoječe na parc. št. 1532 k.o. 657 Maribor 
- Grad, ki je v katastru vpisana kot posamezni del 
stavbe št. 2, številka stanovanja 7, številka stavbe 
1680, v lasti dolžnika Mirka Vazovca, Strossmayerje-
va ul. 10, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 5. 2017

I 459/2017 Os-3338/17

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Mariboru I 459/2017 z dne 13. 6. 2017 je izvršitelj 

Danijel Vombek dne 13. 10. 2017 v korist upnika Slo-
bodana Todorovića, Štrekljeva ulica 24, Maribor, ki 
ga zastopa Jernej Kokalj, odvetnik v Mariboru, zaradi 
izterjave 3.440,00 EUR s pripadki, zarubil nepremič-
nino v lasti dolžnika Dragana Miletića, Prešernova 
ulica 30a, Maribor, in sicer parkirno mesto (garažo) 
št. 19, na parceli št. 2078/30, k.o. 660 Studenci, na 
naslovu Kamenškova ulica 24-26, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 10. 2017

Z 95/2017 Os-3388/17

V izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije, 
Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, zoper dolžnika Lav-
drim Demiri, Partizanska cesta 19, Maribor - dostava, 
zaradi zavarovanja 648,93 EUR s pp, se na podlagi 
sklepa o zavarovanju Okrajnega sodišča v Mariboru, 
opr. št. Z 95/2017 z dne 27. 3. 2017, zarubi nepremič-
nina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo: stanovanje št. 5, 
v izmeri 74,87 m2, v 1. nadstropju stanovanjske stav-
be, 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 27. 10. 2017

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

I 55/2015 Os-2994/17

V izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, ra-
zvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska 
cesta 21, Ljubljana, proti dolžniku Darku Tomažič, Ko-
roška cesta 19, Kranj, zaradi izterjave 3.202,46 EUR s 
pripadki, je sodišče dolžniku Darku Tomažič, Koroška 
cesta 19, Kranj, postavilo začasnega zastopnika, in 
sicer odv. Marko Drinovec, Glavni trg 15, Kranj, ki 
ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakoni-
tega zastopnika od dneva postavitve in vse do takrat, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne 
zadeve, sodišču ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 9. 2017

VL 73112/2017 Os-3339/17

Okrajno sodišče v Litiji je po sodnici Janji Kovač 
v izvršilni zadevi upnika Zavoda Sv. Terezije zavod 
za socialno varstveno delo, Videm 33a, Videm - Do-
brepolje, ki ga zastopa odv. Tina Kikelj – odvetnica, 
Tivolska cesta 40, Ljubljana, zoper dolžnico Marijo 
Adamlje, Pusti javor 3, Šentvid pri Stični, zaradi izter-
jave 3.229,08 EUR, sklenilo:
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Za začasno zastopnico dolžnice Marije Adamlje, 
Pusti javor 3, Šentvid pri Stični, se imenuje odvetnica 
Milena Lukmar, Kidričeva 3, Zagorje ob Savi.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 23. 10. 2017

VL 58710/2017 Os-3351/17

Okrajno sodišče v Litiji je po sodnici Janji Kovač v 
izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Komunalno sta-
novanjsko podjetje Litija, d.o.o., Ponoviška cesta 15, 
Litija, ki ga zastopa odv. Odvetniška družba Ferfo-
lja, Ljubič, Bauk in partnerji, o.p., d.n.o., Slomškova 
ulica 17, Ljubljana, zoper dolžnika Ferida Seferović, 
Trg na Stavbah 4, Litija, zaradi izterjave 904,93 EUR, 
sklenilo:

Za začasnega zastopnika dolžnika Ferida Sefero-
vić, Trg na Stavbah 4, Litija, se imenuje odvetnik Iztok 
Šubara, Ulica 1. junija 36, Trbovlje.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 19. 10. 2017

0956 I 2042/2017 Os-3175/17

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi 
upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživ-
ninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, 
Ljubljana, zoper dolžnika Tomaža Ropotar, Trža-
ška cesta 40, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 
0,00 EUR s pp, sklenilo:

Dolžniku Tomažu Ropotarju se na podlagi 
82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP posta-
vi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Alenka Rei-
sner, Ljubljanska 76, 1230 Domžale.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika Toma-
ža Ropotarja vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma do-
kler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči 
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2017

IX Pg 61/2017 Os-3281/17

Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici 
Heleni Miklavčič v gospodarskem sporu tožeče stran-
ke Shell Adria d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, Ljublja-
na, zoper toženo stranko: 1. DMT Transporti d.o.o., 
Vino 45, Škofljica (prej Šeškova ulica 9, Kočevje), 
2. Mencinger Gašper, Vrhovci cesta V/1, Ljubljana in 
3. Štampalija Svebor, Vrhovci cesta VI/8, Ljubljana, 
zaradi plačila 6.266,52 EUR s pripadki, dne 12. 10. 
2017 sklenilo: Za začasnega zastopnika tretjetožene 
stranke Štampalija Svebor, Vrhovci cesta VI/8, Ljublja-
na, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku postavi odvetnik An-
drej Kavčič, Železna cesta 16, Ljubljana. Začasni 
zastopnik bo zastopal tretjetoženo stranko vse dotlej, 
dokler tretjetožena stranka ali njen pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2017

VL 90703/2017 Os-3381/17

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek 
za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika 
Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinj-
ska cesta 11a, Trbovlje, ki ga zastopa zak. zast. Mi-
lan Žnidaršič, po odv. Sašo Ostrožnik, Kešetovo 4, 
Trbovlje, proti dolžniku Miranu Hendija, Opekarna 
19A, Trbovlje, ki ga zastopa zak. zast. Brtoncelj Da-
nijel – odvetnik, Kešetovo 1, Trbovlje, zaradi izterjave 
128,15 EUR, sklenilo:

Dolžniku Miranu Hendija, Opekarna 19A, 
Trbovlje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 
82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ 
postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Danijel 
Bertoncelj, Kešetovo 1, 1420 Trbovlje.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do-
tlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 10. 2017

III P 424/2017 Os-3020/17

Okrajno sodišče v Mariboru je dne 31. 7. 2017 
na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 
in 96/02), v pravdni zadevi tožeče stranke Rajmunda 
Borko, Kosarjeva 58, Maribor, ki ga zastopa Odvetni-
ška pisarna Ketiš, Janžekovič & partnerji, o.p., d.o.o. 
iz Maribora, zoper toženo stranko Ivana Poldrugač, 
zaradi priposestvovanja, pct. 162,00 EUR, toženi 
stranki Ivanu Poldrugaču postavilo začasno zasto-
pnico Dunjo Grgurevič, odvetnico iz Maribora, Mlinska 
ulica 28, Maribor.

Začasna zastopnica bo v zgoraj navedenem 
pravdnem postopku zastopala toženo stranko vse do 
takrat, dokler ne bo tožena stranka ali njen poobla-
ščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler ne bo 
organ, pristojen za socialne zadeve, sporočil, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 9. 2017

VL 154945/2010 Os-3337/17

Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zade-
vi, ki se vodi pod opr. št. VL 154945/2010, na predlog 
upnika A1 Slovenija d.d., Šmartinska cesta 134b, 
Ljubljana, zoper dolžnika Aleksandra Stefanovic, ne-
znanega bivališča (prej IM Hurdli 4, 8152 Glattbrugg, 
Švica), zaradi izterjave 8.313,65 EUR s pripadki, skle-
nilo:

Na podlagi drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku – ZPP se dolžniku Aleksandru 
Stefanovicu, neznanega bivališča – prej IM Hurdli 4, 
8152 Glattbrugg, Švica, postavi začasno zastopnico, 
odvetnico Vido Mali - Lemut, Tovarniška cesta 2a, 
5270 Ajdovščina, ki bo dolžnika zastopala v izvr-
šilni zadevi Okrajnega sodišča v Novi Gorici z opr. 
št. VL 154945/2010 vse do takrat, dokler dolžnik ali 
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
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roma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 9. 2017

D 100/1955 Os-3146/17

Okrajno sodišče v Tolminu je po okrožni sodnici 
Andrejki Luznik, v zapuščinskem postopku po po-
kojnem Eligiju Maregi, sinu Štefana, rojenem 9. 1. 
1885 v Krminu, z zadnjim prebivališčem na Mostu na 
Soči 52, umrlem 12. 2. 1955, na podlagi določbe pr-
vega odstavka in 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP, ki se v zapuščin-
skem postopku smiselno uporablja na podlagi določbe 
163. člena Zakona o dedovanju – ZD, dediču Eriku 
Maregi, katerega prebivališče je neznano, postavilo 
začasnega zastopnika Roka Prezlja, odvetnika v Tol-
minu, Pod klancem 9.

Začasni zastopnik bo zastopal dediča v tej zapu-
ščinski zadevi vse do takrat, dokler ta sam ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma do-
kler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči 
sodišču, da mu je postavil skrbnika.

Po poteku enega leta od objave oklica bo sodišče 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave 
postavljenega začasnega zastopnika in podatkov, s 
katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 28. 9. 2017

Oklici dedičem

D 207/2015 Os-3214/17

Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v teku za-
puščinski postopek po pokojnem Jožefu Stoparju, 
rojenem dne 16. 4. 1880 in umrlem dne 7. 4. 1952, 
nazadnje stanujoč Hrastje 4, Cerklje ob Krki.

Ker sodišču niso znani podatki o vseh zakonitih 
dedičih zapustnika oziroma njihovih potomcih, pred-
vsem podatki o zapustnikovem sinu Johanu (tudi Iva-
nu oziroma Janezu) Stoparju, ki naj bi živel v Urugva-
ju, in njegovih morebitnih potomcih, pozivamo vse, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine po zapustniku, 
da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Brežicah v enem 
letu od objave tega oklica.

Po poteku enoletnega roka bo sodišče nadalje-
valo zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s ka-
terimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona 
o dedovanju.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 9. 10. 2017

D 226/2016 Os-2770/17

Zapuščinska zadeva: po pok. Dedić Zdravki, roj. 
2. 2. 1961, nazadnje stanujoča Vlahovičeva ulica 5, 
Ankaran, umrla 10. 3. 2016.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, 
naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega 
oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 

obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton 
Medved, Šared 28h, Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 7. 2017

D 490/2016 Os-3147/17

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapu-
ščinski postopek po pok. Francu Prelcu, sinu Barto-
la, neznanega datuma rojstva, neznanega bivališča, 
razglašen za mrtvega na podlagi sklepa Okrajnega 
sodišča v Piranu, opr. št. N 63/2015 z dne 8. 4. 2016, 
z določenim datumom smrti 6. 11. 1957. Sodišče ne 
razpolaga s podatkom ali je imel zapustnik potomce.

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče, da se prigla-
sijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po 
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek 
nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Sodišče je ne-
znanim dedičem postavilo skrbnika zapuščine Antona 
Medveda, Šared 28/h, 6310 Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 7. 2017

D 186/2014 Os-3180/17

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščin-
ski postopek po pokojnem Mauru Piciga, sin Fran-
ca, roj. 26. 10. 1963, državljan Republike Slovenije, 
nazad nje stanujoč v Kopru, Klaričeva ulica št. 11, ki 
je umrl dne 17. 2. 2014. Dediči prvega in drugega de-
dnega reda so se odpovedali dedovanju po zapustni-
ku, sodišče pa ne razpolaga z vsemi podatki o dedičih 
tretjega dednega reda.

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče, da se prigla-
sijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po 
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek 
nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Sodišče je ne-
znanim dedičem postavilo skrbnika zapuščine Antona 
Medveda, Šared 28/h, 6310 Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 9. 2017

D 321/2016 Os-3416/17

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapu-
ščinski postopek po pok. Josipu Miklavčiču, sinu Iva-
na, nazadnje stanujočega v Rakitovcu 3, Podgorje, 
razglašen za mrtvega na podlagi sklepa Okrajnega 
sodišča v Kopru, opr. št. N 43/2015 z dne 13. 5. 2016, 
z določenim datumom smrti dne 13. 4. 1991. Sodišče 
ne razpolaga s podatkom, ali je imel zapustnik potom-
ce ter kdo bi lahko prišel v poštev kot dedič.

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče, da se prigla-
sijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po 
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek 
nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Sodišče je ne-
znanim dedičem postavilo skrbnika zapuščine Antona 
Medveda, Šared 28/b, 6310 Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 10. 2017
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D 184/2017 Os-3165/17

V zapuščinski zadevi po dne 21. 5. 2017 umrli 
Milici Žumer, roj. 27. 4. 1948, nazadnje stan. Mrčna 
sela 50, Koprivnica, državljanki Republike Slovenije, 
gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podla-
gi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju 
(ZD) izdaja sledeči oklic neznanim upnikom.

Sodišče opozarja neznane upnike, da bo zapu-
ščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če 
noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za pre-
nos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
in da Republika Slovenija ne odgovarja za zapustni-
kove dolgove.

Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da sme-
jo upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o 
premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih 
obveznostih ter da lahko upniki v šestih mesecih od 
dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez 
dedičev prenese v stečajno maso brez dedičev v skla-
du z določbami 142.b člena ZD.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 2. 10. 2017

D 378/2006 Os-2514/16

Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod opr. 
št. D 378/2006 vodi zapuščinski postopek po pokoj-
ni Mariji Klaneček, roj. Zavec, hči Marije, roj. 31. 7. 
1928, umrla 28. 5. 2006, nazadnje stan. Kraigherjeva 
ulica 7, Ptuj.

V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o. Zgornje 
Radvanje in Mali Rošpoh.

S tem oklicem sodišče poziva dediče zapustnice, 
da se priglasijo k dedovanju. Če se ne bodo priglasili, 
bo sodišče eno leto po objavi tega oklica odločilo na 
podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 23. 6. 2016

D 163/2017 Os-3202/17

Pri Okrajnem sodišču v Slovenskih Konjicah je v 
teku zapuščinski postopek po pokojnem Stanislavu 
Skočirju, rojenem 23. 10. 1954, nazadnje stanujočem 
Ulica Toneta Melive 4, Slovenske Konjice, ki je umrl 
26. 5. 2017, sodišče poziva dediče, ki mislijo, da ima-
jo pravico do dediščine, da se priglasijo tukajšnjemu 
sodišču v zadevi D 163/2017, najkasneje v enem letu 
od objave tega oklica.

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 5. 10. 2017

D 83/2017 Os-3152/17

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po 
pokojnem Andreju Perdihu, sinu Jožefa, rojenem 6. 9. 
1929, državljanu Republike Slovenije, z zadnjim stal-
nim prebivališčem na naslovu Ulica Petra Skalarja 8, 
Tolmin, ki je umrl 12. 1. 2017.

Glede na to, da so se dediči prvega in drugega 
dednega reda dedovanju odpovedali, sodišče s tem 
oklicem poziva dediče tretjega dednega reda, to je 
potomce babic in dedkov zapustnika, da se v roku 
enega leta od njegove objave, zglasijo in uveljavljajo 
svojo pravico do dediščine.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
bo zglasil noben dedič, bo sodišče dedovanje zapu-
stnikovega premoženja omejilo tako, da bo celotno 
premoženje izročilo Občini Tolmin.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 28. 9. 2017

D 179/2014 Os-3211/17

Pri tem sodišču je v teku zapuščinski postopek 
po pokojnem Bojanu Žagarju, sinu Franca, rojenem 
9. 6. 1956, državljanu Republike Slovenije, z zadnjim 
stalim prebivališčem na Žagi 99, Srpenica, umrlem 
24. 5. 2014.

Glede na to, da ni dedičev (dediči prvega in tre-
tjega dednega reda so se dedovanju po zapustniku 
odpovedali, dedičev drugega dednega reda pa ni 
bilo), sodišče zapustnikove upnike poziva, da lahko v 
šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev v skladu z določbo 142.b čle-
na Zakona o dedovanju. Podatke o premoženju, ki se-
stavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih, lahko 
upniki pridobijo pri zapuščinskem sodišču.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve 
za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja za-
puščine, bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo, 
ki ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 6. 10. 2017

Oklici pogrešanih

N 23/2017 Os-3169/17

Pri Okrajnem sodišču v Črnomlju je v teku ne-
pravdni postopek za razglasitev pogrešane osebe 
Jureta Lašič, roj. 5. 5. 1870, nazadnje stanujoč v 
Sloveniji na naslovu Gornji Suhor pri Vinici 12, Draga-
tuš, po zadnjih podatkih pa nazadnje bivajoč v ZDA, 
Illinois, Chichago, za mrtvega.

Pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani 
osebi in njenem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu 
sodišču v Črnomlju v roku treh mesecev od objave 
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka 
pogrešanega razglasilo za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 2. 10. 2017

N 35/2017 Os-3050/17

Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na predlog 
predlagatelja Janeza Bojnec, Kamovci 12, Dobrovnik, 
v teku postopek, da se za mrtvo razglasi pogrešana 
Terezija (Terez) Pevaire rojena Cuk, roj. 20. 4. 1920, 
hči Cuk Jánosa in Végi Rozalije iz Lendvavasarhely 
(Dobrovnik), sedaj neznanega bivališča v Franciji.

Pogrešano se poziva, da se oglasi. Vsi drugi, ki 
kaj vedo o njenem življenju, naj to javijo Okrajnemu 
sodišču v Lendavi v roku 3 mesecev po objavi tega 
oklica, sicer bo sodišče po preteku tega roka pogre-
šano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Lendavi
dne 20. 9. 2017
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N 509/2017 Os-3349/17

Okrajno sodišče v Ljubljani vodi pod opr. 
št. N 509/2017 na predlog predlagatelja Elektro Ljub-
ljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., 
Slovenska cesta 58, Ljubljana, zoper nasprotnega 
udeleženca Otona Hotzl, rojen 20. 4. 1914, zadnje 
znano prebivališče Poljska pot 38A, Ljubljana, ne-
pravdni postopek zaradi razglasitve pogrešanca za 
mrtvega.

Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, se je 
nasprotni udeleženec Oton Hotzl rodil 20. 4. 1914. 
Podatki o njegovih starših niso znani. Po podatkih 

zemljiške knjige je lastnik nepremičnine ID znak par-
cela 1730 847/1 (parcela št. 847/1 k.o. 1730 Moste). 
V zemljiški knjigi je nasprotni udeleženec označen z 
nazivom in naslovom: Oton Hotzl, Poljska pot 38A, 
Ljubljana.

Sodišče poziva pogrešano osebo Otona Hotzla, 
da se oglasi sodišču, vse, ki kaj vedo o življenju in 
smrti pogrešanega, pa da to sporočijo sodišču v treh 
mesecih od objave tega oklica, sicer bo sodišče po 
preteku tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2017
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Preklici

Spričevala preklicujejo

Srnec Damijan, Bevkova ulica 3, Maribor, diplomo, 
izdajatelj Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 
leto izdaje 2008. gns-338728

Drugo preklicujejo

BOJAN TRATNJEK S.P., Dupleška cesta 134, Ma-
ribor, potrdilo za voznika, št. 012439/RB74-2-806/2016, 
izdano na ime Nermin Nukić, veljavnost od 1. 3. 2016 
do 2. 9. 2016. gnn-338733

EMPORA NOVA d.o.o., Rusjanov trg 2, Ljub-
ljana, izvoda nacionalne licence za taxi vozilo, 
št. G007865/07367/002. gnf-338716

EVENT TRANSPORT, d.o.o., Dol pri Hrastovljah 44, 
Črni Kal, izvod licence, št. GE006423/05350/003, za vo-
zilo Scania R 500/3700, reg. št. KP 59-32Z, veljavnost 
do 23. 7. 2013. gnm-338734

EVENT TRANSPORT, d.o.o., Dol pri Hrastovljah 44, 
Črni Kal, izvod licence, št. GE006423/05350/002, za vo-
zilo Scania R 500/3700, reg. št. KP CL-032, veljavnost 
do 23. 7. 2013. gnl-338735

EVENT TRANSPORT, d.o.o., Dol pri Hrastovljah 44, 
Črni Kal, izvod licence, št. GE006423/05350/001, za vo-
zilo Scania R 500/3700, reg. št. KP CN-004, veljavnost 
do 23. 7. 2013. gnk-338736

France Igor, IX. korpus 17, Izola – Isola, izkaznico 
nepremičninskega posrednika. gnc-338719

GOYA-CO. d.o.o., Brnčičeva ulica 47A, Ljubljana- 
Črnuče, izvod licence, št. GE000431/03582/001, za vo-
zilo reg. št. MB T1-96C. gnj-338712

GOYA-CO. d.o.o., Brnčičeva ulica 47A, Ljubljana- 
Črnuče, izvod licence, št. GE000431/03582/003, za vo-
zilo reg. št. MB N3-91N. gni-338713

HELLA SATURNUS SLOVENIJA d.o.o., Letališka 
cesta 17, Ljubljana, štampiljko z okroglim logotipom 
HELLA, spodaj napis Hella Saturnus Slovenija d.o.o. 
št. 9. gnt-338727

HOTELI IN TURIZEM ROGAŠKA D.O.O., Dunaj-
ska cesta 107, Ljubljana, potrdilo o uspešno opravlje-
nem strokovnem preizkusu strokovne usposobljenosti 
za upravljavca prevozov, št. 801394, izdano na ime 
Krajnc Mateja, izdalo Ministrstvo za infrastrukturo, leta 
2010. gnp-338731

Ivan VIČAR s.p., Vičanci 16, Velika Nedelja, po-
trdilo za voznika, št. 008510/AD49-2-5318/2012, iz-
dano na ime Bašnec Ivica, veljavnost od 7. 9. 2012 
do 23. 1. 2013, izdajatelj Obrtna zbornica Slovenije. 
gno-338732

Krt Boštjan, Strunjan 74, Portorož – Portorose, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500040699000, izdal 
Cetis Celje d.d. gnx-338723

Lukanc Jože, Partizanska cesta 32, Velenje, po-
trdilo o vpisu v register, št. 594, izdano na ime Anton 
Rajšp, izdajatelj Uprava Republike Slovenije za civilno 
letalstvo, leto izdaje 2004. gnz-338721

MILAN FERK S.P., Lokovica 85, Šoštanj, izvod li-
cence, št. 012307/003, za vozilo Mercedes Benz, reg. 
št. CE FJ-093, veljavnost do 8. 12. 2017. gnk-338711

MTS MIKŠA, d.o.o., Velike Rodne 29, Rogaška 
Slatina, izvod licence, št. 012283/001, za vozilo MAN, 
reg. št. CE MTS-11. gnd-338718

ODVETNIŠKA PISARNA UŠENIČNIK ŽAGAR 
d.o.o., Celovška cesta 150, Ljubljana, odvetniško izka-
znico, št. 623/10, izdano na ime Rok Ušeničnik, izda-
jatelj Odvetniška zbornica Slovenije, leto izdaje 2011. 
gnu-338726

Pogorevc Bojan, Sp. Kapla 32, Kapla, certifikat 
– NPK, št. 6230.002.4.1-20-2015-34726/6230.002.4.1, 
izdajatelj Gozdarska šola Postojna, leto izdaje 2015. 
gnv-338725

Polak Uroš, Alpska cesta 17, Bled, potrdilo o uspe-
šno opravljenem preizkusu usposobljenosti za odgovor-
no osebo, št. 608871, izdajatelj Ministrstvo za promet, 
leto izdaje 1997. gnb-338720

PREVORČIČ BRANKO S.P., Gradišče 20B, Slovenj 
Gradec, izvod licence, št. 011887/001, za vozilo Scania, 
reg. št. SG CE 581. gnr-338729

PRONA d.o.o., Zaloška cesta 167, Ljubljana, taksi na-
lepko za taksi tablo, št. G008115/07473/038. gnw-338724

ROBERT KOŽAR S.P., Nemška vas 16, Ribnica, 
potrdilo za voznika, št. 012017/SŠD56-2-889/2014, 
izdano na ime Vlado Rakas, veljavnost do 4. 5. 2014, 
izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnl-338710

STELE TRANS d.o.o., Praprotna Polica 32, Cerk-
lje na Gorenjskem, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500049053000, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Marko Stašević. gnq-338730

STRASSER IVAN STRASSER S.P., Hribi 9, Tro-
jane, izvod licence, št. O0320996, za vozilo MB Atego 
2028 L, reg. št. LJ RF-664, veljavnost do 3. 12. 2017. 
gnh-338714

STRASSER IVAN STRASSER S.P., Hribi 9, Tro-
jane, izvod licence, št. O0320995, za vozilo MB Actros 
2531 L, reg. št. LJ NU-924, veljavnost do 3. 12. 2017. 
gng-338715

TAXI CENTER – ANNA MAJNIK S.P., Cesta Preko-
morskih brigad 30, Šempeter pri Gorici, izvoda licence 
št. 013671/001, velja do 26. 5. 2021. gne-338717

TIGAR, d.o.o., Letališka cesta 32J, Ljubljana, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500025360003, izdal 
Cetis Celje, d.d., na ime Goran Vasić. gny-338722
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