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Javni razpisi
Št. 2130-13-0032

Ob-1444/13

Na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni
list RS, 98/04 – UPB2, 46/06, 126/07, 86/09 in 78/11),
Uredbe o izvajanju javne službe izdajanje revije s področja varstva potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/12) in
Resolucije o nacionalnem programu varstva potrošnikov
(Uradni list RS, št. 47/12) Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe
izdajanje revije s področja varstva potrošnikov
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: ministrstvo), Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, objavlja javni razpis za podelitev
koncesije za izvajanje javne službe izdajanje revije s področja varstva potrošnikov, skladno z določbami Uredbe o izvajanju javne službe izdajanje revije s področja
varstva potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/12, v nadaljevanju: uredba), na katerega se lahko prijavijo nevladne
potrošniške organizacije, vpisane v register potrošniških
organizacij pri ministrstvu, in druge nevladne organizacije, ki so ustanovljene za varstvo pravic potrošnikov, in
izvajajo posamezne strokovne in raziskovalne naloge na
področju varstva potrošnikov ter izkažejo nepridobitnost,
nevtralnost in neodvisnost organizacije od interesov ponudnikov blaga ali storitev.
2. Koncedent, Republika Slovenija, ki jo zastopa
Vlada Republike Slovenije, bo na podlagi javnega razpisa, ki ga izvaja ministrstvo, podelila eno koncesijo za
opravljanje javne službe izdajanje revije za potrošnike
za celotno območje Republike Slovenije za obdobje pet
let. Koncesijsko razmerje se prične izvajati s sklenitvijo
koncesijske pogodbe. Koncesija je neprenosljiva. Koncesijo se lahko podaljšuje za enako obdobje in na način
iz uredbe, če so ob njenem izteku izpolnjeni vsi pogoji, predpisani za njeno pridobitev. Izpolnjevanje pogojev
preveri tričlanska strokovna komisija, imenovana s strani
ministra, pristojnega za varstvo potrošnikov. Na predlog
ministrstva in v soglasju z Vlado Republike Slovenije se
koncesijsko razmerje lahko podaljša.
3. Način prijave in razpisni rok: prijava mora biti pripravljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.
Prijave morajo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj –
Prijava – javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje
javne službe izdajanje revije s področja varstva potrošnikov«, prispeti na naslov Republika Slovenija, Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, najkasneje do 25. 2. 2013, do 12. ure. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja.

Prijava bo štela za pravočasno, če bo predložena
osebno ali bo prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov in v zgoraj navedenem roku. Če se prijava pošlje
priporočeno po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila
oddana na pošto v zgoraj navedenem roku.
Prijave, ki bodo predložene na drug način (npr. po
faksu ali elektronski pošti), ne bodo obravnavane.
Nepravočasne in nepravilno označene prijave bo
ministrstvo zavrglo s sklepom.
4. Merila za izbiro koncesionarja:

1
2
3

Merilo
Strokovna usposobljenost prijavitelja
za izdajanje revije za potrošnike
Znanje in izkušnje prijavitelja na
drugih področjih varstva potrošnikov
Cena storitve izdajanja revije
Skupaj

Točke
maks.
20 točk
maks.
20 točk
maks.
40 točk
maks.
80 točk

Merila in način ocenjevanja so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
V primeru enakega skupnega števila dodeljenih
točk na podlagi meril (ocene prijav se bodo zaokrožile
na dve decimalki), bo koncedent izbral tistega, ki je dosegel večje število točk pri tretjem merilu. Če tudi to ne
bo mogoče, bo izbral tistega prijavitelja, ki je dosegel
največje število točk pri prvem merilu.
5. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni
strani ministrstva http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/. Zainteresirani prijavitelji jo lahko dvignejo tudi v vložišču ministrstva, vsak
delovnik med 9.30 in 15. uro.
6. Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan, med 8. in 9. uro, po tel. 01/400-33-33. Vsa
morebitna vprašanja lahko prijavitelji posredujejo tudi
pisno po pošti na zgoraj navedeni naslov, ali na faks
št. 01/400-35-88, ali na e-naslov: gp.mgrt@gov.si. Kontaktna oseba v zvezi z vsemi vprašanji glede javnega
razpisa za podelitev koncesije je mag. Barbara Mesojednik.
7. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje javne službe
izdajanje revije s področja varstva potrošnikov z naslednjo okvirno vsebino:
– tematika s področja varstva potrošnikov,
– rezultati primerjalnih testov kakovosti izdelkov in
storitev,
– tematika pravnih institutov in zakonodaje, ki zadeva potrošnikove pravice,
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– pravne razlage in
– drugo.
Koncendent določi drugo tematiko na podlagi predloga koncesionarja, ki ga pripravi vsakih 6 mesecev trajanja koncesije. Za leto 2013 se določitev izvede
60 dni po podpisu koncesijske pogodbe.
8. Način plačila za opravljene storitve bosta koncedent in koncesionar uredila s koncesijsko pogodbo.
Sredstva za izvajanje koncesije se zagotovijo
v skladu s proračunskimi možnostmi.
8.1 Vrste upravičenih stroškov: koncesionarju se
priznajo sredstva za izvajanje javne službe izdajanje
revije s področja varstva potrošnikov, v skladu z uredbo,
razpisno dokumentacijo in koncesijsko pogodbo. Okvirna vrednost financiranja za leti 2013 in 2014 je največ do
180.000,00 EUR za posamezno proračunsko leto. Vrednost financiranja za ostala leta izvajanja koncesijskega
razmerja, ki je predmet te pogodbe, se določi na podlagi
sprejetega proračuna za posamezno leto in programa
ministrstva za ta namen. Osnovo za financiranje upravičenih stroškov revije predstavlja ponujena cena storitve izdajanja revije prijavitelja, pri čemer se v prvem in
zadnjem letu trajanja koncesijskega razmerja upošteva
sorazmerna vrednost financiranja glede na čas trajanja
koncesijskega razmerja v mesecih. Koncesionarju se
priznajo naslednji upravičeni stroški:
a. avtorski honorarji, ki izvirajo iz naslova objav
v reviji;
b. materialni stroški:
– oblikovanje in grafična priprava,
– stroški fotografij,
– tisk,
– distribucija,
– lektoriranje;
c. stroški spletne strani (priprava in vzdrževanje
spletne strani) in stroški elektronske izdaje;
d. stroški za oglaševanje revije.
8.2. Višina sredstev, ki jih prijavitelj dejansko prejme, je lahko manjša ali največ enaka višini sredstev,
določenih s koncesijsko pogodbo, in sicer v razmerju
največ 20 % vrednosti za upravičene stroške za oglaševanje revije (oblikovanje reklam in zakup prostora)
- torej največ do 36.000,00 EUR letno in največ 80 %
vrednosti za ostale upravičene stroške - torej največ do
144.000,00 EUR letno.
8.3 Obdobje financiranja: financirajo se upravičeni
stroški izdajanja revije, ki so nastali od podpisa koncesijske pogodbe do izteka 5 letnega obdobja izdajanja
revije s področja varstva potrošnikov.
9. Pogoji za prijavitelje: koncesijo lahko pridobi organizacija, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je nevladna potrošniška organizacija, vpisana
v register potrošniških organizacij pri ministrstvu, ali je
druga nevladna organizacija, ki je ustanovljena za varstvo pravic potrošnikov, in izvaja posamezne strokovne
in raziskovalne naloge na področju varstva potrošnikov,
in izkazuje nepridobitnost, nevtralnost in neodvisnost
organizacije od interesov ponudnikov blaga ali storitev,
– proti njej ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacijski postopek ali ni prenehala poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe,
– v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa
in med potekom javnega razpisa ni bila pravnomočno
obsojena za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem, oziroma ji ni bila izdana sodna ali upravna
odločba, s katero ji je prepovedano opravljati dejavnost,
ki je povezana z izvajanjem koncesije,
– ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
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– v zadnjih treh letih ni kršila sprejetih obveznosti
iz naslova prejetih sredstev za izvajanje dejavnosti na
področju varstva potrošnikov,
– ima ustrezne strokovne reference na področju
varstva potrošnikov za preteklo triletno obdobje (2010,
2011 in 2012),
– se zaveže, da bo izdajala potrošniško revijo brez
oglasov ali oglasnih sporočil, kar vključuje prepoved
oglaševanja dejavnosti prijavitelja ter dejavnosti s prijaviteljem povezanih oseb,
– se zaveže, da bo vsako koledarsko leto izdala
12 številk revije v tiskani in elektronski izdaji, pri čemer
lahko izda največ dve dvojni številki oziroma 10 zvezkov,
pod pogojem, da bo skupno število notranjih strani vseh
številk revij, izdanih v enem koledarskem letu, najmanj
432 (štiristo dvaintrideset), pri čemer se v prvem in zadnjem letu trajanja koncesijskega razmerja upošteva
sorazmerno izpolnjevanje tega pogoja glede na mesece,
pri čemer skupno število izdanih številk revije v 5 letih ne
sme biti manjše od 60,
– se zaveže, da bo naklada vsake tiskane izdaje
številke revije najmanj 4.000 izvodov,
– se zaveže, da bo izdajala revijo v A4 formatu
z barvnimi fotografijami in z barvnim tiskom,
– se zaveže, da bo v vsaki številki revije na vidnem
mestu objavila podatke o svetovalnih pisarnah za varstvo potrošnikov v Sloveniji, o strokovnih organizacijah ter državnih organih, ki nudijo pomoč potrošnikom
ter podatke o centralnem informacijskem sistemu za
sprejem vprašanj in dopisov potrošnikov: o telefonski
številki in o elektronskem naslovu za svetovanje, ki mu
jih bo posredovalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo,
– se zaveže, da bo v vsaki številki revije na vidnem
mestu objavila prispevke in obvestila, ki jih bo posredovalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
ter da bo zagotavljala, da bo Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo z lastnimi vsebinami lahko zapolnilo
do ene strani posamezne številke revije,
– se zaveže, da bo na svojih spletnih straneh brezplačno objavljala nosilne teme iz posamezne številke po
izboru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
najkasneje 10 dni po izdaji revije, in da bo objavljene
teme v elektronski obliki posredovala Ministrstvu za
gospodarski razvoj in tehnologijo, ter da bo objavo teh
vsebin dovolila tudi na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
– se zaveže, da bo po 30 izvodov vsake tiskane izdaje številke revije dostavila Ministrstvu za gospodarski
razvoj in tehnologijo vsak tekoči mesec brezplačno takoj
po izidu revije,
– se zaveže, da bo po 1 izvod vsake tiskane izdaje
številke revije dostavila vsem izobraževalnim knjižnicam
in njihovim podružnicam ter osnovnim in srednjim šolam
in njihovim enotam in podružnicam v Republiki Sloveniji
brezplačno takoj po izidu revije,
– bo predložila letni okvirni načrt izhajanja revije,
– se zaveže, da bo v reviji vidno označila, da izhajanje revije sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo na podlagi podeljene koncesije,
– ki bo predložila specifikacijo ponudbene cene storitve izdajanja revije.
Vloga, ki ne izpolnjuje vseh pogojev, se zavrne.
10. Poslovna skrivnost: vsi podatki iz prijav, ki jih
strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Prijavitelji morajo podatke, ki jih smatrajo
za poslovno skrivnost, v svoji prijavi tako tudi označiti.
Kot poslovno skrivnost prijavitelj lahko označi posame-
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zen podatek oziroma del prijave. Poslovna skrivnost se
ne more nanašati na celotno prijavo.
11. Okvirna višina sredstev: okvirna višina sredstev
je največ do 180.000,00 EUR upravičenih stroškov letno
oziroma največ do 900.000,00 EUR v petih letih. Osnovo za financiranje upravičenih stroškov revije predstavlja
ponujena cena storitve izdajanja revije prijavitelja, pri
čemer se v prvem in zadnjem letu trajanja koncesijskega razmerja upošteva sorazmerna vrednost financiranja
glede na čas trajanja koncesijskega razmerja v mesecih.
Sredstva za koncesijo bremenijo proračunsko postavko 192910 – Izvajanje programa varstva potrošnikov, konto 412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam, proračuna RS.
Vloge, katerih ponujena cena bo presegla znesek iz
te točke javnega razpisa, bodo zavrnjene.
12. Odpiranje prijav: javno odpiranje prijav bo potekalo dne 25. 2. 2013 ob 13. uri, na lokaciji Ministrstva
za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, sejna soba v 3. nadstropju.
Strokovna komisija bo vse pravočasne in pravilno
označene prijave odprla, pri čemer bo navedeno dokumentirala v zapisniku o odpiranju prijav. Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo ima pravico od
prijavitelja zahtevati dodatna pojasnila glede dokumentov, predloženih v prijavi, in v primeru dvoma preveriti
njihovo pristnost ter resničnost v prijavi navedenih podatkov. Ministrstvo bo prijavitelja, ki bo oddal formalno
nepopolno vlogo, pozvalo k dopolnitvi prijave. Vsebina
popolne vloge je določena v razpisni dokumentaciji.
13. Obveščanje o izboru koncesionarja: koncesija
za izvajanje javne službe izdajanje revije s področja
varstva potrošnikov se podeli z odločbo Vlade Republike
Slovenije, na podlagi razpisa, ki ga izvede Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo, v roku 90 dni od
datuma odpiranja prijav.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Ob-1466/13
Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije,
Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo po pooblastilu Vlade
Republike Slovenije zastopa dr. Žiga Turk, minister za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport (v nadaljevanju:
Republika Slovenija), v skladu z 21. členom Zakona o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12; ZSPDSLS)
in 30. členom Uredbe o ravnanju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11 in 42/12; USPDSLS), objavlja
javni razpis
za prodajo premičnin po metodi javne dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja in uporabnika: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ), Masarykova 16, 1000 Ljubljana in Šolski center
Maribor, Zolajeva ul. 12, Maribor.
2. Predmet prodaje: premičnine; stroji Šolskega
centra Maribor, na lokacijama Valvasorjeva 75 in Smetanova ul. 18, v Mariboru, po priloženem seznamu, objavljenem na spletni strani MIZKŠ, http://www.mizks.gov.
si/si/javne_objave_in_razpisi/ravnanje_s_stvarnim_premozenjem/, v četrtek dne 7. 2. 2013, na obeh lokacijah
skupaj 94 kosov, z navedeno izklicno ceno premičnin,
tržno vrednostjo na lokaciji, od 10,00 EUR do 2.000,00
EUR. Najnižji znesek višanja je 10% ocenjene vrednosti.
3. Način in rok plačila kupnine: pogodbo mora kupec podpisati takoj ko je možno oziroma najkasneje v 15
dneh od končane dražbe. Kupnina se plača takoj ali naj-
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kasneje v 8 dneh po sklenitvi pogodbe na račun prodajalca. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla in pogoj za prevzem premičnine
s strani prodajalca po načelu videno-kupljeno-odpeljano.
4. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala v prostorih Šolskega
centra Maribor, v četrtek, 28. 2. 2013, na dveh lokacijah
v Mariboru:
– z začetkom ob 12. uri, v šolskih delavnicah na
Smetanovi ulici 18,
– z začetkom ob 16. uri, v šolskih delavnicah na
Valvasorjevi ulici 75.
5. Drugi pogoji:
a) na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe;
b) dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo
o plačanih davkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki na
dan dražbe ne sme biti starejše od 30 dni;
c) dražba bo potekala po načelu videno–kupljeno–
odpeljano v najkrajšem možnem času. Kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane;
d) izklicna vrednost oziroma vsaka nadaljnja cena
se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne
dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se
šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat.
Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo,
ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne
dražbe prodan, in kupca pozove k podpisu pogodbe.
Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna dražba
neuspešna;
e) predmet javne dražbe se bo prodal dražitelju, ki
bo podal najvišjo kupnino.
6. Informacije
Interesenti si lahko ogledajo predmete javne dražbe
v sredo, 27. 2. 2013, med 9. in 11. uro, na lokaciji Smetanova ulica 18 in v sredo, 27. 2. 2013, med 12. in 14.
uro, na lokaciji Valvasorjeva ulica 75.
Ogled je možen tudi izven omenjenega časa po
predhodnem dogovoru. Za dodatne informacije v zvezi
z ogledom premičnin se obrnite na Srečka Vidoviča, ŠC
Maribor, tel. 02/229-57-71, mob.: 040/304-868 ali srecko.vidovic@guest.arnes.si.
V zvezi s pogoji prijave se obrnite na Smiljo Jarni,
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
Masarykova cesta 16, Ljubljana, tel. 01/478-46-25, e‑pošta: smilja.jarni@gov.si.
7. Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem
predstojnika lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.
Republika Slovenija
Vlada Republike Slovenije
Ob-1399/13
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, na podlagi Zakona o Javni
agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 112/07), Zakona o uresničevanju javnega interesa
v kulturi (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10
in 20/11), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS,
št. 19/09 in 90/11) ter Pravilnika o strokovnih komisijah
Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 19/09) objavlja javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev javnih kulturnih programov na
področjih knjige za obdobje 2013–2015 (v nadaljevanju: JR1–PROGRAM–2013–2015).
Prijavitelji morajo vlogo oziroma razpisne obrazce
izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na
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naslovu https://jakrs.e-razpisi.si, povezava do nje pa
tudi na naslovu: www.jakrs.si. Podrobnejša navodila za
uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge se nahajajo
na spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si in www.
jakrs.si. Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave
obvestila v Uradnem listu RS dne 7. 2. 2013 in se izteče
dne 8. 3. 2013.
Javna agencija za knjigo RS
Št. 08/2013

Ob-1398/13
Javni razpis

»Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega
študija za spodbujanje sodelovanja
z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih
izzivov – generacija 2012 Univerza na Primorskem«
v okviru
Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007–2013
1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva
in prilagodljivosti; prednostne usmeritve
1.3 Štipendijske sheme
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: izvajalec javnega razpisa je Univerza na Primorskem
Università del Litorale, Titov trg 4, 6000 Koper (v nadaljevanju: univerza). Univerza nastopa pri izvedbi operacije »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega
študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in
reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012
Univerza na Primorskem« v vlogi upravičenca.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa:
podlaga za izvedbo javnega razpisa je Zakon o visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno
besedilo, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 109/12),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –
uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), Proračun Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list
RS, št. 104/12) in Proračun Republike Slovenije za
leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in
2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 88/10 in
64/12), Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji
v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10), Pravilnik o načinu dodelitve sredstev na javnem razpisu »Inovativna
shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012 Univerza
na Primorskem« št. 002-24/12 z dne, 12. 12. 2012,
Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne, 11. 7. 2006,
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem
skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L
št. 210 z dne, 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 1083/2006),
Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne, 5. 7. 2006, o Evropskem socialnem skladu
in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (UL L št. 210,
z dne, 31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami,
v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 1081/2006/),
Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne, 8. 12. 2006,
o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem
skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni

razvoj (UL L št. 371 z dne, 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi
spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006), Operativni program razvoja
človeških virov za obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007
SI 051 PO 001, z dne, 21. 11. 2007), Odločba Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo – organ
upravljanja št: OP RČV /1/3/007-0-MIZKŠ o dodelitvi
sredstev za program »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih
izzivov – generacija 2012 Univerza na Primorskem«
in Pogodba št. 3330-13-500223 o sofinanciranju in
izvedbi operacije.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje doktorskega študija doktorskih študentov (v nadaljevanju: prijavitelj), ki so v študijskem letu 2012/2013 na univerzi
vpisali doktorski študij v 1., 2. ali 3. letnik doktorskih
študijskih programov tretje stopnje (v nadaljevanju: doktorski študij 3. stopnje) in bodo:
– v času uradnega trajanja doktorskega študija,
kakor je bil akreditiran, v okviru raziskovalnega dela
vezanega na doktorski študij, dosegli:
– znanstveni članek, ki bo sprejet v objavo oziroma bo objavljen, ali
– patent, sprejet v postopek na nacionalni ravni,
ali
– uspešno opravljen zagovor doktorske naloge
oziroma pridobljen naslov doktor znanosti ali
– najkasneje v 12 mesecih podaljšanega roka brez
sofinanciranja dosegli uspešno opravljen zagovor doktorske naloge oziroma pridobili naslov doktor znanosti.
Končni rok za dosego rezultata iz prvega odstavka 3. točke javnega razpisa je ne glede na možnost podaljšanja roka brez sofinanciranja najkasneje
do 30. 9. 2015.
S sofinanciranjem se spodbuja doktorski študij prijaviteljev, katerih program raziskovalnega dela v okviru doktorskega študija bo vključeval raziskovalno delo
v povezavi z:
– gospodarstvom ali
– reševanjem aktualnih družbenih izzivov z enega
ali več tematskih področij:
– inovativni pristopi v gospodarstvu in negospodarstvu za večjo gospodarsko rast,
– boj proti revščini in socialni izključenosti,
– zagotavljanje enakih možnosti v družbi,
– staranje prebivalstva in demografije širše,
– kakovost izobraževanja,
– trajnost znanja,
– zdravje,
– prehrana in živilstvo,
– okolje,
– ekologija,
– zelene tehnologije,
– biotehnologija,
– materiali,
– obnovljivi viri energije,
– nanotehnologija,
– informacijska in komunikacijska tehnologija oziroma
– kulturna dediščina.
V okviru javnega razpisa lahko prijavitelj odda vlogo za sofinanciranje doktorskega študija za čas trajanja
študija po tem javnem razpisu, in sicer za:
A) celotno šolnino, vendar največ do zneska 4.000,00 EUR na posamezni letnik, denarno spodbudo za študij v znesku 5.950,00 EUR na posamezni
letnik in povračilo stroškov dnevnic, namestitve in prevo-
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za zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni
konferenci v tujini skupaj do vrednosti 2.500,00 EUR
ali
B) del šolnine, največ do 50,00 %, vendar ne več
kakor 2.000,00 EUR na posamezni letnik.
Za denarno spodbudo za študij iz točke A) lahko
kandidirajo prijavitelji, ki ob sklenitvi pogodbe o sofinanciranju niso v delovnem razmerju, samozaposleni ali prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.
Prijavitelj ne more izbrati sofinanciranja pod A) točko samo za del stroškov razen v primeru iz prejšnjega
odstavka. Prijavitelj, ki odda vlogo za sofinanciranje po
A) točki, lahko v vlogi na javni razpis podredno izbere
možnost, da se njegova vloga uvrsti tudi v izbor za sofinanciranje po B) točki, če vloga v fazi ocenjevanja po
A) točki ni izbrana.
Sofinanciranje se izbranemu prijavitelju odobri za
čas trajanja študija po javnem razpisu za vse letnike do
konca doktorskega študija. Izbrani prijavitelj lahko vstopi
v sofinanciranje po javnem razpisu v 1. oziroma v 2. ali
3. letniku doktorskega študija 3. stopnje, če je redno napredoval v višji letnik doktorskega študija, za katerega je
pridobil sofinanciranje. V okviru rednega napredovanja
se upoštevata upravičena razloga podaljšanja statusa
študenta zaradi materinstva ali daljše bolezni, kakor ju
opredeljuje statut univerze, vendar največ za 12 mesecev. V tem času sofinanciranje ni zagotovljeno. Ne glede
na letnik, v katerem vstopi v sofinanciranje po javnem
razpisu, se izbrani prijavitelj zaveže k realizaciji rezultata,
kot ga definira prvi odstavek te točke javnega razpisa.
4. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je podpreti tehnološke,
visokošolske ter znanstvene potrebe gospodarstva in
prenos znanja v trikotniku visoko šolstvo, raziskovanje
in gospodarstvo s spodbujanjem doktorskega študija
na vseh področjih ter s tem prispevati k trajnostnemu
razvoju družbe.
Cilj javnega razpisa je vzpostaviti sistem denarnih
spodbud za podiplomske študente doktorskega študija na univerzi, ki bodo v program raziskovalnega dela
vključili raziskovalno delo v povezavi z gospodarstvom
oziroma reševanjem aktualnih družbenih izzivov.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu ter vsebina in priprava vloge
5.1. Pogoji za kandidiranje za prijavitelje
Sofinanciranje se lahko odobri prijaviteljem, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so ob prijavi vpisani v 1. ali v višji letnik po študijskem programu, pri tem so v višji letnik redno napredovali,
– še niso imeli sofinanciranega doktorskega študija
iz javnih sredstev. Izjema so študentje, ki so v študijskem letu 2012/2013 redno napredovali v višji letnik in
v tem letu nimajo sofinanciranega študija iz drugih javnih sredstev (mladi raziskovalci ali mladi raziskovalci iz
gospodarstva niso upravičeni do sofinanciranja po tem
javnem razpisu),
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– so ob prijavi na javni razpis predložili idejno zasnovo doktorske disertacije, kakor jo določa javni razpis,
ki jo je potrdil mentor ali potencialni mentor, če prijavitelj
vstopa v javni razpis v 1. ali 2. letniku in še nima potrjene
teme doktorske disertacije. Študentje višjih letnikov kot
dokazilo o izbranem in potrjenem mentorju predložijo
sklep o potrjeni temi doktorske disertacije,
– vloga prijavitelja mora biti skladna s predmetom,
namenom in cilji javnega razpisa.
Mentor oziroma potencialni mentor mora izpolnjevati pogoje za mentorja v skladu z internimi akti in pravili
univerze.
V okviru idejne zasnove doktorske disertacije se
preverja izpolnjevanje zahtev iz tretjega odstavka 3. točke javnega razpisa glede raziskovalnega dela prijavitelja
v povezavi z gospodarstvom ali reševanjem aktualnih
družbenih izzivov. Vzporedni študij se ne financira.
5.2. Vsebina in priprava vloge
Za sofinanciranje na javnem razpisu morajo prijavitelji predložiti formalno popolno vlogo, v skladu z Navodili za pripravo vloge, ki vsebuje naslednje izpolnjene in
podpisane obrazce:
1. Obrazec št. 10-0: Vloga na javni razpis, z obveznimi prilogami:
– Obrazec št. 10-1: Podatki o ustreznosti doktorskega kandidata;
– če gre za vlogo za sofinanciranje po 3. A) točki
javnega razpisa:
– Obrazec 10-2: Idejna zasnova doktorske disertacije potrjena s podpisom mentorja ali potencialnega
mentorja, če prijavitelj vstopa v javni razpis v 1. ali 2.
letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije.
Študentje višjih letnikov kot dokazilo o izbranem in potrjenem mentorju obrazcu priložijo sklep o potrjeni temi
doktorske disertacije;
– Obrazec 10-3: Program dela, ki ga podpiše
mentor ali potencialni mentor, če prijavitelj vstopa v javni
razpis v 1. ali 2. letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije;
– če gre za vlogo za sofinanciranje po 3. B) točki
javnega razpisa:
– Obrazec 10-2: Idejna zasnova doktorske disertacije potrjena s podpisom mentorja ali potencialnega
mentorja, če prijavitelj vstopa v javni razpis v 1. ali 2.
letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije.
Študentje višjih letnikov kot dokazilo o izbranem in potrjenem mentorju obrazcu priložijo sklep o potrjeni temi
doktorske disertacije.
Prijavitelji, ki želijo uveljavljati delovnega mentorja,
če ga imajo, po merilih za ocenjevanje vlog iz 6.1. točke
javnega razpisa, priložijo k vlogi tudi obrazec št. 10-4:
Izjava delovnega mentorja, z vsemi zahtevanimi podpisi.
Če tako izpolnjen obrazec k vlogi ni priložen, se šteje, da
prijavitelj delovnega mentorja ne uveljavlja in se prijavitelja v tej točki ne poziva k dopolnitvi vloge.
6. Merila za izbor prijaviteljev in način izbire
6.1. Merila za ocenjevanje vlog
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A. Merila za ocenjevanje vlog iz 3. A) točke javnega razpisa:
Zap.
št.
1

2

Merilo

Število
možnih
točk

Ustreznost doktorskega kandidata
Ocenjuje se kandidatove dosežke pri študiju in znanstveno-raziskovalnem delu.
1.1 Prijavitelji, ki so prvič vpisani na doktorski študij1:
Uspeh pri dosedanjem študiju
– Diplomanti univerzitetnih študijskih programov (študijski programi, sprejeti pred bolonjsko
prenovo):
– Povprečna ocena študija:
– 9 – 10 = 26 točk
– 8 – 8,99 = 24 točk
– 7 – 7,99 = 20 točk
– Strokovna specializacija = 2 točki
– Pridobljen magisterij znanosti na študijskem programu, sprejetem pred bolonjsko
prenovo = 4 točke
– Diplomanti bolonjskih študijskih programov 1. in 2. stopnje:
– Povprečna ocena študija:
– 9 – 10 = 26 točk
– 8 – 8,99 = 24 točk
– 7 – 7,99 = 20 točk
– Strokovna specializacija = 2 točki
Povprečna ocena študija je seštevek vseh ocen opravljenih predmetov na predhodnem
študiju prijavitelja deljeno s številom vseh opravljenih predmetov.
1.2 Prijavitelji, ki so vpisani v višji letnik doktorskega študija:
– Povprečna ocena dosedanjega doktorskega študija:
– 9 – 10 = 30 točk
– 8 – 8,99 = 29 točk
– 7 – 7,99 = 22 točk
– 6 – 6,99 = 10 točk
Povprečna ocena dosedanjega doktorskega študija je seštevek vseh ocen predmetov
na dosedanjem doktorskem študijem deljeno s številom predmetov, ki so se izvajali na
doktorskem študiju.
Dosedanje znanstvenoraziskovalno delo2
– Prijavitelji, ki imajo objavljen izvirni znanstveni članek (1.01,1.08), znanstveno monografijo
(2.01), patent ali samostojni znanstveni sestavek v monografiji (1.16) dobijo za vsako od
navedenih objav 6 točk za avtorstvo ali soavtorstvo.
– Prijavitelji za vključenost v raziskovalne projekte in aktivno udeležbo na mednarodnih
konferencah ter za kratke znanstvene prispevke (1.03) lahko pridobijo 3 točke.
– Prijavitelj dobi za vsako vključenost oziroma aktivno udeležbo oziroma kratki znanstveni
prispevek po 3 točke.
Nagrade
– Univerzitetna nagrada za diplomsko delo = 3 točke
– Mednarodna nagrada za študijske dosežke in/ali raziskovalne dosežke = 5 točk
– Fakultetna nagrada za diplomsko delo = 2 točki
– Univerzitetna nagrada za študijske dosežke = 2 točki
– Ostale nagrade v povezavi s študijem in raziskovalnim delom = 1 točka
Delovne izkušnje
– Delovne izkušnje na relevantnem področju doktorskega študija = 2 točki

40

Povezanost programa raziskovalnega dela s predvidenim sodelovanjem v relevantnih
raziskovalnih programih/projektih
– Prijavitelj ni vključen v projekte: 0 točk
– Prijavitelj je vključen v projekt/e, ki so povezani z reševanjem aktualnih družbenih izzivov*:
5 točk
– Prijavitelj je vključen v projekt/e, ki so povezani z gospodarstvom*: 10 točk
*Prijavitelj mora predložiti dokazilo o sodelovanju na projektu s podpisom nosilca projekta.
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Število
možnih
točk

3

Povezanost programa doktorskega študija z idejno zasnovo doktorske disertacije

10

4

Primernost in usposobljenost delovnega mentorja
– Delovni mentor je strokovnjak iz negospodarstva: 10 točk
– Delovni mentor je strokovnjak iz gospodarstva: 20 točk
Primernost in usposobljenost delovnega mentorja mora biti dokazljiva z delovnimi
izkušnjami na širšem področju doktorske disertacije študenta.
Ocenjuje se relevantnost področja dela in referenc delovnega mentorja za raziskovalno
delo in doktorski študij prijavitelja. Delovni mentor je strokovnjak iz gospodarstva oziroma
negospodarstva, razen državne uprave, visokošolskih zavodov, javnih raziskovalnih
zavodov in raziskovalnih organizacij, v katerih je raziskovanje njihova osnovna dejavnost
(Upošteva se Standardno klasifikacijo dejavnosti: Za gospodarske dejavnosti se šteje
dejavnosti od A do vključno N.)
Vloga delovnega mentorja je sodelovati z doktorskim študentom in mu pomagati ter
omogočati raziskovanje v delovnem okolju, na katerem temelji njegov doktorski študij.

20

Skupaj

80

Prijavitelji, vpisani v 1. letnik doktorskega študija, in prijavitelji, ki so se neposredno vpisali v 2. letnik doktorskega študija po merilih za prehode.
2
Pri tem podmerilu se ocenjuje tako prijavitelje, ki se prvič vpisujejo na doktorski študij, kot tudi tiste, ki so vpisani v višji
letnik doktorskega študija. Prijavitelji lahko pri merilu »Dosedanje znanstvenoraziskovalno delo« zbere neomejeno število
točk, vendar skupni seštevek ne sme preseči 40 točk.
1

Največje možno število točk je 80.
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B. Merila za ocenjevanje vlog iz 3. B) točke javnega razpisa:

Merilo

Število
možnih
točk

Ustreznost doktorskega kandidata
Ocenjuje se kandidatove dosežke pri študiju in znanstveno-raziskovalnem delu.
1.1 Prijavitelji, ki so prvič vpisani na doktorski študij3:
Uspeh pri dosedanjem študiju
– Diplomanti univerzitetnih študijskih programov (študijski programi, sprejeti pred bolonjsko
prenovo):
– Povprečna ocena študija:
– 9 – 10 = 26 točk
– 8 – 8,99= 24 točk
– 7 – 7,99 = 20 točk
– Strokovna specializacija = 2 točki
– Pridobljen magisterij znanosti na študijskem programu, sprejetem pred bolonjsko
prenovo = 4 točke
– Diplomanti bolonjskih študijskih programov 1. in 2. stopnje:
– Povprečna ocena študija:
– 9 – 10 = 26 točk
– 8 – 8,99= 24 točk
– 7 – 7,99 = 20 točk
– Strokovna specializacija = 2 točki
Povprečna ocena študija je seštevek vseh ocen opravljenih predmetov na predhodnem
študiju prijavitelja deljeno s številom vseh opravljenih predmetov.
1.2 Prijavitelji, ki so vpisani v višje letnike doktorskega študija:
– Povprečna ocena dosedanjega doktorskega študija:
– 9 – 10 = 30 točk
– 8 – 8,99 = 29 točk
– 7 – 7,99 = 22 točk
– 6 – 6,99 = 10 točk
Povprečna ocena dosedanjega doktorskega študija je seštevek vseh ocen predmetov
na dosedanjem doktorskem študijem deljeno s številom predmetov, ki so se izvajali na
doktorskem študiju.
Dosedanje znanstvenoraziskovalno delo4
– Prijavitelji, ki imajo objavljen izvirni znanstveni članek (1.01,1.08), znanstveno monografijo
(2.01), patent ali samostojni znanstveni sestavek v monografiji (1.16) dobijo za vsako od
navedenih objav 6 točk za avtorstvo ali soavtorstvo.
– Prijavitelji za vključenost v raziskovalne projekte in aktivno udeležbo na mednarodnih
konferencah ter za kratke znanstvene prispevke (1.03) lahko pridobijo 3 točki.
– Prijavitelj dobi za vsako vključenost oziroma aktivno udeležbo oziroma kratki znanstveni
prispevek po 3 točke.
Nagrade
– Univerzitetna nagrada za diplomsko delo = 3 točke
– Mednarodna nagrada za študijske dosežke in/ali raziskovalne dosežke = 5 točk
– Fakultetna nagrada za diplomsko delo = 2 točki
– Univerzitetna nagrada za študijske dosežke = 2 točki
– Ostale nagrade v povezavi s študijem in raziskovalnim delom = 1 točka
Delovne izkušnje
Delovne izkušnje na relevantnem področju doktorskega študija = 2 točki

40

Zap.
št.
1

Skupaj

40

3
Prijavitelji, vpisani v 1. letnik doktorskega študija, in prijavitelji, ki so se neposredno vpisali v 2. letnik doktorskega študija po merilih za prehode.
4
Pri tem podmerilu se ocenjuje tako prijavitelje, ki se prvič vpisujejo na doktorski študij, kot tudi tiste, ki so vpisani v višji
letnik doktorskega študija. Prijavitelji lahko pri merilu »Dosedanje znanstvenoraziskovalno delo« zbere neomejeno število
točk, vendar skupni seštevek ne sme preseči 40 točk.

Največje možno število točk je 40.
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6.2. Postopek ocenjevanja vlog
Ocenjevanje vlog za sofinanciranje iz 3. A) točke
javnega razpisa:
– Vsako vlogo oceni komisija univerze, ki jo imenuje
odgovorna oseba univerze. V sofinanciranje se predlagajo vloge, katerih ocena dosega ali presega prag, ki
je 48 točk.
– Med enako ocenjenimi vlogami imajo prednost
vloge z višjo oceno po prvem merilu, nato vloge z višjo
oceno po drugem merilu, nato vloge z višjo oceno po
tretjem merilu in nato vloge z višjo oceno po četrtem merilu. Ko so izčrpane vse navedene možnosti in še vedno
ni mogoče določiti, katera izmed ocenjenih vlog je bila
izbrana, se izbere vlogo, ki je prva prispela na univerzo.
– Med izbranimi vlogami se preveri število doktorskih študentov na mentorja oziroma potencialnega mentorja na način, da skupno število doktorskih študentov,
katerim je mentor oziroma potencialni mentor potrdil
Obrazec št. 10-2: Idejna zasnova doktorske disertacije
po tem razpisu, in število doktorskih študentov, katerim
je ta ista oseba že mentor po shemi mladih raziskovalcev ter mladih raziskovalcev iz gospodarstva, hkrati ne
presega pet. Pri tem se v kvoto štejejo tudi mesta, ki jih
je mentor oziroma potencialni mentor dobil odobrena
na zadnjem razpisu za mlade raziskovalce, ki ga vodi
ARRS, čeprav so ostala nezasedena. Če je tako izračunano skupno število mentorstev preseženo, se na tem
javnem razpisu odobri vloge prijaviteljev do zapolnitve
kvote petih mentorstev, in sicer po vrsti od najvišje ocene navzdol oziroma po datumu prejetja vloge na univerzo, v primeru enake ocene.
– Če bo prag dosegalo ali presegalo več vlog, kot
je na razpolago sredstev za njihovo sofinanciranje, bo
komisija izbrala prijavitelje po vrstnem redu glede na
prejeto oceno. Med enako ocenjenimi vlogami, bodo
imele prednost vloge, kot je opisano v drugi alineji tega
odstavka.
– Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe
o sofinanciranju ali se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se odobri naslednja vloga glede na doseženo
oceno.
Vloge, ki v fazi ocenjevanja niso izbrane za sofinanciranje po 3. A) točki javnega razpisa, se uvrstijo v izbor
za sofinanciranje iz 3. B) točke javnega razpisa, če je
prijavitelj v vlogi kot podredno izbral to možnost.
Ocenjevanje vlog za sofinanciranje iz 3. B) točke
javnega razpisa:
– Vsako vlogo oceni komisija univerze, ki jo imenuje
odgovorna oseba univerze. V sofinanciranje se predlagajo vloge, katerih ocena dosega ali presega prag, ki
je 24 točk.
– Med izbranimi vlogami se preveri število doktorskih študentov na mentorja oziroma potencialnega mentorja na način, da skupno število doktorskih študentov,
katerim je mentor oziroma potencialni mentor potrdil
Obrazec št. 10-2: Idejna zasnova doktorske disertacije
po tem razpisu, in število doktorskih študentov, katerim
je ta ista oseba že mentor po shemi mladih raziskovalcev ter mladih raziskovalcev iz gospodarstva, hkrati ne
presega pet. Pri tem se v kvoto štejejo tudi mesta, ki jih
je mentor oziroma potencialni mentor dobil odobrena
na zadnjem razpisu za mlade raziskovalce, ki ga vodi
ARRS, čeprav so ostala nezasedena. Če je tako izračunano skupno število mentorstev preseženo, se na tem
javnem razpisu odobri vloge prijaviteljev do zapolnitve
kvote petih mentorstev, in sicer po vrsti od najvišje ocene navzdol oziroma po datumu prejetja vloge na univerzo, v primeru enake ocene.
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– Če bo prag dosegalo ali presegalo več vlog, kot
je na razpolago sredstev za njihovo sofinanciranje, bo
komisija izbrala prijavitelje po vrstnem redu glede na
prejeto oceno. Če še vedno ni mogoče določiti, katera
izmed ocenjenih vlog je bila izbrana, se izbere vlogo, ki
je prva prispela na univerzo.
– Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe
o sofinanciranju ali se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se odobri naslednja vloga glede na doseženo
oceno.
7. Okvirna višina razpisanih sredstev
7.1. Skupna okvirna višina razpisanih sredstev
Javni razpis delno sofinancira Evropska unija, in
sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se
izvaja v okviru Operativnega programa človeških virov
za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve
1.3. Štipendijske sheme. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje po
tem razpisu, znaša največ do 438.656,92 EUR, in sicer:
– 372.858,38 EUR – namenska sredstva EU –
Evropski socialni sklad (ESS) in
– 65.798,54 EUR – slovenska udeležba.
Delež namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko v celotnih javnih izdatkih znaša 85,00 %.
Delež sredstev slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike znaša 15,00 %.
Če razpisana sredstva ne zadoščajo za sofinanciranje vseh prijaviteljev, ki so dosegli ali presegli prag določen v javnem razpisu, imajo pri dodelitvi sredstev prednost prijavitelji, ki so dosegli ali presegli prag po 3. A)
točki javnega razpisa.
7.2. Okvirna višina razpisanih sredstev za posameznega prijavitelja
Sofinanciranje izbranega prijavitelja po 3. A) točki
javnega razpisa lahko obsega za čas študija po javnem
razpisu:
– šolnino za doktorski študij, vendar največ do zneska 4.000,00 EUR na posamezni letnik,
– denarno spodbudo za študij v znesku
5.950,00 EUR na posamezni letnik, če izbrani prijavitelj
ob sklenitvi pogodbe ni v delovnem razmerju, samozaposlen ali prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje in
– stroške dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci
v tujini skupaj do vrednosti 2.500,00 EUR.
Sofinanciranje izbranega prijavitelja po 3. B) točki javnega razpisa lahko obsega del šolnine za doktorski študij, največ do 50,00 %, vendar ne več kakor
2.000,00 EUR na posamezni letnik.
8. Upravičeni stroški in izdatki
Sofinanciranje se lahko izvede le za upravičene
stroške, ki niso financirani iz drugih javnih finančnih
sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna. Dvojno financiranje ni dovoljeno. Mladi raziskovalci
in drugi, ki imajo doktorski študij (so)financiran iz drugih
javnih sredstev, do sofinanciranja po tem javnem razpisu
niso upravičeni.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so skladni z javnim razpisom in dejansko nastali
in so neposredno povezani z doktorskim študijem prijavitelja,
– so nastali in bili plačani v obdobju upravičenosti,
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih
listinah in
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– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti
in nacionalnimi pravili.
8.1. Vrste upravičenih stroškov
Upravičeni stroški so:
– Šolnina za doktorski študij.
– Denarna spodbuda za študij, kot standardni strošek na enoto.
– Stroški dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci
v tujini, in sicer največ za čas trajanja konference podaljšano za dva dni zaradi poti na kraj dogodka in vračanja.
Stroški dnevnic se izračunavajo v skladu in do višine,
kot jo določa Uredba o povračilu stroškov za službena
potovanja v tujino. Strošek kilometrine ni upravičen.
Praviloma velja, da je treba izbrati najbolj ekonomičen
način prevoza in bivanja.
– DDV.
Sredstva za upravičene stroške bodo nakazana za
posamezno študijsko leto ob predložitvi dokazil in na način, kot je določeno v pogodbi o sofinanciranju (priloga
1 javnega razpisa).
V primeru, ko izbrani prijavitelj, kateremu je odobrena denarna spodbuda za študij, med sofinanciranjem po
javnem razpisu sklene delovno razmerje, se samozaposli ali prijavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ni več upravičen do denarne spodbude za študij
in bo moral že prejeta sredstva za ta namen za čas, ko
zanje ne izpolnjuje pogojev, vrniti v skladu s pogodbo
o sofinanciranju.
8.2. Dokazila za uveljavljanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov
Za dokazovanje upravičenih stroškov in izdatkov
bo univerza vodila ločeno računovodstvo ali ustrezno
računovodsko kodo za vse transakcije v zvezi s sofinanciranjem izbranega prijavitelja po javnem razpisu.
Sredstva bo univerza nakazovala izbranemu prijavitelju na podlagi podpisane pogodbe o sofinanciranju
in predloženih dokazil o upravičenih stroških za vsako
študijsko leto posebej po prejemu sredstev od ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo. Dokazila o upravičenih stroških so za:
– vse stroške: potrdilo o vpisu in rednem napredovanju v višji letnik oziroma izpolnjevanju pogojev zaradi
podaljšanja statusa študenta;
– šolnino (oziroma njen sorazmerni del): račun za
šolnino za posamezni letnik, ki se glasi na ime izbranega
prijavitelja, in dokazilo o plačilu šolnine;
– denarno spodbudo za študij: izjava, da prijavitelj
ob sklenitvi pogodbe ni v delovnem razmerju, samozaposlen ali prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje, izjava, da prijavitelj nima sofinanciranega
doktorskega študija iz drugih javnih sredstev;
– stroške dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci
v tujini: program konference, dokazilo o aktivni udeležbi
na konferenci in prispevku ter za:
– prevozne stroške: račun oziroma vozovnico,
če je iz nje razvidna cena, in dokazilo o plačilu stroška.
– stroške namestitve: račun za namestitev v hotelu ipd. in potrdilo o plačilu stroška,
– stroške dnevnic: dokazilo o času bivanja na
kraju dogodka.
9. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov
Obdobje upravičenosti stroškov je:
– od 1. 8. 2012 do 30. 9. 2015 za upravičen strošek
šolnine,
– od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2015 za upravičene
stroške dnevnic, namestitev, potnih stroškov, denarnih
spodbud in DDV.
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Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 8. 2012 do
31. 12. 2015. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je
od 1. 8. 2012 do 31. 12. 2015.
Končni rok za dosego rezultata iz prvega odstavka 3. točke javnega razpisa in doba sofinanciranja
je ne glede na možnost podaljšanja roka brez sofinanciranja najkasneje do 30. 9. 2015. Navedeno pomeni,
da bodo morali izbrani prijavitelji izpolniti enega izmed
pogojev iz prvega odstavka 3. točke javnega razpisa
(11. člen Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija
– v nadaljevanju: Uredba) najkasneje do 30. 9. 2015,
ne glede na letnik vstopa v sofinanciranje.
Izbrani prijavitelji, ki bodo v sofinanciranje po tem
javnem razpisu vstopili v 1. letniku, ter v času študija
redno napredovali ob izkoriščeni možnosti materinstva
ali daljše bolezni (9. člen Uredbe), bodo do sofinanciranja zadnjega letnika v študijskem letu 2015/2016
upravičeni le, če bodo do 30. 9. 2015 izpolnili enega
izmed pogojev, določenih v prvem odstavku 3. točke
javnega razpisa in do tega roka tudi predložili zahtevek
za povračilo stroškov šolnine in/ali denarne spodbude
na univerzo pri čemer bodo lahko zaradi časovnih omejitev uveljavili le strošek šolnine ter denarne spodbude.
Sofinanciranje se izbranemu prijavitelju odobri za
čas trajanja študija po javnem razpisu za vse letnike
do konca doktorskega študija. Izbrani prijavitelj lahko
vstopi v sofinanciranje po tem javnem razpisu v 1.
oziroma v 2. in 3. letniku doktorskega študija 3. stopnje, če je redno napredoval v vse letnike doktorskega
študija. V okviru rednega napredovanja se upoštevata
upravičena razloga podaljšanja statusa študenta zaradi materinstva ali daljše bolezni, kakor ju opredeljuje Statut Univerze na Primorskem, vendar največ za
12 mesecev. V tem času sofinanciranje ni zagotovljeno.
Izbrani prijavitelj pa mora ne glede na letnik, v katerem
vstopi v sofinanciranje po tem javnem razpisu, poleg
rednega napredovanja v vse letnike študija izpolniti
vsaj enega od pogojev določenih v prvem odstavku
3. točke javnega razpisa v roku določenem v pogodbi
o sofinanciranju, vendar najkasneje do 30. 9. 2015,
zaradi zaključka izvajanja Operativnega programa razvoja človeških virov 2007–2013, na katerem temelji
javni razpis Inovativna shema 2012, kar pomeni, da se
zaključi možnost sofinanciranja.
Če izbrani prijavitelj v roku ne bo izpolnil pogodbe
o sofinanciranju, bo moral vrniti prejeta sredstva po tem
javnem razpisu v skladu s pogodbo o sofinanciranju.
10. Način prijave in rok za oddajo vlog
Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski
in natisnjeni obliki z vsemi obrazci in prilogami skladno
z razpisno dokumentacijo.
Elektronsko obliko vloge prijavitelji pošljejo do
vključno petka, 8. 3. 2013, na elektronski naslov: doktorski.studij@upr.si, najkasneje do 14. ure. V zadevi
navedejo: ime in priimek_vloga A/ vloga AB/vloga B.
Rok za oddajo vloge v pisni obliki je ne glede na
vrsto prenosa pošiljke od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z dne, 7. 2. 2013, do
vključno petka, 8. 3. 2013 do 14. ure, v vložišče Univerze na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper.
Tiskane vloge morajo prijavitelji dostaviti v zaprti
ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis
za Inovativno shemo 2012« ter s polnim naslovom
prijavitelja.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v vložišče univerze do izteka navedenega roka ne glede
na vrsto prenosa pošiljke. Nepravočasne in nepravilno
označene vloge se s sklepom zavržejo. Če se podatki
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oddani preko elektronske prijave razlikujejo od podatkov v tiskani obliki, se kot verodostojne upošteva podatke v tiskani vlogi.
11. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo v 8 dneh od izteka roka za dostavo vlog izvedla Komisija za vodenje postopka javnega
razpisa (v nadaljevanju Komisija) skladno s 7. členom
Pravilnika o načinu dodelitve sredstev na javnem razpisu »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega
študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom
in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija
2012 Univerza na Primorskem« (številka 002-24/12
z dne, 12. 12. 2012), ki je objavljen na spletnih straneh
Univerze na Primorskem.
Vloga je popolna, če so v celoti izpolnjeni obrazci
zahtevani v javnem razpisu in je vloga ustrezno označena ter je pravočasno prispela. Vloge, ki so nepravilno označene ali/in nepravočasne, Komisija s sklepom
zavrže. Zoper sklep ni pritožbe.
V javnem razpisu so predvideni obrazci, za katere
se poziva k dopolnitvam (možnost dopolnitve) oziroma obrazci, za katere se k dopolnitvam ne poziva.
V primeru neizpolnjenih, v javnem razpisu predvidenih
obrazcev z možnostjo dopolnitve, Komisija pozove prijavitelje k dopolnitvam v roku 8 dni od odpiranja vlog.
Dopolnitve morajo biti oddane v roku 10 dni od prejema poziva za dopolnitev. Vloge, ki niso dopolnjene
v zahtevanem roku, Komisija s sklepom zavrže. Zoper
sklep ni pritožbe.
12. Obveščanje o izboru: o izboru in dodelitvi sredstev na javnem razpisu s sklepom odloči rektor univerze na podlagi zavezujočega predloga liste upravičencev, pripravljenega s strani Komisije, in sicer v roku
60 dni od datuma odpiranja vlog. Izbrane prijavitelje
se hkrati z vročitvijo sklepa o izboru pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju v roku 8 dni od vročitve
sklepa. Če se izbrani prijavitelj v 8 dneh od prejema
poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo
za pridobitev sredstev.
13. Ugovor
Zoper sklep o izboru in dodelitvi sredstev oziroma
o neizboru lahko prijavitelj pri univerzi vloži pisni ugovor v roku 8 dni od vročitve sklepa.
Predmet ugovora ne morejo biti pogoji za prijavo
prijaviteljev in postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Razlogi za ugovor prijavitelja ne morejo biti navedbe,
kot jih je ali bi jih lahko podal na podlagi poziva Komisije k dopolnitvi vloge. Vlagatelj ugovora mora v pisni obrazložitvi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je
ugovor vložen, in priložiti dokazila o svojih navedbah.
O ugovoru prijavitelja s sklepom odloči rektor Univerze na Primorskem, na podlagi zavezujočega mnenja Komisije, v 15 dneh od prejema ugovora. Zoper
sklep o utemeljenosti ugovora se lahko v 30 dneh od
vročitve sklepa vloži tožba v upravnem sporu. Ugovor
ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
14. Posebne zahteve vezane na izvajanje javnega
razpisa
14.1. Zagotavljanje enakih možnosti
V javnem razpisu je zagotovljena enakost med
spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija med
osebami, ki kandidirajo za sofinanciranje doktorskega
študija, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje
zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006.
14.2. Informiranje in obveščanje javnosti
Izbrani prijavitelj bo moral upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, kakor to narekujeta 8. in 9. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006,
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kot je podrobno opredeljeno v vzorcu pogodbe o sofinanciranju, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Navodila so povzeta po Navodilih organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju
2007–2013, ki jih je izdalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki na področju kohezijske
politike nastopa v vlogi organa upravljanja. Skladno
s spremembo navodil, ki jih izda organ upravljanja, se
spremenijo tudi navodila, ki jih mora upoštevati izbrani
prijavitelj.
14.3. Hranjenje in dostopnost dokumentacije
Izbrani prijavitelj mora hraniti vso dokumentacijo
povezano z izvajanjem operacije v skladu z veljavno
zakonodajo do 31. 12. 2020 po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe bodočih preverjanj. Pred
iztekom tega datuma lahko univerza ta rok podaljša.
Prijavitelj mora zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s sofinanciranjem doktorskega študija po
javnem razpisu vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti
oziroma po poteku pogodbe o sofinanciranju.
14.4. Varovanje osebnih podatkov in poslovne
skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno
v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom
Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006. Poslovna skrivnost
se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Vse osebe, ki bodo sodelovale pri odpiranju in ocenjevanju vlog
bodo morale predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
14.5. Obveznosti glede spremljanja podatkov
o udeležencih
Univerza bo spremljala podatke o udeležencih
v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi 23 Uredbe
komisije (ES) št. 1828/2006 z dne, 8. 12. 2006, o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem
skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj s popravki z dne, 27. 12. 2007.
14.6. Posledice v primeru ugotovitve dvojnega financiranja operacije
Za upravičene stroške, ki se bodo uveljavljali za sofinanciranje iz finančnih sredstev po tem javnem razpisu,
ni dovoljeno pridobiti še sredstev iz drugih javnih virov,
t.j. dodatnega financiranja iz javnih finančnih sredstev
evropskega, državnega ali lokalnega proračuna.
V primeru ugotovitve dvojnega sofinanciranja istih upravičenih stroškov iz različnih javnih virov mora
izbrani prijavitelj vrniti univerzi vsa sredstva, ki so mu
bila izplačana po pogodbi o sofinanciranju skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do dneva vračila, pogodbo o sofinanciranju pa se
lahko odpove.
15. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija (besedilo javnega razpisa, navodila, obrazci in priloge) je z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na voljo na spletnem
naslovu univerze: http://www.upr.si.
Vprašanja v zvezi z javnim razpisom se lahko posredujejo v elektronski obliki na naslov: doktorski.studij@upr.si. Univerza bo na vprašanja odgovarjala do
zaključka razpisa.
Univerza na Primorskem
Università del Litorale
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Javni razpis
»Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega
študija za spodbujanje sodelovanja
z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih
izzivov – generacija 2012 Fakulteta
za informacijske študije v Novem mestu«
v okviru
Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007–2013
1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva
in prilagodljivosti; prednostne usmeritve
1.3 Štipendijske sheme
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: izvajalec javnega razpisa je Fakulteta za informacijske študije
v Novem mestu, Sevno 13, 8 000 Novo mesto (v nadaljevanju: fakulteta). Fakulteta nastopa pri izvedbi tega
javnega razpisa (na področju kohezijske politike) v vlogi
upravičenca pri izvajanju operacije »Inovativna shema
za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje
sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih
družbenih izzivov – generacija 2012 Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu«.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: podlaga za izvedbo javnega razpisa je Uredba Sveta (ES)
št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem
socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L št. 210 z dne
31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 1083/2006), Uredba
(ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (UL L št. 210,
z dne 31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami,
v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 1081/2006/),
Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006
o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem
skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj (UL L št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi
spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006), Operativni program razvoja
človeških virov za obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007
SI 051 PO 001, z dne 21. 11. 2007), Zakon o visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno
besedilo, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 109/12),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), Proračun
Republike Slovenije za leto 2013 (DP2013 Uradni list
RS, št. 104/12), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314, Uradni
list RS, št. 104/12), Proračun Republike Slovenije za
leto 2014 (DP2014, Uradni list RS, št. 104/12), Uredba
o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS,
št. 88/10 in 64/12), Uredba o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni
list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10), Sklep
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi
organa upravljanja o potrditvi instrumenta »Inovativna
shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012 Fakulteta
za informacijske študije v Novem mestu« ter Pravilnik
o načinu dodelitve sredstev na javnem razpisu »Inova-

tivna shema za sofinanciranje doktorskega študija za
spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja
aktualnih družbenih izzivov – Fakulteta za informacijske
študije v Novem mestu«, ki ga je sprejel Senat Fakultete za informacijske študije v Novem mestu dne 30. 11.
2012 in pogodba št. 3330-13-500226 o sofinanciranju
in izvedbi operacije.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje doktorskega študija doktorskih študentov (v nadaljevanju: prijavitelji), ki so v študijskem letu 2012/2013 na fakulteti
vpisani v 1. ali 2. letnik doktorskega študijskega programa tretje stopnje (v nadaljevanju: doktorski študij 3.
stopnje) in bodo:
– v času uradnega trajanja doktorskega študija,
kakor je bil akreditiran, v okviru raziskovalnega dela
vezanega na doktorski študij:
– objavili ali imeli sprejet v objavo znanstveni
članek, ali
– imeli sprejet patent v postopek na nacionalni
ravni, ali
– uspešno opravili zagovor doktorske disertacije
oziroma pridobili naslov doktor znanosti ali
– najpozneje v 12 mesecih podaljšanega roka brez
sofinanciranja uspešno opravili zagovor doktorske disertacije oziroma pridobili naslov doktor znanosti.
S sofinanciranjem se spodbuja doktorski študij prijaviteljev, katerih program raziskovalnega dela v okviru doktorskega študija bo vključeval raziskovalno delo
v povezavi z:
– gospodarstvom ali
– reševanjem aktualnih družbenih izzivov z enega
ali več tematskih področij:
– inovativnih pristopov v gospodarstvu in negospodarstvu za večjo gospodarsko rast,
– boja proti revščini in socialni izključenosti,
– zagotavljanje enakih možnosti v družbi,
– staranja prebivalstva in demografijo širše,
– kakovostjo izobraževanja,
– trajnostjo znanja,
– zdravja,
– prehrane in živilstva,
– okolja,
– ekologije,
– zelenih tehnologij,
– biotehnologije,
– materialov,
– obnovljivih virov energije,
– nanotehnologije,
– informacijske in komunikacijske tehnologije oziroma
– kulturne dediščine.
V okviru javnega razpisa prijavitelj lahko odda vlogo za sofinanciranje doktorskega študija za čas trajanja
študija po tem javnem razpisu, in sicer za:
A) celotno šolnino, vendar največ do zneska 4.000,00 EUR na posamezni letnik, denarno spodbudo za študij v znesku 5.950,00 EUR na posamezni
letnik in povračilo stroškov dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni
konferenci v tujini skupaj do vrednosti 2.500,00 EUR
ali
B) del šolnine, največ do 50,00 %, vendar ne več
kakor 2.000,00 EUR na posamezni letnik.
Prijavitelj, ki odda vlogo za sofinanciranje po A) točki in je ob sklenitvi pogodbe o sofinanciranju v delovnem
razmerju, samozaposlen ali prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, do denarne spodbude
ni upravičen.
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Prijavitelj ne more izbrati sofinanciranja pod A) točko samo za del stroškov razen v primeru iz prejšnjega
odstavka.
Prijavitelj, ki odda vlogo za sofinanciranje po A)
točki, lahko v vlogi na javni razpis podredno izbere
možnost, da se njegova vloga uvrsti tudi v izbor za sofinanciranje po B) točki, če vloga v fazi ocenjevanja po A)
točki ni izbrana.
Sofinanciranje se izbranemu prijavitelju odobri za
čas trajanja študija po javnem razpisu za vse letnike do
konca doktorskega študija. Izbrani prijavitelj lahko vstopi
v sofinanciranje po javnem razpisu v 1. ali 2. letniku doktorskega študija 3. stopnje. Ne glede na letnik, v katerem
vstopi v sofinanciranje po javnem razpisu, se izbrani
prijavitelj zaveže k realizaciji rezultata, kot ga definira
prvi odstavek te točke javnega razpisa.
4. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je podpreti tehnološke, visokošolske ter znanstvene potrebe gospodarstva in prenos
znanja v trikotniku visoko šolstvo, raziskovanje in gospodarstvo s spodbujanjem doktorskega študija na vseh področjih ter s tem prispevati k trajnostnemu razvoju družbe.
Cilj javnega razpisa je vzpostaviti sistem denarnih
spodbud za študente doktorskega študija na fakulteti,
ki bodo v program raziskovalnega dela vključili raziskovalno delo v povezavi z gospodarstvom oziroma reševanjem aktualnih družbenih izzivov.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu ter vsebina in priprava vloge
5.1. Pogoji za kandidiranje za prijavitelje
Sofinanciranje se lahko odobri prijaviteljem, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so ob prijavi vpisani v 1. letnik ali v 2. letnik po
študijskem programu Fakultete za informacijske študije
v Novem mestu,
– še niso imeli sofinanciranega doktorskega študija
iz javnih sredstev. Izjema so študentje, ki v študijskem
letu, kot je naveden v javnem razpisu, redno napredujejo
v višji letnik in v tem letu nimajo sofinanciranega študija
iz drugih javnih sredstev,
– so ob prijavi na javni razpis predložili idejno zasnovo doktorske disertacije, kakor jo določa javni razpis,
ki jo je potrdil mentor ali potencialni mentor, če prijavitelj
vstopa v javni razpis v prvem ali drugem letniku in še
nima potrjene teme doktorske disertacije,
– izkazujejo skladnost prijave s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa, opredeljenimi v 3. in 4. točki
tega razpisa.
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Vzporedni študij se ne sofinancira.
Mladi raziskovalci in drugi, ki imajo doktorski študij
(so)financiran iz drugih javnih sredstev, do financiranja
po tem javnem razpisu niso upravičeni.
Mentor oziroma potencialni mentor mora izpolnjevati pogoje za mentorja v skladu z internimi akti in pravili
fakultete.
V okviru idejne zasnove doktorske disertacije se
preverja izpolnjevanje zahtev iz drugega odstavka 3. točke javnega razpisa glede raziskovalnega dela prijavitelja
v povezavi z gospodarstvom ali reševanjem aktualnih
družbenih izzivov.
5.2. Vsebina in priprava vloge
Za sofinanciranje na javnem razpisu morajo prijavitelji predložiti formalno popolno vlogo, ki vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane obrazce:
Obrazec št. DR-0: Vloga na javni razpis, z obveznimi prilogami, izpolnjena in oddana v natisnjeni obliki:
– če gre za vlogo za sofinanciranje po 3. A) točki
javnega razpisa:
– Obrazec DR-1: Idejna zasnova doktorske disertacije potrjena s podpisom mentorja ali potencial
nega mentorja, če prijavitelj vstopa v javni razpis v 1.
ali 2. letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije;
– Obrazec DR-2: Program dela, ki ga podpiše
mentor ali potencialni mentor, če prijavitelj vstopa v shemo v 1. ali 2. letniku in še nima potrjene teme doktorske
disertacije;
– če gre za vlogo za sofinanciranje po 3. B) točki
javnega razpisa:
– Obrazec DR-1: Idejna zasnova doktorske di
sertacije potrjena s podpisom mentorja ali potencial
nega mentorja, če prijavitelj vstopa v javni razpis v 1.
ali 2. letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije.
Prijavitelji, ki želijo uveljavljati delovnega mentorja,
če ga imajo, po merilih za ocenjevanje vlog iz 6.1. točke
javnega razpisa priložijo k vlogi tudi obrazec št. DR-3:
Izjava delovnega mentorja, z vsemi zahtevanimi podpisi.
Če tako izpolnjen obrazec k vlogi ni priložen se šteje,
da prijavitelj delovnega mentorja ne uveljavlja in se prijavitelja v tej točki ne poziva k dopolnitvi vloge. Vloga
prijavitelja mora biti skladna s predmetom, namenom in
cilji javnega razpisa, opredeljenimi v 3. in 4. točki tega
razpisa.
6. Merila za izbor prijaviteljev in način izbire
6.1. Merila za ocenjevanje vlog
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A. Merila za ocenjevanje vlog iz 3. A) točke javnega razpisa:
Zap.
št.
1

Merilo
Ustreznost doktorskega kandidata
Ocenjuje se kandidatove dosežke pri študiju in znanstveno-raziskovalnem delu.
1.1 Prijavitelji, ki so vpisani v 1. letnik študijskega programa 3. stopnje:
1.1.1. Uspeh pri dosedanjem študiju (do 30 točk):
A. Diplomanti univerzitetnih programov pred bolonjsko prenovo
– Povprečna ocena pri študijskih programih brez diplome
izračun po formuli: število točk=(povprečna ocena-2)x4
študijski programi, ki imajo diplomo brez ocene oziroma opisno se obravnavajo kot študijski
programi brez diplome.
ali
– Povprečna ocena pri študijih z diplomo (do 28 točk) plus ocena diplomskega dela (do
4 točke)
izračun po formuli: število točk=povprečna ocena x 3 – 2 + število točk diplome;
* točkovanje diplome:
ocena diplome 9,5 ali več = 4 točke
ocena diplome 8,5 ali več in manj kot 9,5 = 3 točke
ocena diplome 7,5 ali več in manj kot 8,5 = 2 točki
ocena diplome 6,5 ali več in manj kot 7,5 = 1 točka
*Ocena diplome je lahko sestavljena iz ene ali več ocen (diplomsko delo, zagovor
diplomskega dela in/ali diplomski izpit)
B. Diplomanti enovitih magistrskih programov po bolonjski prenovi
– Povprečna ocena pri študijskih programih brez diplome
izračun po formuli: število točk=(povprečna ocena-2)x4
ali
– Povprečna ocena pri študijih z diplomo (do 28 točk) plus ocena diplomskega dela (do
4 točke)
izračun po formuli: število točk=povprečna ocena x 3 – 2 + število točk diplome;
točkovanje diplome:
– ocena diplome 9,5 ali več = 4 točke
– ocena diplome 8,5 ali več in manj kot 9,5 = 3 točke
– ocena diplome 7,5 ali več in manj kot 8,5 = 2 točki
– ocena diplome 6,5 ali več in manj kot 7,5 = 1 točka
C. Diplomanti študijskih programov 1. in 2. stopnje po bolonjski prenovi
– Povprečna ocena pri študijskih programih brez diplome
izračun po formuli: število točk=(povprečna ocena-2)x4
ali
– Povprečna ocena pri študijih z diplomo (do 28 točk) plus ocena diplomskega dela (do
4 točke)
izračun po formuli: število točk=*povprečna ocena x 3 – 2+ število točk diplome;
**točkovanje diplome:
– ocena diplome 9,5 ali več = 4 točke
– ocena diplome 8,5 ali več in manj kot 9,5 = 3 točke
– ocena diplome 7,5 ali več in manj kot 8,5 = 2 točki
– ocena diplome 6,5 ali več in manj kot 7,5 = 1 točka
*Za povprečno oceno pri bolonjskih programih se upošteva uspeh 1. in 2. stopnje po
naslednji formuli: (povprečna ocena 1. stopnje x število let 1. stopnje+povprečna ocena 2.
stopnje x število let 2. stopnje) / (število let 1. stopnje+število let 2. stopnje)
**V primeru diplome na 1. stopnji in 2. stopnji se naredi izračun povprečne ocene diplome po
formuli: (Ocena diplome 1. stopnje + ocena diplome 2. stopnje)/2
1.1.2. Zaključen dosedanji študijski program za pridobitev magisterija znanosti (4 točke)
1.1.3. Članek, objavljen ali sprejet v objavo, ali patent, sprejet v postopek (3 točke za 1
članek ali patent ali 6 točk za 2 ali več člankov ali patentov)
1.1.4. Aktivna udeležba s prispevkom na znanstveni konferenci (1 točka za 1 aktivno
udeležbo s prispevkom na znanstveni konferenci ali 3 točke za 2 ali več aktivnih udeležb
s prispevkom na znanstveni konferenci)
1.1.5. Nahtigalova ali Krkina nagrada ali druge primerljive nagrade (3 točke)
1.1.6. Strokovna specializacija (4 točke)

Število
možnih
točk

40
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1.1.7. Delovne izkušnje na relevantnem področju – najmanj dve leti (3 točke)
1.2 Prijavitelji vpisani v 2. letnik doktorskega študija:
1.2.1. Uspeh pri študiju/ih pred vpisom na doktorski študij (do 16 točk):A. Diplomanti
univerzitetnih programov pred bolonjsko prenovo
– Povprečna ocena pri študijskih programih brez diplome
izračun po formuli: število točk=(povprečna ocena – 2) x 2
ali
– Povprečna ocena pri študijih z diplomo
izračun po formuli:
število točk=(povprečna ocena x 3 – 2 + ocena diplome – 6) /2
B. Diplomanti enovitih magistrskih programov po bolonjski prenovi
– Povprečna ocena pri študijskih programih brez diplome
izračun po formuli: število točk=(povprečna ocena-2)x2
ali
– Povprečna ocena pri študijih z diplomo
izračun po formuli:
število točk=(povprečna ocena x 3 – 2 + ocena diplome – 6)/2
C. Diplomanti študijskih programov 1. in 2. stopnje po bolonjski prenovi
– Povprečna ocena pri študijskih programih brez diplome
izračun po formuli: število točk=(povprečna ocena-2)x2
ali
– Povprečna ocena pri študijih z diplomo
izračun po formuli:
število točk=(*povprečna ocena x 3 – 2 +**ocena diplome – 6) / 2
*Za povprečno oceno pri bolonjskih programih se upošteva uspeh 1. in 2. stopnje po
naslednji formuli: (povprečna ocena 1. stopnje x število let 1. stopnje+povprečna ocena 2.
stopnje x število let 2. stopnje) / (število let 1. stopnje+število let 2. stopnje)
**V primeru diplome na 1. stopnji in 2. stopnji se naredi izračun povprečne ocene diplome po
formuli: (Ocena diplome 1. stopnje + ocena diplome 2. stopnje)/2
1.2.2. Ocena študija magisterija znanosti (do 16 točk)
– Izračun po formuli: seštevek posameznih opravljenih obveznosti / število obveznost =
ocena povprečja
Ocena 8,5 ali več = 16 točk
Ocena 7 do manj kot 8,5 = 12 točk
Ocena 6 do manj kot 7 = 0 točk
ali
– za študije, pri katerih se uspeh ocenjuje opisno, z: opravil z odliko / opravil / ni opravil:
Opravil z odliko=16 točk, Opravil=12 točk
Izračun po formuli: seštevek posameznih opravljenih obveznosti / število obveznosti = ocena
povprečja
Če je povprečje točk večje ali enako 14 = 16 točk
Če je povprečje točk od 12 do 13,9 = 12 točk
ali
– za študije, pri katerih se uspeh ocenjuje opisno, z: opravil / ni opravil
Opravil= 16 točk
1.2.3. Znanstveni članek povezan z doktorskim delom, objavljen ali sprejet v objavo (20 točk)
1.2.4. Aktivna udeležba s prispevkom na konferenci, povezani z doktorskim delom (5 točk
za 1 aktivno udeležbo s prispevkom na konferenci ali 10 točk za 2 ali več aktivnih udeležb
s prispevkom na konferenci)
1.2.5. Strokovni članek (5 točk za 1 strokovni članek ali 10 točk za 2 ali več strokovnih
člankov)
Ocena dosedanjega znanstveno-raziskovalnega dela je v pristojnosti ocenjevalne komisije.
V primeru, da seštevek točkovanja po vseh zgoraj navedenih kriterijih preseže 40 točk, se
prijavitelju prizna največ 40 točk.
Povezanost programa raziskovalnega dela s predvidenim sodelovanjem v relevantnih
raziskovalnih programih/projektih.
Ocenjuje se relevantnost raziskovalnih programov/projektov v katere so vključeni prijavitelji,
glede na 3. točko javnega razpisa. Predvidene so 3 kategorije točk: 0 (ni vključenosti), 5
(povezava z reševanjem aktualnih družbenih izzivov) ali 10 (povezava z gospodarstvom) po
presoji ocenjevalne komisije.
Povezanost programa doktorskega študija z idejno zasnovo doktorske disertacije.
Povezanost programa doktorskega študija z idejno zasnovo doktorske disertacije se oceni
z 0 ali 10 točkami po presoji ocenjevalne komisije.
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Število
možnih
točk

Merilo
Primernost in usposobljenost delovnega mentorja.
Ocenjuje se relevantnost področja dela in referenc delovnega mentorja za raziskovalno delo
in doktorski študij doktorskega kandidata. Delovni mentor je strokovnjak iz gospodarstva
oziroma negospodarstva, razen državne uprave, visokošolskih zavodov, javnih raziskovalnih
zavodov in raziskovalnih organizacij, v katerih je raziskovanje njihova osnovna dejavnost.
Vloga delovnega mentorja je sodelovati z doktorskim študentom in mu pomagati ter
omogočati raziskovanje v delovnem okolju, na katerem temelji njegov doktorski študij.
Primernost in usposobljenost delovnega mentorja mora biti dokazljiva z delovnimi izkušnjami
na širšem področju doktorske disertacije študenta.
Primernost in usposobljenost delovnega mentorja se ocenjuje glede na delovanje delovnega
mentorja v povezavi z negospodarstvom (10 točk) ali z gospodarstvom (20 točk).

Skupaj

20

80

Največje možno število točk je 80. V sofinanciranje se predlagajo vloge, katerih ocena dosega ali presega prag
48 točk.
B. Merila za ocenjevanje vlog iz 3. B) točke javnega razpisa:
Zap.
št.
1

Število
možnih
točk

Merilo
Ustreznost doktorskega kandidata
Ocenjuje se kandidatove dosežke pri študiju in znanstveno-raziskovalnem delu.
Ocenjevanje ustreznosti prijavitelja se ocenjuje po merilih, ki so navedena pod točko 1
v Merilih za ocenjevanje vlog iz 3. A) točke javnega razpisa.
V primeru, da seštevek točkovanja po zgoraj navedenih kriterijih preseže 40 točk, se
prijavitelju prizna največ 40 točk.

40

Največje možno število točk je 40. V sofinanciranje se predlagajo vloge, katerih ocena dosega ali presega prag,
ki je 24 točk.
6.2. Postopek ocenjevanja vlog
Ocenjevanje vlog za sofinanciranje iz 3. A) točke
javnega razpisa:
– Vsako vlogo oceni komisija fakultete, ki jo imenuje
odgovorna oseba fakultete.
– Med enako ocenjenimi vlogami imajo prednost
vloge z višjo oceno po prvem merilu, nato vloge z višjo
oceno po drugem merilu, nato vloge z višjo oceno po
tretjem merilu in nato vloge z višjo oceno po četrtem merilu. Ko so izčrpane vse navedene možnosti in še vedno
ni mogoče določiti, katera izmed ocenjenih vlog je bila
izbrana, se izbere vlogo, ki je prva prispela na fakulteto.
– Če bo prag doseglo ali preseglo več vlog, kot
je na razpolago sredstev za njihovo sofinanciranje, bo
komisija izbrala prijavitelje po vrstnem redu glede na
prejeto oceno.
– Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe
o sofinanciranju ali se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se odobri naslednja vloga glede na doseženo
oceno.
Vloge, ki v fazi ocenjevanja niso izbrane za sofinanciranje po 3. A) točki javnega razpisa, se uvrstijo v izbor
za sofinanciranje iz 3. B) točke javnega razpisa, če je
prijavitelj v vlogi kot podredno izbral to možnost.
Ocenjevanje vlog za sofinanciranje iz 3. B) točke
javnega razpisa:
– Vsako vlogo oceni komisija fakultete, ki jo imenuje
odgovorna oseba fakultete.
– Če bo prag doseglo ali preseglo več vlog, kot
je na razpolago sredstev za njihovo sofinanciranje, bo
komisija izbrala prijavitelje po vrstnem redu glede na
prejeto oceno. Če še vedno ni mogoče določiti, katera
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izmed ocenjenih vlog je bila izbrana, se izbere vlogo, ki
je prva prispela na fakulteto.
– Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe
o sofinanciranju ali se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se odobri naslednja vloga glede na doseženo
oceno.
7. Okvirna višina razpisanih sredstev
7.1 Skupna okvirna višina razpisanih sredstev
Javni razpis delno sofinancira Evropska unija, in
sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se
izvaja v okviru Operativnega programa človeških virov
za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve
1.3. Štipendijske sheme. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje po
tem razpisu znaša največ do 60.300, 00 EUR, in sicer:
– 51.255,00 EUR – namenska sredstva EU –
Evropski socialni sklad (ESS) in
– 9.045,00 EUR – slovenska udeležba.
Delež namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko v celotnih javnih izdatkih znaša 85,00 %.
Delež sredstev slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike znaša 15,00 %.
Sofinanciranje operacije – Inovativna shema posameznega leta je vezano na razpoložljiva proračunska
sredstva ministrstva.
V primeru, da pride do sprememb v proračunu ministrstva za posamezno proračunsko leto, ki neposredno
vpliva na sofinanciranje operacije iz sredstev ministrstva
se sklene aneks k pogodbi, s katerim se bo ustrezno
uredilo oziroma dopolnilo pogodbena določila.
Obdobje upravičenosti stroškov:
– od 1. 8. 2012 do 30. 9. 2015 (stroški šolnin),
– od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2015 (stroški dnevnic,
namestitev, in potnih stroškov, denarnih spodbud, DDV).
Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 8. 2012 do
31. 12. 2015.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od 1. 8.
2012 do 31. 12. 2015.
Pri dodelitvi sredstev bodo imele prednost prijavitelji, ki bodo izbrani po 3. A) točki javnega razpisa. Preostanek sredstev bo namenjen prijaviteljem, izbranim po
3. B) točki javnega razpisa.
7.2 Okvirna višina razpisanih sredstev za posameznega prijavitelja
Sofinanciranje izbranega prijavitelja po 3. A) točki
javnega razpisa lahko obsega za čas študija po javnem
razpisu:
– šolnino za doktorski študij, vendar največ do zneska 4.000,00 EUR na posamezni letnik,
– denarno spodbudo za študij v znesku
5.950,00 EUR na posamezni letnik, če izbrani prijavitelj
ob sklenitvi pogodbe o sofinanciranju ni v delovnem
razmerju, samozaposleni ali prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in
– stroške dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci
v tujini skupaj do vrednosti 2.500,00 EUR.
Sofinanciranje izbranega prijavitelja po 3. B) točki javnega razpisa lahko obsega del šolnine za doktorski študij, največ do 50,00 %, vendar ne več kakor
2.000,00 EUR na posamezni letnik.

Št.

12 / 7. 2. 2013 /

Stran

475

8. Upravičeni stroški in izdatki
Sofinanciranje se lahko izvede le za upravičene
stroške, ki niso financirani iz drugih javnih finančnih
sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna. Dvojno financiranje ni dovoljeno.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so skladni z javnim razpisom, so dejansko nastali in so neposredno povezani z doktorskim študijem
prijavitelja,
– so nastali in bili plačani v obdobju upravičenosti,
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih
listinah,
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti
in nacionalnimi pravili in
– niso in ne bodo financirani z drugimi viri sredstev
iz državnega proračuna, sredstev lokalnih skupnosti
ali EU.
8.1 Vrste upravičenih stroškov
Upravičeni stroški so:
– Šolnina za doktorski študij.
– Denarna spodbuda za študij, kot standardni strošek na enoto.
– Stroški dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci
v tujini, in sicer največ za čas trajanja konference podaljšano za dva dni zaradi poti na kraj dogodka in vračanja.
Stroški dnevnic se izračunavajo v skladu in do višine
kot jo določa Uredba o povračilu stroškov za službena
potovanja v tujino. Strošek kilometrine ni upravičen.
Praviloma velja, da je treba izbrati najbolj ekonomičen
način prevoza in bivanja.
– DDV.
Sredstva za upravičene stroške bodo nakazana za
posamezno študijsko leto ob predložitvi dokazil in na način, kot je določeno v pogodbi o sofinanciranju (priloga
1 javnega razpisa).
V primeru, ko izbrani prijavitelj, kateremu je odobrena denarna spodbuda za študij, med sofinanciranjem po
javnem razpisu sklene delovno razmerje, se samozaposli ali prijavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ni več upravičen do denarne spodbude za študij
in bo moral že prejeta sredstva za ta namen za čas, ko
zanje ne izpolnjuje pogojev, vrniti v skladu s pogodbo
o sofinanciranju.
8.2 Dokazila za uveljavljanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov
Sredstva bo fakulteta nakazovala izbranemu prijavitelju na podlagi podpisane pogodbe o sofinanciranju
in predloženih dokazil o upravičenih stroških za vsako
študijsko leto posebej po prejemu sredstev od ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo.
Sofinancirani izbrani prijavitelji morajo v času študija
redno napredovati v višji letnik doktorskega študija, za
katerega so pridobili sofinanciranje na javnem razpisu.
Pogoj za izplačilo v tekočem študijskem letu sta potrdilo
o vpisu in o rednem napredovanju. V okviru rednega napredovanja se upoštevata upravičena razloga podaljšanja
statusa študenta zaradi materinstva ali daljše bolezni,
kakor ju opredeljuje statut fakultete, vendar največ za
12 mesecev. V tem času sofinanciranje ni zagotovljeno.
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Ostala dokazila o upravičenih stroških so:
Vrsta stroška

Dokazila

Dnevnice, namestitve in
potni stroški

– prevozni stroški: račun oziroma vozovnica, če je iz nje razvidna cena in dokazilo
o plačilu stroška
– stroški namestitve: račun za namestitev v hotelu ipd. in potrdilo o plačilu stroška
– stroški dnevnic: dokazilo o času bivanja na kraju dogodka (Čas trajanja
potovanja in konference mora biti jasno razviden iz dokazil (letalska karta,
boarding pass kupon, hotelski račun na ime upravičenca, program konference).
– potrdilo o udeležbi, lista prisotnosti (prispevek, ki ga je imel udeleženec na
mednarodni konferenci v tujini)

Šolnine (oziroma njihov
sorazmerni del)

– račun za šolnino za posamezni letnik, ki se glasi na ime izbranega udeleženca in
dokazilo o plačilu šolnine

Denarna spodbuda –
standardni strošek na
enoto

– izjava udeleženca, da ni v delovnem razmerju, samozaposlen ali prijavljen
na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in potrdilo Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje

DDV

– račun s specificiranim DDV in dokazilo o plačilu
9. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov
Obdobje upravičenosti stroškov:
– od 1. 8. 2012 do 30. 9. 2015 (stroški šolnin),
– od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2015 (stroški dnevnic,
namestitev, in potnih stroškov, denarnih spodbud, DDV).
Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 8. 2012 do
31. 12. 2015.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od 1. 8.
2012 do 31. 12. 2015.
Sofinanciranje se izbranemu prijavitelju odobri za
čas trajanja študija po javnem razpisu za vse letnike
do konca doktorskega študija. Izbrani prijavitelj lahko
vstopi v financiranje po tem javnem razpisu v 1. ali
2. letniku doktorskega študija 3. stopnje, če je redno
napredoval v višji letnik doktorskega študija. V okvir
rednega napredovanja se upoštevata upravičena razloga podaljšanja statusa študenta zaradi materinstva
ali daljše bolezni, kakor ju opredeljuje Statut Fakultete
za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS,
št. 117/08, 56/12), vendar največ za 12 mesecev. V tem
času sofinanciranje ni zagotovljeno. Izbrani prijavitelj pa
mora ne glede na letnik, v katerem vstopi v sofinanciranje po tem javnem razpisu poleg rednega napredovanja v vse letnike študija izpolniti vsaj enega od pogojev
(znanstveni članek, patent, uspešno opravljen zagovor
doktorske naloge oziroma pridobljen naslov doktor znanosti) določenih v javnem razpisu v 3. točki, v roku, določenem v pogodbi o sofinanciranju vendar najkasneje
do 30. 9. 2015, zaradi zaključka izvajanja Operativnega
programa razvoja človeških virov 2007–2013, na katerem temelji ta javni razpis, kar pomeni, da se zaključi
možnost sofinanciranja.
Izbrani prijavitelji, ki bodo v sofinanciranje po tem
javnem razpisu vstopili v 1. letniku, ter v času študija
redno napredovali ob izkoriščeni možnosti materinstva
ali daljše bolezni, bodo do povračila stroškov šolnin
in/ali denarne spodbude zadnjega letnika v študijskem
letu 2015/16 upravičeni le, če bodo do 30. 9. 2015 izpolnili enega izmed pogojev, določenih v tem javnem
razpisu v točki 3 in do tega roka tudi predložili zahtevek
za povračilo stroškov šolnine in/ali denarne spodbude
na fakulteto.
Če izbrani prijavitelj v roku, določenem v pogodbi o sofinanciranju ne bo izpolnil enega od pogojev iz
3. točke javnega razpisa, bo moral vrniti prejeta sredstva
po tem javnem razpisu v skladu s pogodbo o sofinanciranju.
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10. Način prijave in rok za oddajo vlog
Rok za oddajo vloge je četrtek, 28. 2. 2013 do
15. ure. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v referat Fakultete za informacijske študije v Novem mestu
do izteka navedenega roka ne glede na vrsto prenosa
pošiljke. Vloge se lahko pošljejo priporočeno po pošti ali
se oddajo osebno v referatu Fakultete za informacijske
študije v Novem mestu, Ulica talcev 3, Novo mesto.
Nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene. Vloge
z nepravilno označeno ovojnico ne bodo predmet izbire
in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
Vloge morajo prijavitelji dostaviti v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – vloga na inovativno shemo
2012« ter s polnim naslovom prijavitelja.
Prijavitelji so dolžni spremljati vsa obvestila, informacije in navodila v zvezi s predmetnim javnim razpisom, ki jih fakulteta objavi na svojem spletnem naslovu:
www.fis.unm.si ter ta obvestila, informacije in navodila
upoštevati kot sestavni del javnega razpisa.
11. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo izvedla komisija fakultete za odpiranje vlog, ki jo s sklepom imenuje odgovorna oseba
fakultete. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpiranje vlog
bo potekalo v prostorih fakultete na Ulici talcev 3, Novo
mesto najkasneje v roku osmih delovnih dni od izteka
roka za dostavo vlog.
V primeru nepopolnih vlog bodo prijavitelji v roku
8 dni od odpiranja vlog pisno pozvani k dopolnitvi vloge.
Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnili v roku 10 dni od
prejema poziva za dopolnitev. Vloga, ki je prijavitelj ne
bo dopolnil v roku v skladu s pozivom za dopolnitev, se
s sklepom zavrže.
Navedbe v posameznih obrazcih v vlogi se upoštevajo le ob predložitvi dokazil, kot so navedena in zahtevana v prijavnih obrazcih.
12. Obveščanje o izboru: o izboru in dodelitvi sredstev bo s sklepom odločil dekan fakultete, na podlagi predloga komisije. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od
datuma odpiranja vlog. Hkrati bodo s sklepom obveščeni
tudi prijavitelji, ki ne bodo izbrani. Izbrani prijavitelji bodo
hkrati s sklepom o izboru pozvani k podpisu pogodbe
o sofinanciranju. Če se izbrani prijavitelj v 8 dneh od
prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil
vlogo za pridobitev sredstev.
13. Ugovor: morebiten ugovor zoper sklep iz prejšnje točke javnega razpisa lahko prijavitelji vložijo pri fakulteti v roku 8 dni od vročitve sklepa. O ugovoru v roku
15 dni s sklepom odloči Senat fakultete. Vložen ugovor
ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Pritožnik mora v pisni obrazložitvi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je ugovor vložen. Predmet ugovora ne
morejo biti pogoji za prijavo prijaviteljev in postavljena
merila za ocenjevanje vlog.
14. Posebne zahteve vezane na izvajanje javnega
razpisa
14.1 Zagotavljanje enakih možnosti
V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija med osebami, ki kandidirajo za sofinanciranje doktorskega študija,
v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006.
14.2 Informiranje in obveščanje javnosti
Izbrani prijavitelj bo moral upoštevati zahteve glede
informiranja in obveščanja javnosti, kakor to narekujeta
8. in 9. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006, kot je podrobno opredeljeno v vzorcu pogodbe o sofinanciranju,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Navodila so
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povzeta po Navodilih organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih
skladih v programskem obdobju 2007–2013, ki jih je
izdal organ upravljanja na področju kohezijske politike.
Skladno s spremembo navodil, ki jih izda organ upravljanja, se spremenijo tudi navodila, ki jih mora upoštevati
izbrani prijavitelj.
14.3 Hranjenje in dostopnost dokumentacije
Izbrani prijavitelj mora hraniti vso dokumentacijo,
povezano z izvajanjem operacije v skladu z veljavno
zakonodajo oziroma najmanj do 31. 12. 2020. Pred iztekom tega datuma, lahko fakulteta ta rok podaljša. Prijavitelj mora zagotoviti dostop do celotne dokumentacije
v zvezi s sofinanciranjem doktorskega študija po javnem
razpisu vsem organom, ki so vključeni v spremljanje
izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po
poteku pogodbe o sofinanciranju.
14.4 Varovanje osebnih podatkov in poslovne skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe
Sveta (ES) št. 1828/2006. Poslovna skrivnost se lahko
nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne
more pa se nanašati na celotno vlogo. Vse osebe, ki
bodo sodelovale pri odpiranju in ocenjevanju vlog bodo
morale predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
14.5 Obveznosti glede spremljanja podatkov o udeležencih
Fakulteta mora spremljati podatke o udeležencih
v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi 23 Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih
za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter
Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj, s popravki z dne 27. 12. 2007.
14.6 Morebitno dopolnilno financiranje
Dopolnilno financiranje v skladu s 34. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006 ni predvideno.
14.7 Omejitve glede sprememb na projektu v skladu s 57. členom Splošne uredbe ES 1083/2006: ni
relevantno.
14.8 Posledice v primeru ugotovitve dvojnega financiranja posamezne operacije
Za upravičene stroške, ki se bodo uveljavljali za sofinanciranje iz finančnih sredstev po tem javnem razpisu,
ni dovoljeno pridobiti še sredstev iz drugih javnih virov,
t.j. dodatnega financiranja iz javnih finančnih sredstev
evropskega, državnega ali lokalnega proračuna.
V primeru ugotovitve dvojnega sofinanciranja istih
upravičenih stroškov iz različnih javnih virov mora
upravičenec vrniti vsa sredstva, izplačana po pogodbi
o sofinanciranju izbranemu prijavitelju skupaj z zako
nitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev
do dneva vračila, pogodbo o sofinanciranju pa se odpove.
14.9 Zahteve glede spremljanja prihodkov operacije: ni relevantno.
15. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (besedilo javnega razpisa, navodila, obrazci in priloge) je z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS na voljo na spletnem naslovu fakultete: http://www.
fis.unm.si. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
dvignejo tudi v referatu fakultete pri Nataši Lisec, v času
uradnih ur do izteka prijavnega roka.
16. Dodatne informacije in obveščanje: vprašanja
v zvezi z javnim razpisom se lahko posredujejo do 21. 2.

Stran

478 /

Št.

12 / 7. 2. 2013

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

2013 v elektronski obliki na naslov: info@fis.unm.si.
Fakulteta bo na vprašanja odgovorila najkasneje do
26. 2. 2013.
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu
Ob-1401/13
Javni razpis
»Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega
študija za spodbujanje sodelovanja
z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih
izzivov – generacija 2012 Fakulteta za uporabne
družbene študije v Novi Gorici«
v okviru
Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007–2013
1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva
in prilagodljivosti; prednostne usmeritve
1.3 Štipendijske sheme
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: izvajalec javnega razpisa je Fakulteta za uporabne družbene
študije, Kidričeva 9, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju:
FUDŠ). FUDŠ nastopa pri izvedbi tega javnega razpisa
v vlogi upravičenca pri izvajanju operacije »Inovativna
shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012 Fakulteta za
uporabne družbene študije v Novi Gorici«.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
Podlaga za izvedbo javnega razpisa je:
– zakonodaja Evropske skupnosti: Uredba Sveta
(ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L št. 210 z dne
31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 1083/2006), Uredba
(ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (UL L št. 210,
z dne 31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 1081/2006/), Uredbe
Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih
za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu
ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj
(UL L št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (ES)
št. 1828/2006), Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007 SI 051 PO 001,
z dne 21. 11. 2007);
– zakonodaja Republike Slovenije: Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D,
109/12), Zakon o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 –
ZDIU12), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS,
št. 104/12), Proračun Republike Slovenije za leto 2013
in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 88/10 in
64/12), Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji
v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10), Pravilnik o postopku dodelitve sredstev na javnem razpisu »Inova-

tivna shema za sofinanciranje doktorskega študija za
spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja
aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012 FUDŠ
sprejet na 10. seji Senata FUDŠ dne 22. 11. 2012, odločba Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
v vlogi organa upravljanja št: OP RČV/1/3/005-0-MIZKŠ o dodelitvi sredstev za program »Inovativna shema
za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje
sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih
družbenih izzivov – generacija 2012 Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, pogodba o sofinanciranju operacije št. 3330-13-500227.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje doktorskega študija doktorskih študentov Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici – FUDŠ (v nadaljevanju: prijavitelj), ki so v študijskem letu 2012/2013 na
FUDŠ vpisali doktorski študij v 1., 2. ali 3. letnik doktorskega študijskega programa tretje stopnje Sociologija (v
nadaljevanju: doktorski študij 3. stopnje) in bodo:
– v času uradnega trajanja doktorskega študija,
kakor je bil akreditiran, v okviru raziskovalnega dela
vezanega na doktorski študij, dosegli:
– znanstveni članek, ki bo sprejet v objavo oziroma objavljen, ali
– patent, sprejet v postopek na nacionalni ravni,
ali
– uspešno opravljen zagovor doktorske naloge
oziroma pridobljen naslov doktor znanosti ali
– najkasneje v 12 mesecih podaljšanega roka brez
sofinanciranja dosegli uspešno opravljen zagovor doktorske naloge oziroma pridobili naslov doktor znanosti.
Izbrani prijavitelj, ki bo sofinanciran po tem javnem
razpisu, mora doseči vsaj enega od rezultatov iz prejšnjega odstavka te točke javnega razpisa do roka določenega v pogodbi o sofinanciranju oziroma najkasneje
do 30. 9. 2015.
S sofinanciranjem se spodbuja doktorski študij prijaviteljev, katerih program raziskovalnega dela v okviru doktorskega študija bo vključeval raziskovalno delo
skladno s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa
ter v povezavi z:
– gospodarstvom ali
– reševanjem aktualnih družbenih izzivov z enega
ali več tematskih področij:
– inovativnih pristopov v gospodarstvu in negospodarstvu za večjo gospodarsko rast,
– boja proti revščini in socialni izključenosti,
– zagotavljanje enakih možnosti v družbi,
– staranja prebivalstva in demografijo širše,
– kakovostjo izobraževanja,
– trajnostjo znanja,
– zdravja,
– prehrane in živilstva,
– okolja,
– ekologije,
– zelenih tehnologij,
– biotehnologije,
– materialov,
– obnovljivih virov energije,
– nanotehnologije,
– informacijske in komunikacijske tehnologije oziroma
– kulturne dediščine.
V okviru javnega razpisa prijavitelj lahko odda samo
eno vlogo za sofinanciranje doktorskega študija za čas
trajanja študija po tem javnem razpisu, in sicer za:
A) celotno šolnino, do zneska 2.690,00 EUR na
posamezni letnik, denarno spodbudo za študij v znesku

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
5.950,00 EUR na posamezni letnik in povračilo stroškov
dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe
s prispevkom na mednarodni konferenci v tujini skupaj
do vrednosti 2.500,00 EUR
ali
B) del šolnine, največ do 50,00 % na posamezni
letnik.
Za celotno šolnino iz točke A) in do povračila stroškov dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci v tujini
skupaj do vrednosti 2.500,00 EUR lahko kandidirajo
tudi zaposleni prijavitelji, za denarno spodbudo za študij iz točke A) pa le prijavitelji, ki ob sklenitvi pogodbe
o sofinanciranju niso v delovnem razmerju, samozaposleni ali prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje.
Prijavitelj ne more izbrati sofinanciranja pod A) točko samo za del stroškov razen v primeru iz prejšnjega
odstavka. Prijavitelj, ki odda vlogo za sofinanciranje po
A) točki, lahko v vlogi na javni razpis podredno izbere
možnost, da se njegova vloga uvrsti tudi v izbor za sofinanciranje po B) točki, če vloga v fazi ocenjevanja po
A) točki ni izbrana.
Sofinanciranje se izbranemu prijavitelju odobri za
čas trajanja študija po javnem razpisu za vse letnike
do konca doktorskega študija. Izbrani prijavitelj lahko
vstopi v sofinanciranje po tem javnem razpisu v 1., 2.
ali 3. letniku doktorskega študija 3. stopnje, če je redno
napredoval v vse letnike doktorskega študija. V okviru
rednega napredovanja se upoštevata upravičena razloga podaljšanja statusa zaradi materinstva ali daljše bolezni, kakor ju opredeljuje statut FUDŠ, vendar največ za
12 mesecev. V tem času sofinanciranje ni zagotovljeno.
Izbrani prijavitelj pa mora, ne glede na letnik, v katerem
vstopi v sofinanciranje po tem javnem razpisu, poleg
rednega napredovanja v vse letnike študija izpolniti vsaj
enega od pogojev (znanstveni članek, patent, uspešno
opravljen zagovor doktorske naloge oziroma pridobljen
naslov doktor znanosti) določenih v prvem odstavku
3. točke tega razpisa, in sicer v roku določenem v pogodbi o sofinanciranju vendar najkasneje do 30. 9. 2015,
zaradi zaključka izvajanja Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, na katerem temelji ta
javni razpis Inovativna shema 2012, kar pomeni, da se
zaključi možnost sofinanciranja.
Izbrani prijavitelji, ki bodo v sofinanciranje po tem
javnem razpisu vstopili v 1. letniku, ter v času študija
redno napredovali ob izkoriščeni možnosti materinstva
ali daljše bolezni, bodo do povračila stroškov šolnin in/ali
denarne spodbude zadnjega letnika v študijskem letu
2015/2016 upravičeni le, če bodo do 30. 9. 2015 izpolnili enega izmed pogojev, določenih v prvem odstavku
3. točke tega razpisa in do tega roka tudi predložili
zahtevek za povračilo stroškov šolnine in/ali denarne
spodbude na FUDŠ.
4. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je podpreti tehnološke,
visokošolske ter znanstvene potrebe gospodarstva in
prenos znanja v trikotniku visoko šolstvo, raziskovanje
in gospodarstvo s spodbujanjem doktorskega študija
na vseh področjih ter s tem prispevati k trajnostnemu
razvoju družbe.
Cilj javnega razpisa je vzpostaviti sistem denarnih
spodbud za podiplomske študente doktorskega študija
na FUDŠ, ki bodo v program raziskovalnega dela vključili raziskovalno delo v povezavi z gospodarstvom in
reševanjem aktualnih družbenih izzivov.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu ter vsebina in priprava vloge
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5.1. Pogoji za kandidiranje za prijavitelje
Sofinanciranje se lahko odobri prijaviteljem, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so ob prijavi vpisani v 1. letnik ali v višji letnik
po študijskem programu, pri tem so v višji letnik redno
napredovali;
– še niso imeli sofinanciranega doktorskega študija
iz javnih sredstev. Izjema so študentje, ki so v študijskem letu 2012/2013 redno napredovali v višji letnik
in v tem letu nimajo sofinanciranega študija iz drugih
javnih sredstev (mladi raziskovalci ali mladi raziskovalci
iz gospodarstva ter drugi, ki imajo doktorski študij (so)
financiran iz drugih javnih sredstev, niso upravičeni do
sofinanciranja po tem javnem razpisu);
– so ob prijavi na javni razpis predložili idejno zasnovo doktorske disertacije, kakor jo določa javni razpis,
ki jo je potrdil mentor ali potencialni mentor, če prijavitelj
vstopa v javni razpis v 1. ali 2. letniku in še nima potrjene
teme doktorske disertacije. Študentje višjih letnikov kot
dokazilo o izbranem in potrjenem mentorju predložijo
sklep o potrjeni temi doktorske disertacije.
Vloga prijavitelja mora biti skladna s predmetom,
namenom in cilji javnega razpisa.
Mentor oziroma potencialni mentor mora izpolnjevati pogoje za mentorja v skladu z internimi akti in pravili
FUDŠ-a.
V okviru idejne zasnove doktorske disertacije se
preverja izpolnjevanje zahtev iz drugega odstavka 3. točke javnega razpisa glede raziskovalnega dela prijavitelja
v povezavi z gospodarstvom ali reševanjem aktualnih
družbenih izzivov.
Vzporedni študij se ne financira.
5.2. Vsebina in priprava vloge
Za sofinanciranje na javnem razpisu morajo prijavitelji predložiti popolno vlogo, ki vsebuje naslednje
izpolnjene in podpisane obrazce:
Če gre za vlogo za sofinanciranje po 3.A) točki
javnega razpisa:
1. Obrazec 10-0: Vloga na javni razpis s podatki
o ustreznosti doktorskega kandidata in obveznimi prilogami;
2. Obrazec 10-1: Idejna zasnova doktorske disertacije potrjena s podpisom mentorja ali potencialnega
mentorja, če prijavitelj vstopa v javni razpis v 1. ali 2.
letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije.
Študentje višjih letnikov kot dokazilo o izbranem in potrjenem mentorju obrazcu priložijo sklep o potrjeni temi
doktorske disertacije;
3. Obrazec 10-2: Program dela, ki ga podpiše
mentor ali potencialni mentor, če prijavitelj vstopa v javni
razpis v 1. ali 2. letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije.
Prijavitelji, ki kandidirajo za sofinanciranje po 3.A)
točki javnega razpisa in želijo uveljavljati delovnega
mentorja, če ga imajo, po merilih za ocenjevanje vlog iz
6.1. točke javnega razpisa, priložijo k vlogi tudi obrazec
10-3: Izjava delovnega mentorja, z vsemi zahtevanimi
podpisi. Če tako izpolnjen obrazec k vlogi ni priložen
se šteje, da prijavitelj delovnega mentorja ne uveljavlja
in se prijavitelja v tej točki ne poziva k dopolnitvi vloge.
Če gre za vlogo za sofinanciranje po 3.B) točki
javnega razpisa:
1. Obrazec 10-0: Vloga na javni razpis s podatki
o ustreznosti doktorskega kandidata in obveznimi prilogami;
2. Obrazec 10-1: Idejna zasnova doktorske disertacije potrjena s podpisom mentorja ali potencialnega
mentorja, če prijavitelj vstopa v javni razpis v 1. ali 2.
letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije.
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Študentje višjih letnikov kot dokazilo o izbranem in potrjenem mentorju obrazcu priložijo sklep o potrjeni temi
doktorske disertacije.
6. Merila za izbor prijaviteljev in način izbire
6.1. Merila za ocenjevanje vlog
A. Merila za ocenjevanje vlog iz 3.A) točke javnega razpisa:
Zap.
št.
1
1.1

Merilo

Število
možnih
točk

Ustreznost doktorskega kandidata:

40

Povprečna ocena zaključenega dodiplomskega študija (predbolonjska VII. stopnja
izobrazbe) oziroma bolonjskega magistrskega študija 2. stopnje brez diplome:
Povprečna ocena 7,0 – 7,4 = 15 točk,
Povprečna ocena 7,5 – 7,9 = 17 točk,
Povprečna ocena 8,0 – 8,4 = 20 točk,
Povprečna ocena 8,5 – 8,9 = 22 točk
Povprečna ocena 9,0 – 9,4 = 26 točk
Povprečna ocena 9,5 – 19 = 28 točk

28

1.2

Kandidat je vpisan v višji letnik

1.3

Kvaliteta strokovnih in znanstvenih objav
Strokovne objave (strokovni članki, monografije, prispevki na stokovnih konferencah itd) =
največ 20 točk
Znanstvene objave (znanstvene monografije, znanstveni članki, poglavja z znanstvenih
monografijah itd.) = največ 40 točk

401

Sodelovanje pri raziskovalnem delu (domači in mednarodni raziskovalni projekti)

20

Povezanost programa raziskovalnega dela s predvidenim sodelovanjem v relevantnih
raziskovalnih programih/projektih.
– 10 točk dobijo kandidati, ki izkažejo povezanost programa raziskovalnega dela
s predvidenim sodelovanjem v ustreznih raziskovalnih programih/projektih, ki so povezani
z gospodarstvom
– 5 točk dobijo kandidati, ki izkažejo povezanost programa raziskovalnega dela
s predvidenim sodelovanjem v ustreznih raziskovalnih programih/projektih, ki so povezani
z reševanjem aktualnih družbenih izzivov

10

3

Povezanost programa doktorskega študija z idejno zasnovo doktorske disertacije

10

4

Primernost in usposobljenost delovnega mentorja2.
– 20 točk dobijo kandidati, ki imajo delovnega mentorja iz gospodarstva.
– 10 točk dobijo kandidati, ki imajo delovnega mentorja iz negospodarstva, razen državne
uprave, visokošolskih zavodov, javnih raziskovalnih zavodov in raziskovalnih organizacij,
v katerih je raziskovanje njihova osnovna dejavnost.

20

1.4
2

Skupaj

1 točka
za vsak
letnik

80

Kandidat lahko po merilu 1.3 zbere več kot 40 točk, vendar skupni seštevek točk pri merilu 1 ne more preseči te številke.
Delovni mentor je strokovnjak iz gospodarstva oz. negospodarstva, razen državne uprave, visokošolskih zavodov, javnih raziskovalnih zavodov in raziskovalnih organizacij, v katerih je raziskovanje njihova osnovna dejavnost. Vloga delovnega
mentorja je sodelovati z doktorskim študentom in mu pomagati ter omogočati raziskovanje v delovnem okolju, na katerem
temelji njegov doktorski študij. Primernost in usposobljenost delovnega mentorja mora biti dokazljiva z delovnimi izkušnjami na
širšem področju doktorske disertacije študenta. Delovni mentor mora imeti najmanj sedmo raven izobrazbe po KLASIUS SRV.
1
2

Največje možno število točk je 80. Kandidat mora zbrati najmanj 48 točk, od tega najmanj 24 točk po merilu 1
(ustreznost doktorskega kandidata).
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B. Merila za ocenjevanje vlog iz 3.B) točke javnega razpisa:

Zap. št. Merilo
1
1.1

Ustreznost doktorskega kandidata:
Povprečna ocena zaključenega dodiplomskega študija oziroma magistrskega študija 2.
stopnje brez diplome:
Povprečna ocena 7,0 – 7,4 = 15 točk,
Povprečna ocena 7,5 – 7,9 = 17 točk,
Povprečna ocena 8,0 – 8,4 = 20 točk,
Povprečna ocena 8,5 – 8,9 = 22 točk
Povprečna ocena 9,0 – 9,4 = 26 točk
Povprečna ocena 9,5 – 19 = 28 točk

1.2

Kandidat je vpisan v višji letnik

1.3

Kvaliteta strokovnih in znanstvenih objav
Strokovne objave (strokovni članki, monografije, prispevki na stokovnih konferencah itd) =
največ 20 točk
Znanstvene objave (znanstvene monografije, znanstveni članki, poglavja z znanstvenih
monografijah itd.) = največ 40 točk

1.4

Sodelovanje pri raziskovalnem delu (domači in mednarodni raziskovalni projekti)

Število
možnih
točk
40

28

1 točka
za vsak
letnik

403

20

Kandidat lahko po merilu 1.3 zbere več kot 40 točk, vendar skupni seštevek točk pri merilu 1 ne more preseči
te številke.
Največje možno število točk je 40. Kandidat mora zbrati najmanj 24 točk.
3

6.2. Postopek ocenjevanja vlog
Ocenjevanje vlog za sofinanciranje iz 3.A) točke
javnega razpisa:
– Vsako vlogo oceni komisija FUDŠ-a, ki jo imenuje
odgovorna oseba FUDŠ-a. V sofinanciranje se predlagajo vloge, katerih ocena dosega ali presega prag, ki
je 48 točk.
– Med enako ocenjenimi vlogami imajo prednost
vloge z višjo oceno po prvem merilu, nato vloge z višjo
oceno po drugem merilu, nato vloge z višjo oceno po
tretjem merilu in nato vloge z višjo oceno po četrtem merilu. Ko so izčrpane vse navedene možnosti in še vedno
ni mogoče določiti, katera izmed ocenjenih vlog je bila
izbrana, se izbere vlogo, ki je prva prispela na FUDŠ.
Če ima več kandidatov enako št. točk po merilu 1, je
izbran tisti, ki ima več točk iz naslova objav. Če jih ima
več enako št. točk iz naslova objav, je izbran tisti, ki ima
več znanstvenih objav.
– Med izbranimi vlogami se preveri število doktorskih študentov na mentorja oziroma potencialnega mentorja na način, da skupno število doktorskih študentov,
katerim je mentor oziroma potencialni mentor potrdil
Obrazec 10-1.: Idejna zasnova doktorske disertacije
po tem razpisu in število doktorskih študentov, katerim
je ta ista oseba že mentor po shemi mladih raziskovalcev ter mladih raziskovalcev iz gospodarstva, hkrati ne
presega deset. Pri tem se v kvoto štejejo tudi mesta, ki
jih je mentor oziroma potencialni mentor dobil odobrena
na zadnjem razpisu za mlade raziskovalce, ki ga vodi
ARRS, čeprav so ostala nezasedena. Če je tako izračunano skupno število mentorstev preseženo, se na tem
javnem razpisu odobri vloge prijaviteljev do zapolnitve
kvote desetih mentorstev in sicer po vrsti od najvišje
ocene navzdol oziroma datumu prejetja vloge na FUDŠ,
v primeru enake ocene.
– Če bo prag dosegalo ali presegalo več vlog, kot
je na razpolago sredstev za njihovo sofinanciranje, bo
komisija izbrala prijavitelje po vrstnem redu glede na
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prejeto oceno. Med enako ocenjenimi vlogami, bodo
imele prednost vloge kot je opisano v drugi alinei tega
odstavka.
– Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe
o sofinanciranju ali se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se odobri naslednja vloga glede na doseženo
oceno.
Vloge, ki v fazi ocenjevanja niso izbrane za sofinanciranje po 3.A) točki javnega razpisa, se uvrstijo v izbor
za sofinanciranje iz 3.B) točke javnega razpisa, če je
prijavitelj v vlogi kot podredno izbral to možnost.
Ocenjevanje vlog za sofinanciranje iz 3.B) točke
javnega razpisa:
– Vsako vlogo oceni komisija FUDŠ, ki jo imenuje
odgovorna oseba FUDŠ-a. V sofinanciranje se predlagajo vloge, katerih ocena dosega ali presega prag, ki
je 24 točk.
– Če ima več kandidatov enako št. točk, je izbran
tisti, ki ima več točk iz naslova objav. Če jih ima več
enako št. točk iz naslova objav, je izbran tisti, ki ima več
znanstvenih objav.
– Med izbranimi vlogami se preveri število doktorskih
študentov na mentorja oziroma potencialnega mentorja
na način, da skupno število doktorskih študentov, katerim
je mentor oziroma potencialni mentor potrdil Obrazec
10-1: Idejna zasnova doktorske disertacije po tem razpisu
in število doktorskih študentov, katerim je ta ista oseba
že mentor po shemi mladih raziskovalcev ter mladih raziskovalcev iz gospodarstva, hkrati ne presega deset. Pri
tem se v kvoto štejejo tudi mesta, ki jih je mentor oziroma
potencialni mentor dobil odobrena na zadnjem razpisu za
mlade raziskovalce, ki ga vodi ARRS, čeprav so ostala
nezasedena. Če je tako izračunano skupno število mentorstev preseženo, se na tem javnem razpisu odobri vloge
prijaviteljev do zapolnitve kvote desetih mentorstev in
sicer po vrsti od najvišje ocene navzdol oziroma datumu
prejetja vloge na FUDŠ, v primeru enake ocene.
– Če bo prag dosegalo ali presegalo več vlog, kot
je na razpolago sredstev za njihovo sofinanciranje, bo
komisija izbrala prijavitelje po vrstnem redu glede na
prejeto oceno. Če še vedno ni mogoče določiti, katera
izmed ocenjenih vlog je bila izbrana, se izbere vlogo, ki
je prva prispela na FUDŠ.
– Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe
o sofinanciranju ali se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se odobri naslednja vloga glede na doseženo
oceno.
7. Okvirna višina razpisanih sredstev
7.1. Skupna okvirna višina razpisanih sredstev
Javni razpis delno sofinancira Evropska unija, in
sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se
izvaja v okviru Operativnega programa človeških virov
za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve
1.3. Štipendijske sheme. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje po
tem razpisu znaša največ do 129.940,00 EUR, in sicer:
– 110.449,00 EUR – namenska sredstva EU –
Evropski socialni sklad (ESS) in
– 19.491,00 EUR – slovenska udeležba.
Delež namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko v celotnih javnih izdatkih znaša 85,00 %.
Delež sredstev slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike znaša 15,00 %.
Kolikor razpisana sredstva ne zadostujejo za sofinanciranje vseh kandidatov, ki so dosegli ali presegli
prag za sofinanciranje, se najprej razdelijo sredstva
za sofinanciranje kandidatov, ki so dosegli ali presegli
minimalno število točk po Merilu za ocenjevanje vlog iz
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3.A točke javnega razpisa, pri čemer pa se s tega naslova sofinanciranje odobri največ 4 kandidatom. Nato
se razdelijo sredstva kandidatom, ki ustrezajo kriterijem
za sofinanciranje po Merilih za ocenjevanje vlog iz 3.
B točke javnega razpisa.
7.2. Okvirna višina razpisanih sredstev za posameznega prijavitelja
Sofinanciranje izbranega prijavitelja po 3.A) točki
javnega razpisa lahko obsega za čas študija po javnem
razpisu:
– šolnino za doktorski študij (2.690,00 EUR na posamezni letnik),
– denarno spodbudo za študij v znesku
5.950,00 EUR na posamezni letnik, če izbrani prijavitelj
ob sklenitvi pogodbe o sofinanciranju ni v delovnem razmerju, samozaposlen ali prijavljen na Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje
– stroške dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci
v tujini skupaj do vrednosti 2.500,00 EUR.
Sofinanciranje izbranega prijavitelja po 3.B) točki
javnega razpisa lahko obsega del šolnine za doktorski
študij, največ do 50,00 % na posamezni letnik.
8. Upravičeni stroški in izdatki
Sofinanciranje se lahko izvede le za upravičene
stroške, ki niso financirani iz drugih javnih finančnih
sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna. Dvojno financiranje ni dovoljeno.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so skladni z javnim razpisom ter so dejansko nastali in so neposredno povezani z doktorskim študijem
prijavitelja,
– so nastali in bili plačani v obdobju upravičenosti,
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih
listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti
in nacionalnimi pravili,
– niso in ne bodo financirani z drugimi viri sredstev
iz državnega proračuna, sredstev lokalnih skupnosti
ali EU.
8.1. Vrste upravičenih stroškov
Upravičeni stroški so:
– Šolnina za doktorski študij.
– Denarna spodbuda za študij, kot standardni strošek na enoto.
– Stroški dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci
v tujini, in sicer največ za čas trajanja konference podaljšano za dva dni zaradi poti na kraj dogodka in vračanja.
Stroški dnevnic se izračunavajo v skladu in do višine
kot jo določa Uredba o povračilu stroškov za službena
potovanja v tujino. Strošek kilometrine ni upravičen.
Praviloma velja, da je treba izbrati najbolj ekonomičen
način prevoza in bivanja.
– DDV.
Sredstva za upravičene stroške bodo nakazana za
posamezno študijsko leto ob predložitvi dokazil in na način, kot je določeno v pogodbi o sofinanciranju (priloga
1 javnega razpisa).
V primeru, ko izbrani prijavitelj, kateremu je odobrena denarna spodbuda za študij, med sofinanciranjem po
javnem razpisu sklene delovno razmerje, se samozaposli ali prijavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ni več upravičen do denarne spodbude za študij
in bo moral že prejeta sredstva za ta namen za čas, ko
zanje ne izpolnjuje pogojev, vrniti v skladu s pogodbo
o sofinanciranju.
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8.2. Dokazila za uveljavljanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov
Za dokazovanje upravičenih stroškov in izdatkov bo
FUDŠ vodila ločeno računovodstvo ali ustrezno računovodsko kodo za vse transakcije v zvezi s sofinanciranjem izbranega prijavitelja po javnem razpisu.
Sredstva bo FUDŠ nakazovala izbranemu prijavitelju na podlagi podpisane pogodbe o sofinanciranju in predloženega zahtevka ter dokazil o upravičenih
stroških za vsako študijsko leto posebej po prejemu
sredstev od ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo.
Dokazila o upravičenih stroških so za:
– vse stroške: potrdilo o vpisu in rednem napredovanju v višji letnik oziroma izpolnjevanju pogojev zaradi
mirovanja statusa študenta;
– šolnino (oziroma njen sorazmerni del) račun za
šolnino za posamezni letnik, ki se glasi na ime izbranega
prijavitelja, in dokazilo o plačilu šolnine;
– denarno spodbudo za študij: izjava, da prijavitelj
ni v delovnem razmerju, samozaposlen ali prijavljen na
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, izjava, da
prijavitelj nima sofinanciranega doktorskega študija iz
drugih javnih sredstev;
– stroške dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci
v tujini: potrdilo organizatorja o udeležbi ali program
konference, v katerem je navedeno ime udeleženca
ali vabilo na konferenco, dokazilo o aktivni udeležbi na
konferenci in prispevek (prezentacija oziroma besedilo
prispevka), ki ga je imel udeleženec na mednarodni
konferenci v tujini ter za:
– prevozne stroške: vozovnica, v primeru letalskega prevoza tudi vstopni kartoni; račun oziroma vozovnica, iz katere je razvidna cena in dokazilo o plačilu
stroška. V primeru gotovinskega plačila je dokazilo račun, na katerem je označeno, da je bil plačan s strani
udeleženca;
– stroške namestitve: račun o nastanitvi, izdan
s strani hotela ipd. ter dokazilo o plačilu stroška (npr.
bančni izpisek, potrdilo o plačilu z gotovino);
– stroške dnevnic: dokazilo o času bivanja na
kraju konference (npr. vozovnica, račun o nastanitvi,
potrdilo organizatorja o udeležbi na konferenci);
– DDV: račun s specificiranim DDV in dokazilo
o plačilu.
Zahtevek z dokazili (prilogami) iz prejšnjega odstavka je potrebno predložiti FUDŠ v 30 dneh po nastanku
stroška in najkasneje do 31. avgusta za izplačila v tekočem proračunskem letu za upravičene stroške nastale
do tega roka.
9. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov
Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 8. 2012 do
30. 9. 2015 za upravičen strošek šolnine ter od 1. 10.
2012 do 30. 9. 2015 za stroške dnevnic, namestitev in
potnih stroškov, denarnih spodbud, DDV.
Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 8. 2012 do
31. 12. 2015.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od 1. 8.
2012 do 31. 12. 2015.
Čas za dosego rezultata iz prvega odstavka 3. točke javnega razpisa in doba sofinanciranja se določita
glede na izhodiščno stanje doktorskega študija posameznega prijavitelja.
Sofinanciranje je zagotovljeno za čas študija po
javnem razpisu in ne več kot 3 leta (pričetek odštevanja
razpoložljivega časa: 1. 10. 2012). Pri tem časovni okvir
3 let velja za tiste prijavitelje, ki pridobijo sofinanciranje
na javnem razpisu v 1. letniku doktorskega študija 3.
stopnje. FUDŠ določi dobo sofinanciranja za število
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letnikov študija sofinanciranih po javnem razpisu, od
vključno študijskega leta 2012/2013.
Zgoraj navedeni časovni okvir določa tudi čas za
izpolnitev pogodbenih obveznosti, kot jih definira prvi
odstavek 3. točke javnega razpisa.
Čas iz prejšnjega odstavka lahko FUDŠ podaljša ob
obstoju upravičenih razlogov zaradi mirovanja statusa
študenta zaradi materinstva ali daljše bolezni, kakor ju
opredeljuje statut FUDŠ, ko ta razlog nastane, vendar
največ za 12 mesecev. V tem času sofinanciranje ni
zagotovljeno.
Če izbrani prijavitelj v roku ne bo izpolnil pogodbe
o sofinanciranju, bo moral vrniti prejeta sredstva po tem
javnem razpisu v skladu s pogodbo o sofinanciranju.
10. Način prijave in rok za oddajo vlog
Rok za oddajo vloge je, ne glede na vrsto prenosa
pošiljke od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
do vključno 8. marca 2013 do 15. ure na naslov Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, p.p. 62,
5000 Nova Gorica.
Vloge morajo prijavitelji dostaviti v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – vloga na inovativno shemo
2012« ter s polnim naslovom prijavitelja.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v dekanat FUDŠ do izteka navedenega roka ne glede na vrsto
prenosa pošiljke. Nepravočasne in nepravilno označene
vloge se s sklepom zavrže.
11. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo izvedla komisija FUDŠ za odpiranje vlog, ki jo s sklepom imenuje odgovorna oseba
FUDŠ. Odpiranje vlog bo potekalo v prostorih FUDŠ
v roku osmih dni od izteka roka za dostavo vlog.
V primeru nepopolnih vlog bodo prijavitelji v roku
8 dni od odpiranja vlog pisno pozvani k dopolnitvi vloge.
Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnili v roku 10 dni od
prejema poziva za dopolnitev. Vloga, ki je prijavitelj ne
bo dopolnil v roku v skladu s pozivom za dopolnitev, se
s sklepom zavrže.
12. Obveščanje o izboru: o izboru in dodelitvi sredstev bo s sklepom odločila odgovorna oseba FUDŠ,
na podlagi predloga komisije. Prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku
60 dni od datuma odpiranja vlog. Hkrati bodo s sklepom
obveščeni tudi prijavitelji, ki ne bodo izbrani. Izbrani
prijavitelji bodo hkrati s sklepom o izboru pozvani k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se izbrani prijavitelj
v 8 dneh od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje,
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
13. Ugovor: morebitne ugovore zoper sklep iz prejšnje točke javnega razpisa lahko prijavitelji vložijo pri
FUDŠ v roku 8 dni od vročitve sklepa. O ugovoru v 10
delovnih dneh s sklepom odloči dekan FUDŠ. Vloženi
ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
V ugovoru morajo biti v pisni obrazložitvi natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je ugovor vložen. Predmet
ugovora ne morejo biti pogoji za prijavo prijaviteljev in
postavljena merila za ocenjevanje vlog.
14. Posebne zahteve vezane na izvajanje javnega
razpisa
14.1. Zagotavljanje enakih možnosti
V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija med osebami, ki kandidirajo za sofinanciranje doktorskega študija,
v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006.
14.2. Informiranje in obveščanje javnosti
Izbrani prijavitelj bo moral upoštevati zahteve glede
informiranja in obveščanja javnosti, kakor to narekujeta
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8. in 9. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006, kot je podrobno opredeljeno v vzorcu pogodbe o sofinanciranju, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Navodila so povzeta po Navodilih organa upravljanja za informiranje in
obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013, ki jih je izdala Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko, ki na področju kohezijske politike nastopa v vlogi organa upravljanja. Skladno s spremembo
navodil, ki jih izda organ upravljanja, se spremenijo tudi
navodila, ki jih mora upoštevati izbrani prijavitelj.
14.3. Hranjenje in dostopnost dokumentacije
Izbrani prijavitelj mora hraniti vso dokumentacijo,
povezano z izvajanjem operacije v skladu z veljavno
zakonodajo do 31. 12. 2020 za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma lahko FUDŠ ta rok
podaljša. Prijavitelj mora zagotoviti dostop do celotne
dokumentacije v zvezi s sofinanciranjem doktorskega
študija po javnem razpisu vsem organom, ki so vključeni
v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije
javnega razpisa, tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o sofinanciranju.
14.4. Varovanje osebnih podatkov in poslovne
skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe
Sveta (ES) št. 1828/2006. Poslovna skrivnost se lahko
nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne
more pa se nanašati na celotno vlogo. Vse osebe, ki
bodo sodelovale pri odpiranju in ocenjevanju vlog bodo
morale predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
14.5. Obveznosti glede spremljanja podatkov
o udeležencih
FUDŠ bo spremljala podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi 23 Uredbe komisije
(ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter
Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj, s popravki z dne 27. 12. 2007.
14.6. Posledice v primeru ugotovitve dvojnega financiranja operacije
Za upravičene stroške, ki se bodo uveljavljali za sofinanciranje iz finančnih sredstev po tem javnem razpisu,
ni dovoljeno pridobiti še sredstev iz drugih javnih virov,
t.j. dodatnega financiranja iz javnih finančnih sredstev
evropskega, državnega ali lokalnega proračuna.
V primeru ugotovitve dvojnega sofinanciranja istih
upravičenih stroškov iz različnih javnih virov mora izbrani prijavitelj vrniti FUDŠ vsa sredstva, ki so mu bila
izplačana po pogodbi o sofinanciranju skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do
dneva vračila, pogodbo o sofinanciranju pa se odpove.
15. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (besedilo javnega razpisa, navodila, obrazci in priloge) je z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS na voljo na spletnem naslovu FUDŠ: www.fuds.si.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo
tudi v dekanatu FUDŠ do izteka prijavnega roka.
16. Dodatne informacije in obveščanje: vprašanja
v zvezi z javnim razpisom se lahko posredujejo do
4. marca 2013 v elektronski obliki na naslov: dekanat@fuds.si. FUDŠ bo na vprašanja odgovorila najkasneje do 6. marca 2013 ter jih bo objavila na svoji spletni
strani: www.fuds.si.
Fakulteta za uporabne družbene študije
Nova Gorica
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Ob-1418/13
Javni razpis

»Inovativna shema za sofinanciranje
doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja
z gospodarstvom in reševanja aktualnih
družbenih izzivov – generacija 2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana«
v okviru
Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007–2013
1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva
in prilagodljivosti;
prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Jamova 39, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: MPŠ), ki nastopa v vlogi upravičenca
pri izvajanju operacije »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja
z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012 Mednarodna podiplomska šola
Jožefa Stefana«.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
Podlage za izvedbo javnega razpisa so: Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 o splošnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L št. 210,
z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe (ES)
št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
5. 7. 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (UL L št. 210, z dne
31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih za
izvajanje Uredbe 1083/2006/ES o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem
socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe
(ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta
o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L št. 371,
z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami,
v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES), Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013, št. CCI 2007SI051PO001, z dne 21. 11.
2007, z vsemi spremembami, Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo in
110/11-ZDIU12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS,
št. 104/12), Proračuna Republike Slovenije za leto 2013
in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08 in
99/09 – ZIPRS1011), Uredbe o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki
Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10), Zakona
o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno
prečiščeno besedilo, 40/12-ZUJF in 57/12-ZPCP-2D,
109/12), Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija
(Uradni list RS, št. 88/10 in 64/12), Statut Mednarodne
podiplomske šole Jožefa Stefana, Pravilnik o magistrskem in doktorskem študiju, Pravilnik o načinu dodelitve
sredstev na javnem razpisu »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012 Mednarodna podiplomska

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
šola Jožefa Stefana«, v vlogi organa upravljanja št:
OP RČV/1/3/011-0-MIZKŠ o dodelitvi sredstev za program »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega
študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom
in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija
2012 Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana«,
z dne 21. 1. 2013 in pogodba št. 3330-13-500225 o sofinanciranju in izvedbi operacije ter Javni razpis »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za
spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja
aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012 Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana« (Uradni list RS,
z dne 7. 2. 2013) in Sklep o izbiri št. 6033-190/2012/85
z dne 22. 10. 2012.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje doktorskega študija doktorskih študentov Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana (v nadaljevanju: prijavitelj),
ki so se v študijskem letu 2012/2013 vpisali v 1., 2. ali 3.
letnik doktorskih študijskih programov tretje stopnje (v
nadaljevanju: doktorski študij 3. stopnje) in bodo:
– v času trajanja doktorskega študija, v skladu
z akreditiranim študijskim programom, v okviru raziskovalnega dela, vezanega na doktorski študij, dosegli:
– znanstveni članek, ki bo sprejet v objavo oziroma objavljen, ali
– patent, sprejet v postopek na nacionalni ravni,
ali
– uspešno opravljen zagovor doktorske naloge in
s tem pridobljen naslov doktor znanosti ali
– najkasneje v 12 mesecih podaljšanega roka brez
sofinanciranja uspešno opravili zagovor doktorske naloge in s tem pridobili naslov doktor znanosti.
Končni rok za uspešno opravljen zagovor doktorske
naloge oziroma pridobitev naslova doktor znanosti je
najkasneje do 30. 9. 2015 oziroma do roka določenega
v pogodbi o sofinanciranju, zato bodo 12 mesečnega
podaljšanja roka brez sofinanciranja deležni le tisti udeleženci, pri katerih bo to tudi časovno sovpadalo z izvajanjem sofinanciranja.
S sofinanciranjem se spodbuja doktorski študij prijaviteljev, katerih program raziskovalnega dela v okviru doktorskega študija bo vključeval raziskovalno delo
v povezavi z:
– gospodarstvom ali
– reševanjem aktualnih družbenih izzivov z enega
ali več tematskih področij:
– inovativnih pristopov v gospodarstvu in negospodarstvu za večjo gospodarsko rast,
– boja proti revščini in socialni izključenosti,
– zagotavljanja enakih možnosti v družbi,
– staranja prebivalstva in demografijo širše,
– kakovostjo izobraževanja,
– trajnostjo znanja,
– zdravja,
– prehrane in živilstva,
– okolja,
– ekologije,
– zelenih tehnologij,
– biotehnologije,
– materialov,
– obnovljivih virov energije,
– nanotehnologije,
– informacijske in komunikacijske tehnologije oziroma
– kulturne dediščine.
V okviru javnega razpisa prijavitelj lahko odda samo
eno vlogo za sofinanciranje doktorskega študija za čas
trajanja študija po tem javnem razpisu, in sicer za:
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A) celotno šolnino, vendar največ do zneska 4.000,00 EUR na posamezni letnik, denarno spodbudo za študij v znesku 5.950,00 EUR na posamezni
letnik in povračilo stroškov dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni
konferenci v tujini skupaj do vrednosti 2.500,00 EUR.
ali
B) del šolnine, največ do 50,00 %, vendar ne več
kakor 2.000,00 EUR na posamezni letnik.
Za denarno spodbudo po A) točki tega člena lahko
kandidirajo prijavitelji, ki ob sklenitvi pogodbe o sofinanciranju niso v delovnem razmerju, samozaposleni ali prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.
Prijavitelj ne more izbrati sofinanciranja pod A) točko samo za del stroškov razen v primeru iz prejšnjega
odstavka.
Prijavitelj, ki odda vlogo za sofinanciranje po A)
točki, lahko v vlogi na javni razpis podredno izbere
možnost, da se njegova vloga uvrsti tudi v izbor za sofinanciranje po B) točki, če vloga v fazi ocenjevanja po A)
točki ni izbrana.
Sofinanciranje se izbranemu prijavitelju odobri za
čas trajanja študija po javnem razpisu za vse letnike
do konca doktorskega študija. Izbrani prijavitelj lahko
vstopi v sofinanciranje po tem javnem razpisu v 1., 2.
ali 3. letniku doktorskega študija 3. stopnje,če je redno
napredoval v vse letnike doktorskega študija. V okviru
rednega napredovanja se upoštevata upravičena razloga podaljšanja statusa študenta zaradi materinstva ali
daljše bolezni, kakor ju opredeljuje Statut visokošolskega zavoda, vendar največ za 12 mesecev. V tem času
sofinanciranje ni zagotovljeno. Izbrani prijavitelj pa mora
ne glede na letnik, v katerem vstopi v sofinanciranje po
tem javnem razpisu, poleg rednega napredovanja v vse
letnike študija izpolniti vsaj enega od pogojev (znanstveni
članek, patent, uspešno opravljen zagovor doktorske naloge oziroma pridobljen naslov doktor znanosti) določen
v prvem odstavku 3. točke tega javnega razpisa v roku,
določenem v pogodbi o sofinanciranju vendar najkasneje
do 30. 9. 2015, zaradi zaključka izvajanja Operativnega
programa razvoja človeških virov 2007–2013, na katerem
temelji javni razpis Inovativna shema 2012, kar pomeni,
da se zaključi možnost sofinanciranja.
Izbrani prijavitelji, ki bodo v sofinanciranje po tem
javnem razpisu vstopili v 1. letniku, ter v času študija
redno napredovali ob izkoriščeni možnosti materinstva
ali daljše bolezni, bodo do povračila stroškov šolnin in/ali
denarne spodbude zadnjega letnika v študijskem letu
2015/2016 upravičeni le, če bodo do 30. 9. 2015 izpolnili enega izmed pogojev, določenih v prvem odstavku
3. točke tega javnega razpisa in do tega roka tudi predložili zahtevek za povračilo stroškov šolnine in/ali denarne
spodbude na MPŠ.
4. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je podpreti tehnološke,
visokošolske ter znanstvene potrebe gospodarstva in
prenos znanja v trikotniku visoko šolstvo, raziskovanje
in gospodarstvo s spodbujanjem doktorskega študija na
gospodarskem področju in področjih aktualnih družbenih izzivov ter s tem prispevati k trajnostnemu razvoju
družbe.
Cilj javnega razpisa je vzpostaviti sistem denarnih spodbud za doktorske študente Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana, ki bodo v okviru svojega
doktorskega študija opravljali raziskovalno delo povezano s potrebami gospodarstva ali reševanjem aktualnih
družbenih izzivov.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu ter vsebina in priprava vloge
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5.1. Pogoji za kandidiranje za prijavitelje
Sofinanciranje se lahko odobri prijaviteljem, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so ob prijavi vpisani v 1. letnik ali v višji letnik
po študijskem programu Mednarodne podiplomske šole
Jožefa Stefana, pri tem pa so v višji letnik redno napredovali,
– še niso imeli sofinanciranega doktorskega študija iz javnih sredstev. Izjema so študenti, ki so v študijskem letu 2012/2013 redno napredovali v višji letnik in
v tem letu nimajo sofinanciranega študija iz drugih javnih sredstev (mladi raziskovalci ali mladi raziskovalci iz
gospodarstva niso upravičeni do sofinanciranja po tem
javnem razpisu),
– so ob prijavi na javni razpis predložili idejno zasnovo doktorske disertacije, kot jo določa javni razpis,
ki jo je potrdil mentor ali predvideni mentor, če prijavitelj
vstopa v javni razpis v 1. ali 2. letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije. Študentje 3. letnikov kot
dokazilo o izbranem in potrjenem mentorju predložijo
sklep o potrjeni temi doktorske disertacije,
– vloga prijavitelja mora biti v skladu s predmetom,
namenom in cilji javnega razpisa.
Mentor oziroma potencialni mentor mora izpolnjevati pogoje za mentorja v skladu z internimi akti in pravili
MPŠ.
V okviru idejne zasnove doktorske disertacije se
preverja izpolnjevanje zahtev iz drugega odstavka 3. točke javnega razpisa glede raziskovalnega dela prijavitelja
v povezavi z gospodarstvom ali reševanjem aktualnih
družbenih izzivov.
Vzporedni študij se ne sofinancira.
Mladi raziskovalci in drugi, ki imajo doktorski študij
(so)financiran iz drugih javnih sredstev, do sofinanciranja po tem javnem razpisu niso upravičeni.
5.2. Vsebina in priprava vloge
Za prijavo po 3.A) točki javnega razpisa morajo
prijavitelji predložiti formalno popolno vlogo, ki vsebuje
naslednje izpolnjene in podpisane obrazce:
1. Obrazec št. 10-0: Vloga na javni razpis, izpolnjena in oddana v natisnjeni obliki;
2. Obrazec št. 10-1: Idejna zasnova doktorske
disertacije, potrjena s podpisom mentorja ali predvidenega mentorja (v primeru, če prijavitelj vstopa v javni
razpis v 1. ali 2. letniku
in še nima potrjene teme doktorske disertacije).
Študentje 3. letnikov kot dokazilo o izbranem in potrjenem mentorju predložijo sklep o potrjeni temi doktorske
disertacije;
3. Obrazec št. 10-2: Program dela, ki ga podpiše
mentor ali predvideni mentor (v primeru, če prijavitelj
vstopa v javni razpis v 1. ali 2. letniku in še nima potrjene
teme doktorske disertacije).
Prijavitelj, ki se prijavlja za sofinanciranje po 3.A)
točki javnega razpisa in želi uveljavljati delovnega mentorja, predloži tudi obrazec št. 10-3: Izjava delovnega
mentorja. Če obrazec k vlogi ni priložen, se šteje, da
prijavitelj delovnega mentorja ne uveljavlja in se prijavitelja v tej točki ne poziva k dopolnitvi vloge.
Za sofinanciranje na javnem razpisu po 3.B) točki javnega razpisa morajo prijavitelji predložiti popolno
vlogo, ki vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane
obrazce:
1. Obrazec št. 10-0: Vloga na javni razpis, izpolnjena in oddana v natisnjeni obliki;
2. Obrazec št. 10-1: Idejna zasnova doktorske
disertacije, potrjena s podpisom mentorja
ali predvidenega mentorja (v primeru, če prijavitelj vstopa v javni razpis v 1. ali 2. letniku
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in še nima potrjene teme doktorske disertacije).
Študentje 3. letnikov kot dokazilo o izbranem in potrjenem mentorju predložijo sklep o potrjeni temi doktorske
disertacije.
6. Merila za izbor prijaviteljev in način izbire
6.1. Merila za ocenjevanje vlog

A. Merila za ocenjevanje vlog iz 3.A) točke javnega razpisa:
Zap. št.
1

Merilo

Število
možnih točk

Ustreznost prijavitelja (doktorskega kandidata)
Ocenjuje se prijaviteljeve dosežke pri študiju in znanstveno- raziskovalnem delu.
1.1. Prijavitelji, ki so vpisani v prvi letnik doktorskega študija:
a) Uspeh pri dosedanjem študiju (do 32 točk):
– Diplomanti univerzitetnih programov pred bolonjsko prenovo
– Povprečna ocena pri študijskih programih brez diplome izračun po formuli:
število točk = (povprečna ocena-2)x4
– Študijski programi, ki imajo diplomo brez ocene oziroma opisno se obravnavajo kot
študijski programi brez diplome.
ali
– Povprečna ocena pri študijih z diplomo(do 28 točk) plus ocena diplomskega dela
(do 4 točke)
izračun po formuli: število točk = povprečna ocena x 3 – 2 + število točk diplome;
* točkovanje diplome:
ocena diplome 9,5 ali več = 4 točke
ocena diplome 8,5 ali več in manj kot 9,5 = 3 točke
ocena diplome 7,5 ali več in manj kot 8,5 = 2 točki
ocena diplome 6,5 ali več in manj kot 7,5 = 1 točka
* Ocena diplome je lahko sestavljena iz ene ali več ocen (diplomsko delo, zagovor
diplomskega dela in/ali diplomski izpit)
– Diplomanti enovitih magistrskih programov po bolonjski prenovi
– Povprečna ocena pri študijskih programih brez diplome izračun po formuli:
število točk = (povprečna ocena-2)x4
ali
– Povprečna ocena pri študijih z diplomo(do 28 točk) plus ocena diplomskega dela
(do 4 točke)
izračun po formuli: število točk = povprečna ocena x 3 – 2 + število točk diplome;
točkovanje diplome:
ocena diplome 9,5 ali več = 4 točke
ocena diplome 8,5 ali več in manj kot 9,5 = 3 točke
ocena diplome 7,5 ali več in manj kot 8,5 = 2 točki
ocena diplome 6,5 ali več in manj kot 7,5 = 1 točka

40

Stran

488 /

Št.

12 / 7. 2. 2013

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

– Diplomanti študijskih programov 1. in 2. stopnje po bolonjski prenovi
– Povprečna ocena pri študijskih programih brez diplome izračun po formuli:
število točk = (povprečna ocena-2)x4
ali
– Povprečna ocena pri študijih z diplomo(do 28 točk) plus ocena diplomskega dela
(do 4 točke)
izračun po formuli: število točk = * povprečna ocena x 3 – 2+ število točk diplome;
** točkovanje diplome:
ocena diplome 9,5 ali več = 4 točke
ocena diplome 8,5 ali več in manj kot 9,5 = 3 točke
ocena diplome 7,5 ali več in manj kot 8,5 = 2 točki
ocena diplome 6,5 ali več in manj kot 7,5 = 1 točka
* Za povprečno oceno pri bolonjskih programih se upošteva uspeh 1. in 2. stopnje
po naslednji formuli:
(povprečna ocena 1. stopnje x število let 1. stopnje + povprečna ocena 2. stopnje x število let
2. stopnje) / (število let 1. stopnje+število let 2. stopnje)
** V primeru diplome na 1. stopnji in 2. stopnji se naredi izračun povprečne ocene
diplome po formuli:
(Ocena diplome 1. stopnje + ocena diplome 2. stopnje)/2
b) Zaključen dosedanji študijski program za pridobitev magisterija znanosti (4 točke)
c) Članek, objavljen ali sprejet v objavo, ali patent, sprejet v postopek (3
točke za 1 članek ali patent ali 6 točk za 2 članka ali patenta)
d) Aktivna udeležba s prispevkom na znanstveni konferenci (1 točka za 1
aktivno udeležbo s prispevkom na znanstveni konferenci ali 3 točke za 2 aktivni udeležbi
s prispevkom na znanstveni konferenci)
e) Nagrada za diplomsko delo (3 točke)
f) Druge nagrade na dosedanjem študiju (2 točki za 1 nagrado ali 4 točke za 2 nagradi)
g) Strokovna specializacija (4 točke)
h) Delovne izkušnje na področjih, ki so skladni s cilji razpisa (do 10 točk)
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1.2. Prijavitelji v višjih letnikih doktorskega študija:
a) Uspeh pri študiju/ih pred vpisom na doktorski študij (do 16 točk)
– Diplomanti univerzitetnih programov pred bolonjsko prenovo
– Povprečna ocena pri študijskih programih brez diplome izračun po formuli:
število točk = (povprečna ocena – 2) x 2
ali
– Povprečna ocena pri študijih z diplomo izračun po formuli:
število točk = (povprečna ocena x 3 – 2 + ocena diplome – 6) /2
– Diplomanti enovitih magistrskih programov po bolonjski prenovi
– Povprečna ocena pri študijskih programih brez diplome izračun po formuli:
število točk = (povprečna ocena-2)x2
ali
– Povprečna ocena pri študijih z diplomo izračun po formuli:
število točk = (povprečna ocena x 3 – 2 + ocena diplome – 6)/2
– Diplomanti študijskih programov 1. in 2. stopnje po bolonjski prenovi
– Povprečna ocena pri študijskih programih brez diplome izračun po formuli:
število točk = (povprečna ocena-2)x2
ali
– Povprečna ocena pri študijih z diplomo izračun po formuli:
število točk = (* povprečna ocena x 3 – 2 + ** ocena diplome – 6) / 2
* Za povprečno oceno pri bolonjskih programih se upošteva uspeh 1. in 2. stopnje
po naslednji formuli:
(povprečna ocena 1. stopnje x število let 1. stopnje+povprečna ocena 2. stopnje x število let
2. stopnje) / (število let 1. stopnje + število let 2. stopnje)
** V primeru diplome na 1. stopnji in 2. stopnji se naredi izračun povprečne ocene diplome po
formuli:
(Ocena diplome 1. stopnje + ocena diplome 2. stopnje)/2
b) Ocena doktorskega študija (do 16 točk)
– Izračun po formuli: seštevek posameznih opravljenih obveznosti / število
obveznosti = ocena povprečja
Ocena 8,5 ali več = 16 točk
Ocena 7 do manj kot 8,5 = 12 točk
Ocena 6 do manj kot 7 = 0 točk
ali
– za študije, pri katerih se uspeh ocenjuje opisno z: opravil z odliko/ opravil / ni
opravil:
Opravil z odliko = 16 točk, Opravil = 12 točk
Izračun po formuli:seštevek posameznih opravljenih obveznosti / število
obveznosti = ocena povprečja
Če je povprečje točk večje ali enako 14 = 16 točk
Če je povprečje točk od 12 do 13,9 = 12 točk
ali
– za študije, pri katerih se uspeh ocenjuje opisno, z: opravil / ni opravil:
Opravil = 16 točk
c) Znanstveni članek povezan z doktorskim delom, objavljen ali sprejet v objavo (20 točk)
d) Aktivna udeležba s prispevkom na konferenci, povezani z doktorskim delom (5 točk za 1 aktivno
udeležbo s prispevkom na konferenci ali 10 točk za 2 aktivni udeležbi s prispevkom na konferenci)
e) Strokovni članek (5 točk za 1 strokovni članek ali 10 točk za 2
strokovna članka)
f) Delovne izkušnje na področjih, ki so skladni s cilji razpisa (do 10 točk)
Ocena dosedanjega znanstveno-raziskovalnega dela je v pristojnosti ocenjevalne komisije.
V primeru, da seštevek točkovanja po vseh zgoraj navedenih kriterijih preseže 40 točk, se prijavitelju
prizna največ 40 točk.
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Povezanost programa raziskovalnega dela s predvidenim sodelovanjem v relevantnih raziskovalnih
programih/projektih.
Ocenjuje se relevantnost raziskovalnih programov/projektov v katere so vključeni prijavitelji, glede na
3. točko javnega razpisa. Predvideni sta 2 kategoriji točk: 5 (za raziskovalni projekt v povezavi z
reševanjem aktualnih družbenih izzivov) ali 10 (za raziskovalni projekt v povezavi z gospodarstvom)
po presoji ocenjevalne komisije.

3

Povezanost programa doktorskega študija z idejno zasnovo doktorske disertacije.
Povezanost programa doktorskega študija z idejno zasnovo doktorske disertacije se oceni z 0 ali 10
točkami po presoji ocenjevalne komisije

4

10

10

Primernost in usposobljenost delovnega mentorja.
Ocenjuje se relevantnost področja dela in referenc delovnega mentorja za raziskovalno delo in
doktorski študij prijavitelja.
Delovni mentor je strokovnjak iz gospodarstva oziroma negospodarstva, razen državne uprave,
visokošolskih zavodov, javnih raziskovalnih zavodov in raziskovalnih organizacij, v katerih je
raziskovanje njihova osnovna dejavnost. Primernost in usposobljenost delovnega mentorja mora biti
dokazljiva z delovnimi izkušnjami na širšem področju doktorske disertacije študenta.

20

Primernost in usposobljenost delovnega mentorja se ocenjuje glede na delovanje delovnega
mentorja v povezavi z negospodarstvom (10 točk) ali z gospodarstvom (20 točk).
Skupaj

80

Največje možno število točk je 80. V sofinanciranje se predlagajo vloge, katerih ocena dosega ali presega prag
48 točk.
B. Merila za ocenjevanje vlog iz 3.B) točke javnega razpisa:
Število
možnih točk

Zap. št. Merilo
1

Ustreznost prijavitelja (doktorskega kandidata)
Ocenjuje se prijaviteljeve dosežke pri študiju in znanstveno-raziskovalnem delu.
Ocenjevanje ustreznosti prijavitelja se ocenjuje po merilih, ki so navedena pod točko 1 v Merilih za
ocenjevanje vlog iz 3.A) točke javnega razpisa.

40

V primeru, da seštevek točkovanja po zgoraj navedenih kriterijih preseže 40 točk, se prijavitelju prizna
največ 40 točk.

Največje možno število točk je 40. V sofinanciranje se predlagajo vloge, katerih ocena dosega ali presega prag,
ki je 24 točk.
6.2. Postopek ocenjevanja vlog
Vloge oceni komisija, ki jo imenuje senat MPŠ, po
merilih iz točke 6 javnega razpisa.
Ocenjevanje vlog za sofinanciranje iz 3.A) točke
javnega razpisa:
Med enako ocenjenimi vlogami imajo prednost
vloge z višjo oceno po prvem merilu, nato vloge z višjo
oceno po drugem merilu, nato vloge z višjo oceno po
tretjem merilu in nato vloge z višjo oceno po četrtem
merilu. Ko so izčrpane vse navedene možnosti in še
vedno ni mogoče določiti, katera izmed ocenjenih vlog
je bila izbrana, se izbere vlogo, ki je prva prispela na
MPŠ.
Če bo prag doseglo ali preseglo več vlog, kot je na
razpolago sredstev za njihovo sofinanciranje, bo komisija izbrala prijavitelje po vrstnem redu glede na prejeto
oceno. Med enako ocenjenimi vlogami bodo imele prednost vloge kot je opisano v drugem odstavku. Če izbrani
prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe o sofinanciranju
ali se pogodba ne sklene v predpisanem roku 8-ih dni od
vročitve poziva k podpisu pogodbe, se odobri naslednja
vloga glede na doseženo oceno.
Vloge, ki v fazi ocenjevanja niso izbrane za sofinanciranje po 3.A) točki javnega razpisa ali se za sofinanciranje po 3.A) točki javnega razpisa zavržejo, vendar
vsebujejo vse obrazce in priloge za kandidiranje za
sofinanciranje po 3.B) točki javnega razpisa, se uvrstijo
v izbor za sofinanciranje iz 3.B) točke javnega razpisa,
če je prijavitelj v vlogi kot podredno izbral to možnost.
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Ocenjevanje vlog za sofinanciranje iz 3.B) točke
javnega razpisa:
Če bo prag doseglo ali preseglo več vlog, kot je na
razpolago sredstev za njihovo sofinanciranje, bo komisija izbrala prijavitelje po vrstnem redu glede na prejeto
oceno. Če še vedno ni mogoče določiti, katera izmed
ocenjenih vlog je bila izbrana, se izbere vlogo, ki je prva
prispela na MPŠ.
Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe
o sofinanciranju ali se pogodba ne sklene v predpisanem roku 8 dni od vročitve poziva k podpisu pogodbe,
se odobri naslednja vloga glede na doseženo oceno.
7. Okvirna višina razpisanih sredstev
7.1. Skupna okvirna višina razpisanih sredstev
Javni razpis delno sofinancira Evropska unija, in
sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se
izvaja v okviru Operativnega programa človeških virov
za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve
1.3. Štipendijske sheme.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je
na razpolago za sofinanciranje po tem razpisu znaša
največ do 153.210,00 EUR, in sicer:
– 130.228,50 EUR – namenska sredstva EU –
Evropski socialni sklad (ESS) in
– 22.981,50 EUR – slovenska udeležba.
Delež namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko v celotnih javnih izdatkih znaša 85,00 %.
Delež sredstev slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike znaša 15,00 %.
Sofinanciranje operacije – Inovativna shema posameznega leta je vezano na razpoložljiva proračunska
sredstva ministrstva.
V primeru, da pride do sprememb v proračunu
ministrstva za posamezno proračunsko leto, ki neposredno vpliva na sofinanciranje operacije iz sredstev
ministrstva, se sklene aneks k pogodbi, s katerim se bo
ustrezno uredilo oziroma dopolnilo pogodbena določila.
Pri dodelitvi sredstev bodo imeli prednost prijavitelji,
ki bodo izbrani po 3.A) točki javnega razpisa. Preostanek sredstev bo namenjen prijaviteljem, izbranim po
3.B) točki javnega razpisa.
7.2. Okvirna višina razpisanih sredstev za posameznega prijavitelja
Sofinanciranje izbranega prijavitelja po 3.A) točki
javnega razpisa lahko obsega za čas študija po javnem
razpisu:
– šolnino za doktorski študij, vendar največ do zneska 4.000,00 EUR na posamezni letnik,
– denarno spodbudo za študij v znesku
5.950,00 EUR na posamezni letnik, če izbrani prijavitelj
ni v delovnem razmerju, samozaposlen, prijavljen na
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, in
– stroške dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci
v tujini skupaj do vrednosti 2.500,00 EUR.
Sofinanciranje izbranega prijavitelja po 3.B) točki
javnega razpisa lahko obsega do 50,00 % šolnine za
doktorski študij, vendar ne več kakor 2.000,00 EUR na
posamezni letnik.
8. Upravičeni stroški in izdatki
Sofinancirani so lahko le upravičeni stroški, ki niso
financirani iz drugih javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna. Dvojno financiranje ni dovoljeno. Mladi raziskovalci in drugi, ki
imajo doktorski študij (so)financiran iz drugih javnih
sredstev, do sofinanciranja po tem javnem razpisu niso
upravičeni.
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Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so skladni z javnim razpisom in so dejansko nastali in so neposredno povezani z doktorskim študijem
prijavitelja,
– so nastali in bili plačani v obdobju upravičenosti,
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih
listinah,
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti
in nacionalnimi pravili in
– niso in ne bodo financirani z drugimi viri sredstev
iz državnega proračuna, sredstev lokalnih skupnosti
ali EU.
8.1. Vrste upravičenih stroškov
Upravičeni stroški so:
– šolnina za doktorski študij,
– denarna spodbuda za študij, kot standardni strošek na enoto,
– stroški dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci
v tujini, in sicer največ za čas trajanja konference podaljšano za dva dni zaradi poti na kraj dogodka in vračanja.
Stroški dnevnic se izračunavajo v skladu in do višine
kot jo določa Uredba o povračilu stroškov za službena
potovanja v tujino. Strošek kilometrine ni upravičen.
Praviloma velja, da je treba izbrati najbolj ekonomičen
način prevoza in bivanja,
– DDV.
Sredstva za upravičene stroške bodo nakazana za
posamezno študijsko leto ob predložitvi dokazil in na način, kot je določeno v pogodbi o sofinanciranju (priloga
1 javnega razpisa).
V primeru, ko izbrani prijavitelj, kateremu je odobrena denarna spodbuda za študij, med sofinanciranjem po
javnem razpisu sklene delovno razmerje, se samozaposli ali prijavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ni več upravičen do denarne spodbude za študij
in bo moral že prejeta sredstva za ta namen za čas, ko
zanje ne izpolnjuje pogojev, vrniti v skladu s pogodbo
o sofinanciranju.
8.2. Dokazila za uveljavljanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov
Sredstva bo MPŠ nakazovala izbranemu prijavitelju na podlagi podpisane pogodbe o sofinanciranju
in predloženih dokazil o upravičenih stroških za vsako
študijsko leto posebej po prejemu sredstev od ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo. Pogoj za izplačilo
v tekočem študijskem letu sta potrdilo o vpisu in o rednem napredovanju. V okviru rednega napredovanja
se upoštevata upravičena razloga podaljšanja statusa
študenta zaradi materinstva ali daljše bolezni, kakor
ju opredeljuje Statut visokošolskega zavoda, vendar
največ za 12 mesecev. Ostala dokazila o upravičenih
stroških so za:
– šolnino (oziroma njen sorazmerni del): račun za
šolnino za posamezni letnik, ki se glasi na ime udeleženca, in dokazilo o plačilu šolnine;
– denarno spodbudo za študij: izjava udeleženca,
da ni v delovnem razmerju, samozaposlen ali prijavljen
na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in potrdilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje;
– stroške dnevnic, namestitve in potne stroške
zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni
konferenci v tujini: prevozni stroški: račun oziroma vozovnica, če je iz nje razvidna cena in dokazilo o plačilu
stroška;
– stroški namestitve: račun za namestitev v hotelu ipd. in potrdilo o plačilu stroška;
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– stroški dnevnic:
· vabilo, napotilo, prijava;
· nalog za službeno potovanje in obračun potnega
naloga s prilogami (cestnine, računi za prenočevanje in
prehrano, dokazilo o prevozih, parkirnina) oziroma račun;
· dokazila o namenu in udeležbi (vabilo, lista
prisotnosti, poročilo o službeni poti, prispevek na konferenci, članek, ipd);
· dokazilo o plačilu.
Dokazila za izkazovanje upravičenosti stroškov so
opredeljena v neposredni potrditvi operacije in se lahko
spreminjajo skladno s spremembami v Navodilih organa
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013,
ki jih izda organ upravljanja ter skladno z navodili in
usmeritvami ministrstva.
9. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov
Vsi stroški in izdatki morajo biti skladni s tem razpisom in ustrezno pogodbo.
Obdobje upravičenosti stroškov je za strošek šolnine od 1. 8. 2012 do 30. 9. 2015 ter za ostale upravičene
stroške (stroški dnevnic, namestitev in potnih stroškov,
denarnih spodbud, DDV) od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2015.
Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 8. 2012 do
31. 12. 2015.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od 1. 8.
2012 do 31. 12. 2015.
Čas za dosego rezultata iz prvega odstavka 3. točke javnega razpisa in doba sofinanciranja se določita
v pogodbi o sofinanciranju, glede na izhodiščno stanje
doktorskega študija posameznega prijavitelja.
Čas iz drugega odstavka lahko MPŠ podaljša ob
priložitvi potrdila o podaljšanju statusa študenta zaradi
materinstva ali daljše bolezni, vendar največ za 12 mesecev. V času podaljšanja statusa študenta sofinanciranje ni zagotovljeno. Prijavitelj je upravičen samo do
enkratnega podaljšanja.
Če izbrani prijavitelj v roku ne bo izpolnil pogodbe
o sofinanciranju, bo moral vrniti prejeta sredstva po tem
javnem razpisu v skladu s pogodbo o sofinanciranju.
10. Način prijave in rok za oddajo vlog
Prijavitelji morajo vloge dostaviti v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis zainovativno shemo 2012« ter s polnim naslovom prijavitelja
in polnim naslovom prejemnika – MPŠ, Jamova 39,
1000 Ljubljana. Vloge z nepravilno označeno ovojnico
ne bodo predmet izbire in bodo s sklepom zavržene ter
neodprte vrnjene pošiljatelju.
Rok za oddajo vlog je 11. 3. 2013 do 13. ure. Kot
pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v tajništvo MPŠ
do izteka navedenega roka, ne glede na vrsto prenosa
pošiljke. Nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene.
Prijavitelji so dolžni spremljati vsa obvestila, informacije in navodila v zvezi s predmetnim javnim razpisom, ki jih MPŠ objavi na svojem spletnem naslovu:
www.mps.si ter ta obvestila, informacije in navodila upoštevati kot sestavni del javnega razpisa.
11. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo izvedla komisija, ki jo s sklepom
imenuje senat MPŠ. Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno. Odpiranje vlog se
izvede v prostorih MPŠ v petnajstih delovnih dneh od
izteka roka za oddajo vlog.
V primeru formalno nepopolnih vlog bodo prijavitelji
v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvani k dopolnitvi vloge. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnili v roku 5
delovnih dni od prejema poziva za dopolnitev. Vloga, ki
je prijavitelj ne bo dopolnil v roku v skladu s pozivom za
dopolnitev, se s sklepom zavrže.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Navedbe v posameznih obrazcih v vlogi se upoštevajo le ob predložitvi dokazil, kot so navedena in zahtevana pri točkah 7, 8 in 9 v obrazcu št. 10-0: Vloga na
javni razpis. Dokazila je potrebno predložiti tudi za točko
2 v obrazcu št. 10-2: Program dela.
12. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev bo s sklepom odločil
dekan MPŠ, na podlagi predloga komisije za ocenjevanje. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
s sklepom v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Izbrani
prijavitelji bodo hkrati s sklepi o izboru pozvani k podpisu
pogodb o sofinanciranju. Če se izbrani prijavitelj v 8 dneh
od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil
vlogo za sofinanciranje za pridobitev sredstev.
13. Ugovor
Morebitne ugovore zoper sklepe iz prejšnje točke
javnega razpisa lahko prijavitelji vložijo pri MPŠ v roku
8 dni od vročitve sklepa. O ugovoru v 10 delovnih dneh
s sklepom odloči dekan MPŠ. Vloženi ugovor ne zadrži
podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. V ugovoru morajo biti v pisni obrazložitvi natančno opredeljeni razlogi,
zaradi katerih je ugovor vložen. Predmet ugovora ne
morejo biti pogoji za prijavo prijaviteljev in postavljena
merila za ocenjevanje vlog.
14. Posebne zahteve, vezane na izvajanje javnega
razpisa
14.1. Zagotavljanje enakih možnosti
V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija med osebami, ki kandidirajo za sofinanciranje doktorskega študija,
v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja
enakih možnosti in 16. členom Uredbe 1083/2006/ES.
14.2. Informiranje in obveščanje javnosti
Izbrani prijavitelj bo moral upoštevati zahteve glede
informiranja in obveščanja javnosti, kakor to narekujeta
8. in 9. člen Uredbe 1828/2006/ES in kot je opredeljeno
v vzorcu pogodbe o sofinanciranju, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Navodila so povzeta po Navodilih
organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem
obdobju 2007 – 2013, ki jih je izdal organ upravljanja.
Skladno s spremembo navodil, ki jih izda organ upravljanja, se spremenijo tudi navodila, ki jih mora upoštevati
izbrani prijavitelj.
14.3. Hranjenje in dostopnost dokumentacije
Izbrani prijavitelj mora hraniti vso dokumentacijo,
povezano z izvajanjem operacije v skladu z veljavno
zakonodajo oziroma najmanj do 31. 12. 2020 za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma lahko
MPŠ ta rok podaljša. Prijavitelj mora zagotoviti dostop
do celotne dokumentacije v zvezi s sofinanciranjem doktorskega študija po javnem razpisu vsem organom, ki so
vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora
in revizije javnega razpisa, tudi po izpolnitvi pogodbenih
obveznosti oziroma po poteku pogodbe o sofinanciranju.
14.4. Varovanje osebnih podatkov in poslovne
skrivnosti
Osebni podatki prijaviteljev se zbirajo za namen izvedbe javnega razpisa in spremljanje realizacije pogodb
o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe
1828/2006/ES. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na
posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Vse osebe, ki bodo sodelovale
pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morale predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
14.5. Obveznosti glede spremljanja podatkov
o udeležencih razpisa
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MPŠ bo spremljala podatke o udeležencih
v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi 23 Uredbe
1828/2006/ES z dne 8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje
Uredbe 1083/2006/ES o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES)
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj, s popravki z dne
27. 12. 2007.
14.6. Posledice v primeru ugotovitve dvojnega financiranja operacije
Za upravičene stroške, ki se bodo uveljavljali za sofinanciranje iz finančnih sredstev po tem javnem razpisu,
ni dovoljeno pridobiti še sredstev iz drugih javnih virov,
t.j. dodatnega financiranja iz javnih finančnih sredstev
evropskega, državnega ali lokalnega proračuna.
V primeru ugotovitve dvojnega sofinanciranja istih
upravičenih stroškov iz različnih javnih virov, nenamenske
porabe sredstev in navajanja neresničnih podatkov mora
izbrani prijavitelj vrniti MPŠ vsa sredstva, ki so mu bila
izplačana po pogodbi o sofinanciranju skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do
dneva vračila, pogodbo o sofinanciranju pa se odpove.
15. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (besedilo javnega razpisa, navodila, obrazci in priloge) je z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS na voljo na spletnem naslovu MPŠ: www.mps.si.
16. Dodatne informacije in obveščanje: vprašanja
v zvezi z javnim razpisom se lahko posredujejo do
11. 3. 2013, do 10. ure v elektronski obliki na naslov:
info@mps.si. MPŠ bo na vprašanja pričela odgovarjati
s 7. 2. 2013, in bo odgovarjala najkasneje do 11. 3. 2013
do 12. ure. Odgovori na najpogostejša vprašanja bodo
objavljeni na spletnem naslovu: www.mps.si.
Mednarodna podiplomska šola
Jožefa Stefana
Ob-1419/13
Javni razpis
»Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega
študija za spodbujanje sodelovanja
z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih
izzivov – generacija 2012 Univerza v Ljubljani«
v okviru
Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007–2013
1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva
in prilagodljivosti; prednostne usmeritve
1.3 Štipendijske sheme
1. Izvajalec javnega razpisa: izvajalec javnega razpisa je Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: univerza), ki pri izvajanju operacije »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega
študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in
reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012
Univerza v Ljubljani« nastopa v vlogi upravičenca.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa:
podlaga za izvedbo javnega razpisa je Zakon o visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno
besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 109/12),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), Proračun
Republike Slovenije za leto 2013 in 2014 (Uradni list RS,
št. 104/12), Zakon o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12),
Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list
RS, št. 88/10 in 64/12), Uredba o izvajanju postopkov pri
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porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki
Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10), Pravilnik
o načinu dodelitve sredstev na javnem razpisu »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za
spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja
aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012 – Univerza v Ljubljani, sprejet na Senatu UL dne 27. 11. 2012,
Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem
skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L
št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 1083/2006),
Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (UL L
št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 1081/2006/),
Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006
o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem
skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj
(UL L št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (ES)
št. 1828/2006), Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007 SI 051 PO 001,
z dne 21. 11. 2007), Uredba o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki
Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10; v nadaljevanju: Uredba), Navodila organa upravljanja na področju
kohezijske politike, Odločba Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja št: OP
RČV/1/3/006-0-MIZKŠ o dodelitvi sredstev za program
»Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in
reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012
Univerza v Ljubljani«, z dne 21. 1. 2013 in pogodba
št. 3330-13-500221o sofinanciranju izvedbe operacije.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje doktorskega študija doktorskih študentov Univerze v Ljubljani
(v nadaljevanju: prijavitelj), ki so se v študijskem letu
2012/2013 vpisali v 1., 2. ali 3. letnik doktorskih študijskih programov tretje stopnje (v nadaljevanju: doktorski študij 3. stopnje) in bodo v času uradnega trajanja
doktorskega študija, v skladu z akreditiranim študijskim
programom in v okviru raziskovalnega dela, vezanega
na doktorski študij, dosegli:
– znanstveni članek, ki bo sprejet v objavo oziroma
objavljen, ali
– patent, sprejet v postopek na nacionalni ravni, ali
– uspešno zagovarjali doktorsko nalogo in s tem
pridobili naslov doktor znanosti ali
– najkasneje v 12 mesecih podaljšanega roka brez
sofinanciranja uspešno zagovarjali doktorsko nalogo in
pridobili naslov doktor znanosti.
Skrajni rok za izvedbo operacije po tem javnem
razpisu je 30. 9. 2015 zaradi zaključka izvajanja Operativnega programa razvoja človeških virov 2007–2013,
na katerem temelji javni razpis Inovativna shema 2012.
Končni rok za dosego rezultata je določen v pogodbi o sofinanciranju doktorskega študija. Tudi v primeru
izkoriščene možnosti podaljšanja statusa študenta in/ali
12 mesečnega podaljšanja roka brez sofinanciranja je to
najkasneje do 30. 9. 2015.
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Izbrani prijavitelj, ki bo sofinanciran po tem javnem
razpisu, bo moral ne glede na letnik, v katerem vstopi
v sofinanciranje, poleg rednega napredovanja v vse
letnike študija doseči vsaj enega od rezultatov za realizacijo pogodbe (znanstveni članek, patent ali uspešno
opravljen zagovor doktorske naloge oziroma pridobljen
naslov doktor znanosti), določenih v prvem odstavku
te točke javnega razpisa, v roku, določenem v pogodbi
o sofinanciranju, vendar ne glede na okoliščine najkasneje do 30. 9. 2015.
Izbrani prijavitelj, ki bo v sofinanciranje po tem javnem razpisu vstopil v 1. letniku, ter v času študija redno
napredoval ob izkoriščeni možnosti podaljšanja statusa
zaradi materinstva ali daljše bolezni, bo do povračila
stroškov šolnine in/ali denarne spodbude zadnjega letnika v študijskem letu 2015/2016 upravičen le, če bo do
30. 9. 2015 objavil ali imel v objavo sprejet znanstveni
članek ali patent, sprejet v postopek na nacionalni ravni,
in bo do tega roka hkrati s poročilom o izpolnitvi predmeta pogodbe, podpisan s strani mentorja, predložil
tudi zahtevek za povračilo stroškov šolnine z dokazili
o plačilu le-te in/ali denarne spodbude na univerzo za
zadnji letnik.
S sofinanciranjem se spodbuja doktorski študij prijaviteljev, katerih program raziskovalnega dela v okviru doktorskega študija bo vključeval raziskovalno delo
v povezavi z:
– gospodarstvom ali
– reševanjem aktualnih družbenih izzivov z enega
ali več tematskih področij:
– inovativnih pristopov v gospodarstvu in negospodarstvu za večjo gospodarsko rast,
– boja proti revščini in socialni izključenosti,
– zagotavljanja enakih možnosti v družbi,
– staranja prebivalstva in demografijo širše,
– kakovostjo izobraževanja,
– trajnostjo znanja,
– zdravja,
– prehrane in živilstva,
– okolja,
– ekologije,
– zelenih tehnologij,
– biotehnologije,
– materialov,
– obnovljivih virov energije,
– nanotehnologije,
– informacijske in komunikacijske tehnologije oziroma
– kulturne dediščine.
V okviru javnega razpisa lahko prijavitelj odda samo
eno vlogo za sofinanciranje doktorskega študija za čas
trajanja študija po tem javnem razpisu, in sicer za:
A) celotno šolnino, vendar največ do zneska 4.000,00 EUR na posamezni letnik, denarno spodbudo za študij v znesku 5.950,00 EUR na posamezni
letnik in povračilo stroškov dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni
konferenci v tujini skupaj do vrednosti 2.500,00 EUR.
ali
B) del šolnine, največ do 50,00 %, vendar ne več
kakor 2.000,00 EUR na posamezni letnik.
Denarna spodbuda se lahko odobri prijavitelju, ki
odda vlogo za sofinanciranje po 3.A točki in ob sklenitvi
pogodbe ni v delovnem razmerju, samozaposlen, upokojen ali prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Prijavitelj, ki je bil od 1. 10. 2012 v delovnem
razmerju, samozaposlen, upokojen ali prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ob sklenitvi
pogodbe pa ne bo v delovnem razmerju, samozaposlen,
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upokojen ali prijavljen na Zavodu Republike Slovenije
za zaposlovanje, upravičen do sorazmernega deleža
denarne spodbude.
Prijavitelju, ki odda vlogo za sofinanciranje po 3.A
točki in je v delovnem razmerju, samozaposlen, upokojen ali prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje, se lahko odobri celotno šolnino, vendar
največ do zneska 4.000,00 EUR na posamezni letnik
in povračilo stroškov dnevnic, namestitve in prevoza
zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni
konferenci v tujini skupaj do vrednosti 2.500,00 EUR.
Prijavitelj, ki odda vlogo za sofinanciranje po 3.A
točki, lahko v vlogi na javni razpis podredno izbere možnost, da se njegova vloga uvrsti tudi v izbor za sofinanciranje po 3.B točki, če vloga v fazi ocenjevanja po 3.A
točki ni izbrana (ne doseže praga 48 točk).
Sofinanciranje se izbranemu prijavitelju odobri za
čas trajanja študija po javnem razpisu za vse letnike do
konca doktorskega študija. Izbrani prijavitelj lahko vstopi
v sofinanciranje po javnem razpisu v 1., 2. ali 3. letniku
doktorskega študija 3. stopnje, če je redno napredoval
v vse letnike doktorskega študija. V okviru rednega napredovanja se upoštevata tudi upravičena razloga podaljšanja statusa študenta zaradi materinstva ali daljše
bolezni, vendar največ enkrat za eno leto.
Izbrani prijavitelj mora ne glede na letnik, v katerem
vstopi v sofinanciranje po tem javnem razpisu, poleg
rednega napredovanja1 v vse letnike študija doseči vsaj
enega od rezultatov za realizacijo pogodbe (znanstveni
članek, patent ali uspešno opravljen zagovor doktorske
naloge oziroma pridobljen naslov doktor znanosti), določenih v prvem odstavku te točke javnega razpisa, v roku,
določenem v pogodbi o sofinanciranju, vendar najkasneje do 30. 9. 2015, zaradi zaključka izvajanja Operativnega programa razvoja človeških virov 2007–2013,
na katerem temelji javni razpis Inovativna shema 2012.
Doktorski študent lahko v okviru tega javnega razpisa uveljavlja samo eno podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov za eno leto.
4. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je podpreti tehnološke, visokošolske ter znanstvene potrebe gospodarstva in prenos znanja v trikotniku visoko šolstvo, raziskovanje in
gospodarstvo s spodbujanjem doktorskega študija na
gospodarskem področju in področjih aktualnih družbenih
izzivov ter s tem prispevati k trajnostnemu razvoju družbe.
Cilj javnega razpisa je vzpostaviti sistem denarnih
spodbud za doktorske študente Univerze v Ljubljani,
ki bodo v okviru svojega doktorskega študija opravljali
raziskovalno delo povezano s potrebami gospodarstva
ali reševanjem aktualnih družbenih izzivov.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu ter vsebina in priprava vloge
5.1. Pogoji za kandidiranje za prijavitelje
Sofinanciranje se lahko odobri prijaviteljem na javni
razpis, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so ob prijavi na javni razpis vpisani prvič v 1. letnik
ali v višji letnik po študijskem programu Univerze v Ljub
ljani, pri tem pa so v višje letnike redno napredovali,
– še niso imeli sofinanciranega doktorskega študija
iz javnih sredstev. Izjema so študenti, ki so v študijskem
letu 2012/2013 redno napredovali v višji letnik in v tem
letu nimajo sofinanciranega študija iz drugih javnih sredstev.
1
Za redno napredovanje se šteje tudi podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov (materinstvo ali daljša bolezen), vendar največ za eno leto. V tem času sofinanciranje
ni zagotovljeno.
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– so ob prijavi na javni razpis predložili idejno zasnovo doktorske disertacije, kot jo določa javni razpis,
ki jo je potrdil mentor ali predvideni mentor, če prijavitelj
vstopa v javni razpis v 1. ali 2. letniku in še nima potrjene
teme doktorske disertacije. Študenti višjih letnikov kot
dokazilo o izbranem in potrjenem mentorju predložijo
soglasje senata univerze k temi doktorske disertacije.
Vloga prijavitelja mora biti skladna s predmetom,
namenom in cilji javnega razpisa.
Izpolnjevanje zahtev iz šestega odstavka 3. točke
javnega razpisa glede raziskovalnega dela prijavitelja
v povezavi z gospodarstvom ali reševanjem aktualnih
družbenih izzivov se ugotavlja v okviru idejne zasnove
doktorske disertacije. Če iz idejne zasnove ni vidna povezava raziskovalnega dela prijavitelja z gospodarstvom
ali reševanjem aktualnih družbenih izzivov, prijavitelj
ni upravičen do sofinanciranja po tem javnem razpisu.
Mentor oziroma potencialni mentor mora izpolnjevati pogoje za mentorja v skladu z internimi akti in pravili
univerze.
Vzporedni študij se ne sofinancira.
Mladi raziskovalci in drugi, ki imajo doktorski študij
(so)financiran iz drugih javnih sredstev, do sofinanciranja po tem javnem razpisu niso upravičeni.
Študenti, ki so v študijskem letu 2012/2013 ponovno vpisani v 3. letnik doktorskega študija zaradi podaljšanja statusa študenta iz upravičenih razlogov (materinstvo ali daljša bolezen), na tem javnem razpisu ne
morejo kandidirati, ker sofinanciranje v času podaljšanja
statusa v skladu z Uredbo o sofinanciranju doktorskega
študija in tem javnim razpisom ni zagotovljeno.
5.2. Vsebina in priprava vloge
K prijavi za sofinanciranje po 3.A točki javnega razpisa mora prijavitelj predložiti popolno vlogo, ki vsebuje
naslednje izpolnjene in podpisane obrazce:
1. Obrazec št. 10-0: Vloga na javni razpis, izpolnjena in oddana v elektronski in fizični obliki;
Kolikor vloga ne bo oddana v skladu z 10. točko
javnega razpisa v elektronski in fizični obliki, se šteje,
da vloga ni bila oddana.
2. Obrazec št. 10-1: Idejna zasnova doktorske disertacije in program raziskovalnega dela, potrjen s podpisom mentorja ali predvidenega mentorja (v primeru,
če prijavitelj vstopa v javni razpis v 1. ali 2. letniku in še
nima soglasja senata univerze k temi doktorske disertacije). Študenti višjih letnikov, ki že imajo soglasje senata
univerze, kot dokazilo o izbranem in potrjenem mentorju predložijo kopijo soglasja senata univerze k temi
doktorske disertacije.
Obrazec št. 10-2: Izjava delovnega mentorja predloži prijavitelj, ki se prijavlja za sofinanciranje po 3.A točki
javnega razpisa in želi uveljavljati delovnega mentorja.
Če obrazec k vlogi ni priložen, se šteje, da prijavitelj
delovnega mentorja ne uveljavlja in se prijavitelja v tej
točki ne poziva k dopolnitvi vloge.
K prijavi za sofinanciranje po 3.B točki javnega razpisa mora prijavitelj predložiti popolno vlogo, ki vsebuje
naslednje izpolnjene in podpisane obrazce:
1. Obrazec št. 10-0: Vloga na javni razpis, izpolnjena in oddana v elektronski in fizični obliki;
Kolikor vloga ne bo oddana v skladu z 10. točko
javnega razpisa v elektronski in fizični obliki, se šteje,
da vloga ni bila oddana.
2. Obrazec št. 10-1: Idejna zasnova doktorske disertacije in program raziskovalnega dela, potrjen s podpisom mentorja ali predvidenega mentorja (v primeru, če
prijavitelj vstopa v javni razpis in še nima soglasja senata univerze k temi doktorske disertacije). Študenti višjih
letnikov, ki že imajo soglasje senata univerze, kot doka-
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zilo o izbranem in potrjenem mentorju predložijo kopijo
soglasja senata univerze k temi doktorske disertacije.
6. Merila za izbor prijaviteljev in način izbire
6.1. Merila za ocenjevanje vlog
A. Merila za ocenjevanje vlog po 3.A točki javnega razpisa:

Zap.
št.
1

Merilo
Ustreznost prijavitelja (doktorskega kandidata)
Ocenjuje se prijaviteljeve dosežke pri študiju in znanstveno- raziskovalnem delu.
1.1. Prijavitelji, ki so vpisani v prvi letnik doktorskega študija:
a) Uspeh pri dosedanjem študiju (do 32 točk):
– Diplomanti univerzitetnih programov pred bolonjsko prenovo
– Povprečna ocena pri študijskih programih brez diplome
izračun po formuli: število točk=(povprečna ocena-2)x4
– Študijski programi, ki imajo diplomo brez ocene oziroma opisno se obravnavajo kot študijski programi brez diplome.
ali
– Povprečna ocena pri študijih z diplomo (do 28 točk) plus ocena diplomskega dela (do
4 točke)
izračun po formuli: število točk=povprečna ocena x 3 – 2 +
število točk diplome;
* točkovanje diplome:
ocena diplome 9,5 ali več = 4 točke
ocena diplome 8,5 ali več in manj kot 9,5 = 3 točke
ocena diplome 7,5 ali več in manj kot 8,5 = 2 točki
ocena diplome 6,5 ali več in manj kot 7,5 = 1 točka
*Ocena diplome je lahko sestavljena iz ene ali več ocen (diplomsko delo, zagovor diplomskega dela in/ali diplomski izpit)
– Diplomanti enovitih magistrskih programov po bolonjski prenovi
– Povprečna ocena pri študijskih programih brez diplome
izračun po formuli: število točk=(povprečna ocena-2)x4
ali
– Povprečna ocena pri študijih z diplomo (do 28 točk) plus ocena diplomskega dela (do
4 točke)
izračun po formuli: število točk=povprečna ocena x 3 – 2 + število točk diplome;
točkovanje diplome:
ocena diplome 9,5 ali več = 4 točke
ocena diplome 8,5 ali več in manj kot 9,5 = 3 točke
ocena diplome 7,5 ali več in manj kot 8,5 = 2 točki
ocena diplome 6,5 ali več in manj kot 7,5 = 1 točka
– Diplomanti študijskih programov 1. in 2. stopnje po bolonjski prenovi
– Povprečna ocena pri študijskih programih brez diplome
izračun po formuli: število točk=(povprečna ocena-2)x4
ali
– Povprečna ocena pri študijih z diplomo (do 28 točk) plus ocena diplomskega dela (do
4 točke)
izračun po formuli: število točk=*povprečna ocena x 3 – 2+
število točk diplome;
**točkovanje diplome:
ocena diplome 9,5 ali več = 4 točke
ocena diplome 8,5 ali več in manj kot 9,5 = 3 točke
ocena diplome 7,5 ali več in manj kot 8,5 = 2 točki
ocena diplome 6,5 ali več in manj kot 7,5 = 1 točka
*Za povprečno oceno pri bolonjskih programih se upošteva
uspeh 1. in 2. stopnje po naslednji formuli:
(povprečna ocena 1. stopnje x število let 1. stopnje+povprečna ocena 2.
stopnje x število let 2. stopnje) / (število let 1. stopnje+število let 2. stopnje)
**V primeru diplome na 1. stopnji in 2. stopnji se naredi izračun povprečne ocene diplome
po formuli:
(Ocena diplome 1. stopnje + ocena diplome 2. stopnje)/2
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b) Zaključen dosedanji študijski program za pridobitev magisterija znanosti (4 točke)
c) Članek, objavljen ali sprejet v objavo, ali objavljena oziroma v objavo sprejeta monografija oziroma samostojni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji, ali patent, sprejet
v postopek (3 točke za 1 članek ali monografijo ali patent ali 6 točk za 2 članka ali monografiji ali patenta)
d) Aktivna udeležba s prispevkom na znanstveni konferenci (1 točka za 1 aktivno udeležbo
s prispevkom na znanstveni konferenci ali 3 točke za 2 aktivni udeležbi s prispevkom na
znanstveni konferenci)
e) Prešernova nagrada na UL (3 točke)
f) Prešernova nagrada na fakulteti ali druge primerljive nagrade (2 točke za 1 nagrado ali
4 točke za 2 nagradi)
g) Strokovna specializacija (4 točke)
h) Delovne izkušnje na relevantnem področju – najmanj dve leti (3 točke)
1.2. Prijavitelji, ki so vpisani v višje letnike doktorskega študija:
a) Uspeh pri študiju/ih pred vpisom na doktorski študij (do 16 točk)
– Diplomanti univerzitetnih programov pred bolonjsko prenovo
– Povprečna ocena pri študijskih programih brez diplome
izračun po formuli: število točk=(povprečna ocena – 2) x 2
ali
– Povprečna ocena pri študijih z diplomo
izračun po formuli:
število točk=(povprečna ocena x 3 – 2 + ocena diplome – 6) /2
– Diplomanti enovitih magistrskih programov po bolonjski prenovi
– Povprečna ocena pri študijskih programih brez diplome
izračun po formuli: število točk=(povprečna ocena-2)x2
ali
– Povprečna ocena pri študijih z diplomo
izračun po formuli:
število točk=(povprečna ocena x 3 – 2 + ocena diplome – 6)/2
– Diplomanti študijskih programov 1. in 2. stopnje po bolonjski prenovi
– Povprečna ocena pri študijskih programih brez diplome
izračun po formuli: število točk=(povprečna ocena-2)x2
ali
– Povprečna ocena pri študijih z diplomo
izračun po formuli:
število točk=(*povprečna ocena x 3 – 2 +**ocena diplome –
6)/ 2
*Za povprečno oceno pri bolonjskih programih se upošteva
uspeh 1. in 2. stopnje po naslednji formuli:
(povprečna ocena 1. stopnje x število let 1. stopnje+povprečna ocena 2. stopnje x število let
2. stopnje) / (število let 1. stopnje+število let 2. stopnje)
**V primeru diplome na 1. stopnji in 2. stopnji se naredi izračun povprečne ocene diplome
po formuli:
(Ocena diplome 1. stopnje + ocena diplome 2. stopnje)/2
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Merilo

Število
možnih
točk

b) Ocena doktorskega študija (do 16 točk)
– Izračun po formuli: seštevek posameznih opravljenih obveznosti / število obveznost =
ocena povprečja
Ocena 8,5 ali več = 16 točk
Ocena 7 do manj kot 8,5 = 12 točk
Ocena 6 do manj kot 7 = 0 točk
ali
– za študije, pri katerih se uspeh ocenjuje opisno, z: opravil z odliko / opravil / ni opravil:
Opravil z odliko=16 točk, Opravil=12 točk
Izračun po formuli: seštevek posameznih opravljenih
obveznosti / število obveznosti = ocena povprečja
Če je povprečje točk večje ali enako 14 = 16 točk
Če je povprečje točk od 12 do 13,9 = 12 točk
ali
– za študije, pri katerih se uspeh ocenjuje opisno, z: opravil / ni opravil:
Opravil=16 točk
c) Znanstveni članek (ali znanstvena monografija oziroma samostojni znanstveni sestavek
ali poglavje v monografski publikaciji), povezan z doktorskim delom, objavljen ali sprejet
v objavo (20 točk)
d) Aktivna udeležba s prispevkom na konferenci, povezani z doktorskim delom (5 točk za 1
aktivno udeležbo s prispevkom na konferenci ali 10 točk za 2 aktivni udeležbi s prispevkom
na konferenci)
e) Strokovni članek (5 točk za 1 strokovni članek ali 10 točk za 2 strokovna članka)
Ocena dosedanjega znanstveno-raziskovalnega dela je v pristojnosti ocenjevalne komisije.
V primeru, da seštevek točkovanja po vseh zgoraj navedenih kriterijih preseže 40 točk, se
prijavitelju prizna največ 40 točk.
2

Povezanost programa raziskovalnega dela s predvidenim sodelovanjem v relevantnih raziskovalnih programih/projektih.
Ocenjuje se relevantnost raziskovalnih programov/projektov, v katere so vključeni prijavitelji,
glede na 3. točko javnega razpisa. Predvideni sta 2 kategoriji točk: 5 (za raziskovalni projekt
v povezavi z reševanjem aktualnih družbenih izzivov) ali 10 (za raziskovalni projekt v povezavi z gospodarstvom) po presoji ocenjevalne komisije.

10

3

Povezanost programa doktorskega študija z idejno zasnovo doktorske disertacije.
Povezanost programa doktorskega študija z idejno zasnovo doktorske disertacije se oceni
z 0 ali 10 točkami po presoji ocenjevalne komisije

10

4

Primernost in usposobljenost delovnega mentorja.
Ocenjuje se relevantnost področja dela in referenc delovnega mentorja za raziskovalno
delo in doktorski študij prijavitelja.
Delovni mentor je strokovnjak iz gospodarstva oziroma negospodarstva, razen državne
uprave, visokošolskih zavodov, javnih raziskovalnih zavodov in raziskovalnih organizacij,
v katerih je raziskovanje njihova osnovna dejavnost.
Primernost in usposobljenost delovnega mentorja mora biti dokazljiva z delovnimi izkušnjami na širšem področju doktorske disertacije študenta in se ocenjuje glede na delovanje
delovnega mentorja v povezavi z negospodarstvom (10 točk) ali z gospodarstvom (20 točk)
po presoji ocenjevalne komisije

20

Skupaj

80

Največje možno število točk je 80. V sofinanciranje se predlagajo vloge, katerih ocena dosega ali presega prag
48 točk.
B. Merila za ocenjevanje vlog po 3.B točki javnega razpisa:
Zap.
št.
1

Merilo
Ustreznost prijavitelja (doktorskega kandidata)
Ocenjuje se prijaviteljeve dosežke pri študiju in znanstveno-raziskovalnem delu.
Ocenjevanje ustreznosti prijavitelja se ocenjuje po merilih, ki so navedena pod točko 1 v Merilih za ocenjevanje vlog po 3.A točki javnega razpisa.
V primeru, da seštevek točkovanja po zgoraj navedenih kriterijih preseže 40 točk, se prijavitelju prizna največ 40 točk.

Število
možnih
točk

40

Največje možno število točk je 40. V sofinanciranje se predlagajo vloge, katerih ocena dosega ali presega prag,
ki je 24 točk.
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6.2. Postopek in način izbora vlog
Za vodenje postopka javnega razpisa univerza imenuje komisijo za odpiranje vlog in komisijo za ocenjevanja vlog prijaviteljev.
Senat Univerze imenuje Komisijo za ocenjevanje
vlog, ki po merilih iz točke 6.1. javnega razpisa oceni
vloge.
Izbor vlog za sofinanciranje po 3.A točki javnega
razpisa
Med enako ocenjenimi vlogami imajo prednost vloge z višjo oceno po prvem merilu, nato vloge z višjo
oceno po drugem merilu, nato vloge z višjo oceno po
tretjem merilu in nato vloge z višjo oceno po četrtem merilu. Ko so izčrpane vse navedene možnosti in še vedno
ni mogoče določiti, katera izmed ocenjenih vlog je bila
izbrana, se izbere vlogo, ki je prva prispela na univerzo.
Če bo prag doseglo ali preseglo več vlog, kot je na
razpolago sredstev za njihovo sofinanciranje, bo komisija izbrala prijavitelje po vrstnem redu glede na prejeto
oceno. Med enako ocenjenimi vlogami, bodo imele prednost vloge kot je opisano v tretjem odstavku.
Če izbrani prijavitelj pisno odstopi od podpisa pogodbe o sofinanciranju ali v predpisanem roku 8 dni
od vročitve poziva k podpisu pogodbe univerzi ne vrne
podpisanih izvodov pogodb, se šteje, da je prijavitelj
umaknil vlogo za sofinanciranje po tem javnem razpisu
in se odobri naslednja vloga glede na doseženo oceno.
Vloge, ki v fazi ocenjevanja niso izbrane za sofinanciranje po 3.A točki javnega razpisa, vendar vsebujejo
vse obrazce in priloge za kandidiranje za sofinanciranje
po 3.B točki javnega razpisa, se uvrstijo v izbor za sofinanciranje iz 3.B točke javnega razpisa, če je prijavitelj
v vlogi kot podredno izbral to možnost.
Izbor vlog za sofinanciranje po 3.B točki javnega
razpisa:
Če bo prag doseglo ali preseglo več vlog, kot je na
razpolago sredstev za njihovo sofinanciranje, bo komisija izbrala prijavitelje po vrstnem redu glede na prejeto
oceno. Če še vedno ni mogoče določiti, katera izmed
ocenjenih vlog je bila izbrana, se izbere vlogo, ki je prva
prispela na univerzo.
Če izbrani prijavitelj pisno odstopi od podpisa pogodbe o sofinanciranju ali v predpisanem roku 8 dni
od vročitve poziva k podpisu pogodbe univerzi ne vrne
podpisanih izvodov pogodb, se šteje, da je prijavitelj
umaknil vlogo za sofinanciranje po tem javnem razpisu
in se odobri naslednja vloga glede na doseženo oceno.
7. Okvirna višina razpisanih sredstev
7.1. Skupna okvirna višina razpisanih sredstev
Javni razpis delno sofinancira Evropska unija, in
sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se
izvaja v okviru Operativnega programa človeških virov
za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve
1.3. Štipendijske sheme. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje
po tem razpisu znaša največ do 3.914.000,00 EUR, in
sicer:
– 3.326.900,00 EUR – namenska sredstva EU –
Evropski socialni sklad (ESS) in
– 587.100,00 EUR – slovenska udeležba.
Delež namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko v celotnih javnih izdatkih znaša 85,00 %.
Delež sredstev slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike znaša 15,00 %.
Sofinanciranje operacije – Inovativna shema posameznega leta je vezano na razpoložljiva proračunska
sredstva ministrstva.
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V primeru, da pride do sprememb v proračunu
ministrstva za posamezno proračunsko leto, ki neposredno vpliva na sofinanciranje operacije iz sredstev
ministrstva, se sklene aneks k pogodbi, s katerim se bo
ustrezno uredilo oziroma dopolnilo pogodbena določila.
Zaradi zaključka izvajanja Operativnega programa
razvoja človeških virov 2007-2013, na katerem temelji
ta javni razpis, mora izbrani prijavitelj ne glede na letnik v katerem vstopi v sofinanciranje po tem javnem
razpisu, poleg rednega napredovanja v vse letnike študija izpolniti vsaj enega izmed pogojev, določenih v prvem odstavku 3. točke tega razpisa, v roku, določenem
v pogodbi o sofinanciranju, vendar najkasneje do 30. 9.
2015.
Za sofinanciranje vlog po 3.A točki javnega razpisa
se nameni predvidoma 60 % sredstev, za sofinanciranje
po 3.B točki javnega razpisa pa predvidoma 40 % skupne okvirne višine razpisanih sredstev. V primeru, da po
odobritvi upravičenih vlog po 3.A točki javnega razpisa
sredstva ostanejo, se jih lahko prerazporedi za sofinanciranje vlog po 3.B točki javnega razpisa. V primeru,
da po odobritvi upravičenih vlog po 3.B točki javnega
razpisa sredstva ostanejo, se jih lahko prerazporedi za
sofinanciranje vlog po 3.A točki javnega razpisa.
7.2. Okvirna višina razpisanih sredstev za posameznega prijavitelja
Sofinanciranje izbranega prijavitelja po 3.A točki
javnega razpisa lahko obsega za čas študija po javnem
razpisu:
– šolnino za doktorski študij, vendar največ do zneska 4.000,00 EUR na posamezni letnik,
– denarno spodbudo za študij v znesku
5.950,00 EUR na posamezni letnik, če izbrani prijavitelj
ni v delovnem razmerju, samozaposlen, upokojenec ali
prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, in
– stroške dnevnic, namestitve in prevoza zaradi
aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci v tujini v 1., 2. in 3. letniku skupaj do vrednosti
2.500,00 EUR.
Sofinanciranje izbranega prijavitelja po 3.B točki
javnega razpisa lahko obsega do 50,00 % šolnine za
doktorski študij, vendar ne več kakor 2.000,00 EUR na
posamezni letnik.
8. Upravičeni stroški in izdatki
Sofinancirani so lahko le upravičeni stroški, ki niso
financirani iz drugih javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna. Dvojno financiranje ni dovoljeno.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so skladni z javnim razpisom in so dejansko nastali in so neposredno povezani z doktorskim študijem
prijavitelja,
– so nastali in bili plačani v obdobju upravičenosti,
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih
listinah,
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti
in nacionalnimi pravili in
– niso in ne bodo financirani z drugimi viri sredstev
iz državnega proračuna, sredstev lokalnih skupnosti
ali EU.
8.1. Vrste upravičenih stroškov
Upravičeni stroški so:
– šolnina za doktorski študij,
– denarna spodbuda za študij, kot standardni strošek na enoto,
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– stroški dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci
v tujini, in sicer največ za čas trajanja konference podaljšan za dva dni zaradi poti na kraj dogodka in vračanja.
Stroški dnevnic se izračunavajo v skladu in do višine
kot jo določa Uredba o povračilu stroškov za službena
potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94, s spremembami in dopolnitvami). Strošek kilometrine ni upravičen.
Praviloma velja, da je treba izbrati najbolj ekonomičen
način prevoza in bivanja,
– DDV.
Sredstva za upravičene stroške bodo nakazana za
posamezno študijsko leto ob predložitvi dokazil in na način, kot je določeno v pogodbi o sofinanciranju (priloga
1 javnega razpisa).
V primeru, ko izbrani prijavitelj, ki mu je odobrena
denarna spodbuda za študij, med sofinanciranjem po
javnem razpisu sklene delovno razmerje, se samozaposli, upokoji ali prijavi na Zavodu Republike Slovenije
za zaposlovanje, ni več upravičen do denarne spodbude
za študij in bo moral že prejeta sredstva za ta namen za
čas, ko zanje ne izpolnjuje pogojev, vrniti v skladu s pogodbo o sofinanciranju.
8.2. Dokazila za uveljavljanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov
Sredstva bo univerza nakazovala izbranemu prijavitelju na podlagi podpisane pogodbe o sofinanciranju
in predloženih dokazil o upravičenih stroških za vsako
študijsko leto posebej po prejemu sredstev od ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo. Pogoj za izplačilo
v tekočem študijskem letu je potrdilo o vpisu in o rednem
napredovanju v višji letnik. V okviru rednega napredovanja se upošteva podaljšanje statusa študenta zaradi
materinstva ali daljše bolezni, vendar največ enkrat za
eno leto. Ostala dokazila o upravičenih stroških so za:
– šolnino (oziroma njen sorazmerni del): originalni
račun za šolnino oziroma njen del za posamezni letnik,
ki se glasi na ime izbranega prijavitelja, izdan s strani
univerze oziroma članice univerze in originalno dokazilo
o plačilu šolnine;
– denarno spodbudo za študij: izjava na zahtevku udeleženca, da prijavitelj ni v delovnem razmerju,
samozaposlen, upokojen ali prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in potrdili Zavoda
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Zavoda za
zaposlovanje; izjava, da prijavitelj nima sofinanciranega
doktorskega študija iz drugih javnih sredstev;
– stroške dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci
v tujini: potrdilo organizatorja o udeležbi ali program
konference, v katerem je navedeno ime udeleženca
ali vabilo na konferenco, dokazilo o aktivni udeležbi na
konferenci in prispevek (prezentacija oziroma besedilo
prispevka), ki ga je imel udeleženec na mednarodni
konferenci v tujini ter za:
– prevozne stroške: vozovnica, v primeru letalskega prevoza tudi vstopni kartoni; račun oziroma vozovnica, iz katere je razvidna cena in dokazilo o plačilu
stroška. V primeru gotovinskega plačila je dokazilo račun, na katerem je označeno, da je bil plačan s strani
udeleženca.
– stroške namestitve: račun o nastanitvi, izdan
s strani hotela ipd. ter originalno dokazilo o plačilu stroška (npr. bančni izpisek, potrdilo o plačilu z gotovino).
– stroške dnevnic: dokazilo o času bivanja na
kraju konference (npr. vozovnica, račun o nastanitvi, originalno potrdilo organizatorja o udeležbi na konferenci).
Dokazila za izkazovanje upravičenosti stroškov so
opredeljena v neposredni potrditvi operacije in se lahko
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spreminjajo skladno s spremembami v Navodilih organa
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013,
ki jih izda OU ter skladno z navodili in usmeritvami ministrstva.
9. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov
Obdobje upravičenosti stroškov je za upravičen
strošek šolnine od 1. 8. 2012 do 30. 9. 2015 ter za
stroške dnevnic, namestitev, potnih stroškov, denarnih
spodbud in DDV od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2015.
Obdobje upravičenosti izdatkov in javnih izdatkov je
od 1. 8. 2012 do 31. 12. 2015.
Sofinanciranje je zagotovljeno za čas študija po
javnem razpisu in ne več kot 3 leta šteto od 1. 10. 2012.
Čas za dosego rezultata iz prvega odstavka 3. točke javnega razpisa in doba sofinanciranja se določita
v pogodbi o sofinanciranju, glede na izhodiščno stanje
doktorskega študija izbranega prijavitelja (letnik vstopa
prijavitelja v sofinanciranje).
Končni rok za dosego rezultata je določen v pogodbi o sofinanciranju doktorskega študija. Tudi v primeru
izkoriščene možnosti podaljšanja statusa študenta in/ali
12 mesečnega podaljšanja roka brez sofinanciranja je to
najkasneje do 30. 9. 2015.
V času podaljšanja statusa študenta sofinanciranje
ni zagotovljeno. Kolikor bo izbrani prijavitelj imel podaljšan status študenta, bo univerza z njim, na podlagi
sklepa o podaljšanju statusa študenta in prošnje za podaljšanje roka za dosego rezultata, sklenila aneks k pogodbi, s katerim bo uskladila rok za izpolnitev pogodbe
(glede na možnosti iz Priloge 7).
Izbrani prijavitelj, ki bo v sofinanciranje po tem javnem razpisu vstopil v 1. letniku, ter v času študija redno
napredoval ob izkoriščeni možnosti podaljšanja statusa
zaradi materinstva ali daljše bolezni, bo do povračila
stroškov šolnine in/ali denarne spodbude zadnjega letnika v študijskem letu 2015/2016 upravičen le, če bo
do 30. 9. 2015 izpolnil enega od naslednjih pogojev
določenih v prvem odstavku 3. točke javnega razpisa:
objavil ali imel v objavo sprejet znanstveni članek ali patent, sprejet v postopek na nacionalni ravni in bo do tega
roka hkrati s poročilom o izpolnitvi predmeta pogodbe,
podpisan s strani mentorja, predložil tudi zahtevek za
povračilo stroškov šolnine in/ali denarne spodbude na
univerzo za zadnji letnik.
Rok za predložitev zadnjega zahtevka izbranih prijaviteljev na UL v letu 2015 je 30. 9. 2015.
Če izbrani prijavitelj v roku ne bo izpolnil pogodbe
o sofinanciranju, bo moral vrniti prejeta sredstva po tem
javnem razpisu v skladu s pogodbo o sofinanciranju.
10. Način prijave in rok za oddajo vlog
Prijavitelj se mora do vključno 7. 3. 2013 prijaviti
v informacijski sistem univerze na spletnem naslovu:
https://inovativna-shema.uni-lj.si/. Po tem roku prijava
v informacijski sistem ne bo več mogoča.
Prijavitelj vlogo, podpisano in skupaj z zahtevanimi
dokazili, pošlje tudi po pošti na naslov Univerza v Ljub
ljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, ali pa jo odda
osebno v vložišče Univerze v Ljubljani, v času uradnih
ur. Za pravočasno se šteje vloga, ki je v vložišče univerze prispela do dne 8. 3. 2013 do 13. ure, ne glede na
vrsto prenosa pošiljke.
Kolikor vloga ne bo prispela v elektronski in fizični
obliki do zgoraj navedenega roka, se šteje, da vloga ni
bila oddana.
Vlogo mora prijavitelj poslati ali oddati v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga na Inovativno shemo
2012« ter s polnim naslovom prijavitelja. Vloge z nepra-
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vilno označeno ovojnico ne bodo predmet izbire in bodo
vrnjene pošiljatelju.
Če se podatki, oddani preko elektronske prijave na
javni razpis, razlikujejo od podatkov, navedenih v vlogi,
oddani v fizični obliki, se kot verodostojne upošteva
podatke v fizični vlogi.
Prijavitelj je dolžan spremljati vsa obvestila, informacije in navodila v zvezi s predmetnim javnim razpisom, ki jih univerza objavi na svojem spletnem naslovu:
www.uni-lj.si ter ta obvestila, informacije in navodila
upošteva kot sestavni del javnega razpisa.
11. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo izvedla komisija, ki jo s sklepom
imenuje rektor Univerze v Ljubljani. Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno.
Odpiranje vlog se izvede v prostorih univerze v petnajstih delovnih dneh od izteka roka za oddajo vlog.
Vloge prijaviteljev, ki so v študijskem letu
2012/2013 ponovno vpisani v 3. letnik zaradi podaljšanja statusa iz upravičenih razlogov, bodo zavržene.
Navedbe v posameznih obrazcih v vlogi se upoštevajo le ob predložitvi dokazil, kot so navedena in
zahtevana pri točkah 7, 8 in 9 v obrazcu št. 10-0: Vloga
na javni razpis. Dokazila je potrebno predložiti tudi za
točko 5 v obrazcu št. 10-1: Idejna zasnova doktorske
disertacije in program raziskovalnega dela.
12. Obveščanje o izboru: o izboru in dodelitvi sredstev bo s sklepom odločil rektor univerze v Ljubljani, na
podlagi predloga komisije za ocenjevanje. Prijavitelj
bo o izidu javnega razpisa obveščen s sklepom v roku
60 dni od datuma odpiranja vlog. Izbrani prijavitelj bo
hkrati s sklepom o izboru prejel v podpis pogodbo
o sofinanciranju. Če se izbrani prijavitelj v 8 dneh od
prejema sklepa nanj ne odzove oziroma univerzi ne
vrne podpisanih izvodov pogodb o sofinanciranju, se
šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje za pridobitev sredstev oziroma da od nje odstopa.
13. Ugovor: morebitni ugovor zoper sklep iz prejšnje točke javnega razpisa lahko prijavitelj vloži na
univerzi v roku 8 dni od vročitve sklepa. O ugovoru
v 30 dneh s sklepom odloči rektor Univerze v Ljubljani.
Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
prijavitelji. V ugovoru morajo biti v pisni obrazložitvi
natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je ugovor
vložen. Predmet ugovora ne morejo biti določila razpisa, pogoji za prijavo prijaviteljev in postavljena merila
za ocenjevanje vlog.
14. Posebne zahteve vezane na izvajanje javnega
razpisa
14.1. Zagotavljanje enakih možnosti
V javnem razpisu je zagotovljena enakost med
spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija med
osebami, ki kandidirajo za sofinanciranje doktorskega
študija, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje
zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006.
14.2. Informiranje in obveščanje javnosti
Izbrani prijavitelj bo moral upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, kakor to narekuje 9. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 in kot je
opredeljeno v vzorcu pogodbe o sofinanciranju, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije ter navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti
o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem
obdobju 2007–2013. Skladno s spremembo navodil, ki
jih izda organ upravljanja, se spremenijo tudi navodila,
ki jih mora upoštevati izbrani prijavitelj.
14.3. Hranjenje in dostopnost dokumentacije
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Izbrani prijavitelj mora hraniti vso dokumentacijo,
povezano z izvajanjem operacije v skladu z veljavno
zakonodajo do 31. 12. 2020 za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma, lahko univerza ta rok
podaljša. Prijavitelj mora zagotoviti dostop do celotne
dokumentacije v zvezi s sofinanciranjem doktorskega
študija po javnem razpisu vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o sofinanciranju.
14.4. Varovanje osebnih podatkov in poslovne
skrivnosti
Osebni podatki prijaviteljev se zbirajo za namen
izvedbe javnega razpisa in spremljanje realizacije pogodb o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno
v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom
Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006. Poslovna skrivnost
se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Vse osebe, ki bodo sodelovale pri odpiranju in ocenjevanju vlog
bodo morale predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
14.5. Obveznosti glede spremljanja podatkov
o udeležencih
Univerza bo spremljala podatke o udeležencih
v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi 23 Uredbe
komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem
skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, s popravki z dne 27. 12. 2007.
14.6. Posledice v primeru ugotovitve dvojnega financiranja operacije
Za upravičene stroške, ki se bodo uveljavljali za
sofinanciranje doktorskega študija po tem javnem razpisu, ni dovoljeno pridobiti še sredstev iz drugih javnih
virov, t.j. dodatnega financiranja iz javnih finančnih
sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna.
V primeru ugotovitve dvojnega sofinanciranja istih
upravičenih stroškov iz različnih javnih virov mora izbrani prijavitelj vrniti univerzi vsa sredstva, ki so mu bila
izplačana po pogodbi o sofinanciranju skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do
dneva vračila, pogodbo o sofinanciranju pa se odpove.
15. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (besedilo javnega razpisa, navodila, obrazci in priloge) je z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na voljo na spletnem
naslovu univerze: www.uni-lj.si.
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno v vložišču na Univerzi v Ljubljani, Kongresni trg 12,
1000 Ljubljana, v času uradnih ur.
16. Dodatne informacije in obveščanje
Vprašanja v zvezi z javnim razpisom se lahko
posredujejo do 28. 2. 2013 v elektronski obliki na naslov: razpis.sofinanciranje@uni-lj.si. Univerza bo na
vprašanja začela odgovarjati z 11. 2. 2013 in bo odgovarjala najkasneje do vključno 6. 3. 2013. Odgovori na
najpogostejša vprašanja bodo objavljeni na spletnem
naslovu: www.uni-lj.si.
Univerza bo po objavi javnega razpisa v Uradnem
listu RS organizirala posvet za prijavitelje, čas in kraj
posveta bosta objavljena naknadno na spletnem naslovu: www.uni-lj.si.
Univerza v Ljubljani
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Javni razpis
»Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega
študija za spodbujanje sodelovanja
z gospodarstvom in reševanja aktualnih
družbenih izzivov – generacija 2012
Univerza v Mariboru«
v okviru
Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007–2013
1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva
in prilagodljivosti; prednostne usmeritve
1.3 Štipendijske sheme
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je Univerza v Mariboru,
Slomškov trg 15, 2000 Maribor (v nadaljevanju: univerza). Univerza nastopa pri izvajanju operacije »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za
spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja
aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012 Univerza
v Mariboru« v vlogi upravičenca.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
Podlaga za izvedbo javnega razpisa je Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7, 40/12
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12), Zakon o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 –
ZDIU12), Zakon o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2013 in 2014 /ZIPRS1314/ (Uradni list
RS, št. 104/12), Uredba o sofinanciranju doktorskega
študija (Uradni list RS, št. 88/10, 64/12), Pravilnik o postopku dodelitve sredstev na javnem razpisu »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za
spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja
aktualnih družbenih izzivov« št. A2/2011-41AG, Uredba
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem
obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09,
3/10, 31/10 in 79/10), Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006
z dne 11. 7. 2006 o splošnih določbah o Evropskem
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1260/1999 (Uradni list Evropske unije L 210 z dne
31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 1083/2006, Uredba (ES)
št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (Uradni list Evropske
unije, L 210 z dne 31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami, v nadaljevanju Uredba (ES) št. 1081/2006,
Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006
o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem
skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj (Uradni list Evropske unije L 371 z dne 27. 12.
2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006), Operativni
program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013
(št. CCI 2007 SI 051 PO 001, z dne 21. 11. 2007), Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske
kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem
obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09,
3/10, 31/10 in 79/10; v nadaljevanju: Uredba), Odločba
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v vlogi
organa upravljanja št: OP RČV/1/3/008-0-MIZKŠ o dodelitvi sredstev za program »Inovativna shema za sofi-

nanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih
izzivov – generacija 2012« Univerza v Mariboru z dne:
21. 1. 2013 in Pogodba št. 3330-13-500222 o sofinanciranju in izvedbi operacije, ki je sklenjena med Univerzo
v Mariboru in Ministrstvom za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje doktorskega študija doktorskih študentov Univerze v Mariboru
(v nadaljevanju: prijavitelj), ki so se v študijskem letu
2012/2013 vpisali v 1., 2. ali 3. letnik doktorskih študijskih programov tretje stopnje (v nadaljevanju: doktorski
študij 3. stopnje) in bodo:
– v času uradnega trajanja doktorskega študija, kakor je bil akreditiran (3 letniki), v okviru raziskovalnega
dela vezanega na doktorski študij, dosegli:
– znanstveni članek (kategorija 1.01 ali 1.02), ki
bo sprejet v objavo oziroma objavljen, ali
– patent, sprejet v postopek na nacionalni ravni,
ali
– uspešno opravljen zagovor doktorske naloge
oziroma pridobljen naslov doktor znanosti ali
– najkasneje v 12 mesecih podaljšanega roka brez
sofinanciranja dosegli uspešno opravljen zagovor doktorske naloge oziroma pridobili naslov doktor znanosti.
Končni rok za uspešno opravljen zagovor doktorske
naloge oziroma pridobitev naslova doktor znanosti je
najkasneje do 30. 9. 2015, zato bodo do 12 mesečnega podaljšanja roka brez sofinanciranja deležni le tisti
udeleženci, pri katerih bo to tudi časovno sovpadalo
z izvajanjem sofinanciranja.
Izbrani prijavitelj bo moral ne glede na letnik, v katerem bo vstopil v sofinanciranje, poleg rednega napredovanja v vse letnike študija izpolniti vsaj enega
od pogojev (znanstveni članek ali patent ali uspešno
opravljen zagovor doktorske naloge oziroma pridobljen
naslov doktor znanosti) v roku, določenem v pogodbi
o sofinanciranju, vendar najkasneje do 30. 9. 2015.
Izbrani prijavitelji, ki bodo v sofinanciranje po tem
javnem razpisu vstopili v 1. letniku, ter v času študija
redno napredovali ob izkoriščeni možnosti materinstva
ali daljše bolezni, bodo do povračila stroškov šolnin
in/ali denarne spodbude zadnjega letnika v študijskem
letu 2015/2016 upravičeni le, če bodo do vključno 30. 9.
2015 izpolnili enega izmed pogojev (znanstveni članek
ali patent), in do tega roka tudi predložili zahtevek za
povračilo stroškov šolnine in/ali denarne spodbude na
univerzo.
Sofinanciranje se izbranemu prijavitelju odobri za
čas trajanja študija po javnem razpisu za vse letnike
do konca doktorskega študija. Izbrani prijavitelj lahko
vstopi v sofinanciranje po tem javnem razpisu v 1., 2.
ali 3. letniku doktorskega študija 3. stopnje, če je redno
napredoval v vse letnike doktorskega študija. V okviru
rednega napredovanja se upoštevata upravičena razloga podaljšanja statusa študenta zaradi materinstva ali
daljše bolezni, kakor ju opredeljuje Statut visokošolskega zavoda, vendar največ za 12 mesecev. V tem času
sofinanciranje ni zagotovljeno. Izbrani prijavitelj pa mora
ne glede na letnik, v katerem vstopi v sofinanciranje po
tem javnem razpisu, poleg rednega napredovanja v vse
letnike študija izpolniti vsaj enega od pogojev (znanstveni članek, patent, uspešno opravljen zagovor doktorske
naloge oziroma pridobljen naslov doktor znanosti) določenih v javnem razpisu (skladno s prvim odstavkom
3. točke javnega razpisa) v roku, določenem v pogodbi
o sofinanciranju vendar najkasneje do 30. 9. 2015, zaradi zaključka izvajanja Operativnega programa razvoja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
človeških virov 2007–2013, na katerem temelji javni
razpis »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega
študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom
in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija
2012 Univerza v Mariboru«, kar pomeni, da se zaključi
možnost sofinanciranja.
Izbrani prijavitelji, ki bodo v sofinanciranje po tem
javnem razpisu vstopili v 1. letniku, ter v času študija
redno napredovali ob izkoriščeni možnosti materinstva
ali daljše bolezni, bodo do povračila stroškov šolnin in/ali
denarne spodbude zadnjega letnika v študijskem letu
2015/2016 upravičeni le, če bodo do 30. 9. 2015 izpolnili
enega izmed pogojev, določenih v javnem razpisu (skladno s prvim odstavkom 3. točke javnega razpisa) in do
tega roka tudi predložili zahtevek za povračilo stroškov
šolnine in/ali denarne spodbude na univerzo.
S sofinanciranjem se spodbuja doktorski študij prijaviteljev, katerih program raziskovalnega dela v okviru doktorskega študija bo vključeval raziskovalno delo
v povezavi z:
– gospodarstvom ali
– reševanjem aktualnih družbenih izzivov z enega
ali več tematskih področij:
– inovativnih pristopov v gospodarstvu in negospodarstvu za večjo gospodarsko rast,
– boja proti revščini in socialni izključenosti,
– zagotavljanje enakih možnosti v družbi,
– staranja prebivalstva in demografijo širše,
– kakovostjo izobraževanja,
– trajnostjo znanja,
– zdravja,
– prehrane in živilstva,
– okolja,
– ekologije,
– zelenih tehnologij,
– biotehnologije,
– materialov,
– obnovljivih virov energije,
– nanotehnologije,
– informacijske in komunikacijske tehnologije oziroma
– kulturne dediščine.
V okviru javnega razpisa prijavitelj lahko odda vlogo za sofinanciranje doktorskega študija za čas trajanja
študija po tem javnem razpisu, in sicer za:
A) celotno šolnino, vendar največ do zneska 4.000,00 EUR na posamezni letnik, denarno spodbudo za študij v znesku 5.950,00 EUR na posamezni letnik (brezposelni prijavitelji) in povračilo stroškov
dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe
s prispevkom na mednarodni konferenci v tujini skupaj
do vrednosti 2.500,00 EUR v času doktorskega študija
ali
B) del šolnine, največ do 50,00 %, vendar ne več
kakor 2.000,00 EUR na posamezni letnik.
Denarna spodbuda iz 3.A točke se lahko odobri prijaviteljem, ki ob sklenitvi pogodbe o sofinanciranju niso
v delovnem razmerju, samozaposleni ali prijavljeni na
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.
Prijavitelj ne more izbrati sofinanciranja pod A) točko samo za del stroškov razen v primeru iz prejšnjega
odstavka.
Prijavitelj, ki odda vlogo za sofinanciranje po A)
točki, lahko v vlogi na javni razpis podredno izbere
možnost, da se njegova vloga uvrsti tudi v izbor za sofinanciranje po B) točki, če vloga v fazi ocenjevanja po
A) točki ni izbrana.
Vloga prijavitelja mora biti skladna s predmetom,
namenom in cilji javnega razpisa.
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Sofinanciranje se izbranemu prijavitelju odobri za
čas trajanja študija po javnem razpisu za vse letnike do
konca doktorskega študija. Izbrani prijavitelj lahko vstopi
v sofinanciranje po javnem razpisu v 1., 2. ali 3. letniku
doktorskega študija 3. stopnje, če je redno napredoval
v vsak višji letnik doktorskega študija, za katerega je pridobil sofinanciranje. V okviru rednega napredovanja se
upoštevajo upravičeni razlogi zaradi mirovanja statusa
študenta, zaradi materinstva ali daljše bolezni, kakor ju
opredeljuje Statut univerze, vendar največ za 12 mesecev. Ne glede na letnik, v katerem vstopi v sofinanciranje
po javnem razpisu, se izbrani prijavitelj zaveže k realizaciji rezultata, kot ga definira prvi odstavek te točke
javnega razpisa.
4. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je podpreti tehnološke,
visokošolske ter znanstvene potrebe gospodarstva in
prenos znanja v trikotniku visoko šolstvo, raziskovanje
in gospodarstvo s spodbujanjem doktorskega študija
na vseh področjih ter s tem prispevati k trajnostnemu
razvoju družbe.
Cilj javnega razpisa je vzpostaviti sistem denarnih
spodbud za podiplomske študente doktorskega študija na univerzi, ki bodo v program raziskovalnega dela
vključili raziskovalno delo v povezavi z gospodarstvom
oziroma reševanjem aktualnih družbenih izzivov.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu ter vsebina in priprava vloge
5.1. Pogoji za dodelitev sredstev na javnem razpisu
Omogočanje doktorskega študija doktorskim študentom Univerze v Mariboru, ki bodo v okviru svojega
študija zadovoljili tehnološke, visokošolske ter znanstvene potrebe gospodarstva in prenos znanja v trikotniku
visoko šolstvo, raziskovanje in gospodarstvo s spodbujanjem doktorskega študija na vseh področjih ter s tem
prispevati k trajnostnemu razvoju družbe.
5.2. Pogoji za kandidiranje za prijavitelje
Sofinanciranje se lahko odobri prijaviteljem, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so ob prijavi vpisani v 1. letnik ali v višji letnik po
študijskem programu Univerze v Mariboru, pri tem so
v vsak višji letnik redno napredovali,
– še niso imeli sofinanciranega doktorskega študija
iz javnih sredstev. Izjema so študentje, ki so v študijskem letu 2011/2012 redno napredovali v višji letnik in
v tem letu nimajo sofinanciranega študija iz drugih javnih sredstev (mladi raziskovalci ali mladi raziskovalci iz
gospodarstva niso upravičeni do sofinanciranja po tem
javnem razpisu);
– so ob prijavi na javni razpis predložili idejno zasnovo doktorske disertacije, kakor jo določa javni razpis,
ki jo je potrdil mentor ali potencialni mentor, če prijavitelj
vstopa v javni razpis v 1. ali 2. letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije. Študentje 3. letnika kot
dokazilo o izbranem in potrjenem mentorju predložijo
sklep o potrjeni temi doktorske disertacije.
Mentor oziroma potencialni mentor mora izpolnjevati pogoje za mentorja v skladu z internimi akti in pravili
Univerze v Mariboru.
V okviru idejne zasnove doktorske disertacije se
preverja izpolnjevanje zahtev iz drugega odstavka 3. točke javnega razpisa glede raziskovalnega dela prijavitelja
v povezavi z gospodarstvom ali reševanjem aktualnih
družbenih izzivov.
Vzporedni študij se ne financira.
5.3. Vsebina in priprava vloge
Za sofinanciranje na javnem razpisu morajo prijavitelji predložiti formalno popolno vlogo, ki vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane obrazce:
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1. Obrazec št. 10-0: Vloga na javni razpis, z obveznimi prilogami:
– Obrazec št. 10-1: Podatki o ustreznosti doktorskega kandidata;
– če gre za vlogo za sofinanciranje po 3.A) točki
javnega razpisa:
– Obrazec 10-2: Idejna zasnova doktorske disertacije potrjena s podpisom mentorja ali potencialnega
mentorja, če prijavitelj vstopa v javni razpis v 1. ali 2.
letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije.
Študentje 3. letnika kot dokazilo o izbranem in potrjenem
mentorju obrazcu priložijo sklep o potrjeni temi doktorske disertacije;
– Obrazec 10-3: Program dela, ki ga podpiše
mentor ali potencialni mentor, če prijavitelj vstopa v javni
razpis v 1. ali 2. letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije;
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– če gre za vlogo za sofinanciranje po 3.B) točki
javnega razpisa:
– Obrazec 10-2: Idejna zasnova doktorske disertacije potrjena s podpisom mentorja ali potencialnega mentorja, če prijavitelj vstopa v javni razpis v 1. ali 2. letniku
in še nima potrjene teme doktorske disertacije. Študentje
3. letnika kot dokazilo o izbranem in potrjenem mentorju
obrazcu priložijo sklep o potrjeni temi doktorske disertacije.
Prijavitelji, ki želijo uveljavljati delovnega mentorja,
če ga imajo, po merilih za ocenjevanje vlog iz 6.1. točke
javnega razpisa, priložijo k vlogi tudi obrazec št. 10-4:
Izjava delovnega mentorja, z vsemi zahtevanimi podpisi.
Če tako izpolnjen obrazec k vlogi ni priložen se šteje, da
prijavitelj delovnega mentorja ne uveljavlja in se prijavitelja v tej točki ne poziva k dopolnitvi vloge.
6. Merila za izbor prijaviteljev in način izbire
6.1. Merila za ocenjevanje vlog

A. Merila za ocenjevanje vlog iz 3.A) točke javnega razpisa:
Zap. št.

Merilo

Število
možnih točk

1

Ustreznost doktorskega kandidata:

40

1.1

Povprečna ocena zaključenega dodiplomskega študija oziroma magistrskega študija
2. stopnje brez diplome. Točke se izračunajo tako, da se povprečna ocena zaokrožena
na dve decimalki natančno pomnoži s 3 (npr. 8,32 x 3).

30

1.2

Kandidat je že vpisan(a) v višji letnik doktorskega študija 3. stopnje ali prejšnji
doktorski študij.

2

1.3

Je prejel (a) univerzitetno nagrado. Kot univerzitetna nagrada se šteje nagrada
podeljena skladno s Statutom Univerze v Mariboru (UM-UPB8, spremembe in
dopolnitve statuta, Obvestila UM XXVII-2-2009) in Pravilnikom o podelitvi častnih
naslovov, priznanj in nagrad UM (Obvestila UM, št. XXIII-3-2005, XXIV-5-2006 in
XXIV-9-2006).

1

1.4

Ima objavljen izvirni znanstveni članek (1.01, 1.08), znanstveno monografijo (2.01),
patent ali samostojni znanstveni sestavek v monografiji (1.16). Kandidat dobi za vsako
od navedenih objav 3 točke (za avtorstvo ali za soavtorstvo).

31

1.5

Sodeluje oziroma je sodeloval pri raziskovalnem delu npr. na članici, na inštitutu ipd.

4

2

Povezanost programa raziskovalnega dela s predvidenim sodelovanjem v relevantnih
raziskovalnih programih/projektih.
– 10 točk dobijo kandidati, ki izkažejo povezanost programa raziskovalnega dela
s predvidenim sodelovanjem v ustreznih raziskovalnih programih/projektih, ki so
povezani z gospodarstvom.
– 5 točk dobijo kandidati, ki izkažejo povezanost programa raziskovalnega dela
s predvidenim sodelovanjem v ustreznih raziskovalnih programih/projektih, ki so
povezani z reševanjem aktualnih družbenih izzivov.

10

3

Povezanost programa doktorskega študija z idejno zasnovo doktorske disertacije

10

4

Primernost in usposobljenost delovnega mentorja2, 3
– 20 točk dobijo kandidati, ki imajo delovnega mentorja iz gospodarstva.
– 10 točk dobijo kandidati, ki imajo delovnega mentorja iz negospodarstva, razen
državne uprave, visokošolskih zavodov, javnih raziskovalnih zavodov in raziskovalnih
organizacij, v katerih je raziskovanje njihova osnovna dejavnost.

20

Skupaj

80

1
Kandidat lahko po merilu 1. 4 zbere neomejeno število točk, vendar skupni seštevek pri merilu 1. Ustreznost doktorskega kandidata ne more preseči 40 točk.
2
Delovni mentor je strokovnjak iz gospodarstva oziroma negospodarstva, razen državne uprave, visokošolskih zavodov, javnih raziskovalnih zavodov in raziskovalnih organizacij, v katerih je raziskovanje njihova osnovna dejavnost. Vloga
delovnega mentorja je sodelovati z doktorskim študentom in mu pomagati ter omogočati raziskovanje v delovnem okolju, na
katerem temelji njegov doktorski študij.
3
Šifra po standardni klasifikaciji dejavnosti 2008, v kateri mentor deluje: http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=5531.

Največje možno število točk je 80. Prijavitelj mora zbrati najmanj 48 točk.
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B. Merila za ocenjevanje vlog iz 3.B) točke javnega razpisa:
Zap. št.

4

Število
možnih točk

Merilo

1

Ustreznost doktorskega kandidata:

40

1.1

Povprečna ocena zaključenega dodiplomskega študija oziroma magistrskega študija
2. stopnja brez diplome. Točke se izračunajo tako, da se povprečna ocena zaokrožena
na dve decimalki natančno pomnoži s 3 (npr. 8,32 x 3).

30

1.2

Kandidat je že vpisan(a) v višji letnik doktorskega študija 3. stopnje ali prejšnji
doktorski študij.

2

1.3

Je prejel (a) univerzitetno nagrado. Kot univerzitetna nagrada se šteje nagrada
podeljena skladno s Statutom Univerze v Mariboru (UM-UPB8, spremembe in
dopolnitve statuta, Obvestila UM XXVII-2-2009) in Pravilnikom o podelitvi častnih
naslovov, priznanj in nagrad UM (Obvestila UM, št. XXIII-3-2005, XXIV-5-2006 in
XXIV-9-2006).

1

1.4

Ima objavljen izvirni znanstveni članek (1.01, 1.08), znanstveno monografijo (2.01),
patent ali samostojni znanstveni sestavek v monografiji (1.16). Kandidat dobi za vsako
od navedenih objav 3 točke (za avtorstvo ali za soavtorstvo).

34

1.5

Sodeluje oziroma je sodeloval pri raziskovalnem delu npr. na članici, na inštitutu ipd.

4

Kandidat lahko po merilu 1. 4 zbere neomejeno število točk, vendar skupni seštevek ne more preseči 40 točk.

Največje možno število točk je 40. Prijavitelj mora zbrati najmanj 24 točk.

6.2. Postopek ocenjevanja vlog in način izbora vlog
Ocenjevanje vlog za sofinanciranje iz 3.A) točke
javnega razpisa:
– Vsako vlogo oceni komisija univerze, ki jo imenuje odgovorna oseba univerze. Naloge komisije so:
izpolnjevanje pogojev v popolnih vlogah, ocenjevanje in
razvrstitev popolnih vlog po merilih za izbor prijaviteljev
iz javnega razpisa, priprava predloga liste upravičencev
in neizbranih prijaviteljev ter njihova predložitev rektorju,
ter druge naloge, povezane z ocenjevanjem v skladu
z javnim razpisom. V sofinanciranje se predlagajo vloge,
katerih ocena dosega ali presega prag, ki je 48 točk.
– Med enako ocenjenimi vlogami imajo prednost
vloge z višjo oceno po prvem merilu, nato vloge z višjo
oceno po drugem merilu, nato vloge z višjo oceno po
tretjem merilu in nato vloge z višjo oceno po četrtem merilu. Ko so izčrpane vse navedene možnosti in še vedno
ni mogoče določiti, katera izmed ocenjenih vlog je bila
izbrana, se izbere vlogo, ki je prva prispela na univerzo.
– Med izbranimi vlogami se preveri število doktorskih študentov na mentorja oziroma potencialnega mentorja na način, da skupno število doktorskih študentov,
katerim je mentor oziroma potencialni mentor potrdil
Obrazec št. 10-2: Idejna zasnova doktorske disertacije
po tem razpisu in število doktorskih študentov, katerim
je ta ista oseba že mentor po shemi mladih raziskovalcev ter mladih raziskovalcev iz gospodarstva, hkrati ne
presega pet. Pri tem se v kvoto štejejo tudi mesta, ki jih
je mentor oziroma potencialni mentor dobil odobrena
na zadnjem razpisu za mlade raziskovalce, ki ga vodi
ARRS, čeprav so ostala nezasedena. Če je tako izračunano skupno število mentorstev preseženo, se na tem
javnem razpisu odobri vloge prijaviteljev do zapolnitve
kvote petih mentorstev in sicer po vrsti od najvišje ocene navzdol oziroma datumu prejetja vloge na univerzo,
v primeru enake ocene.
– Če bo prag dosegalo ali presegalo več vlog, kot
je na razpolago sredstev za njihovo sofinanciranje, bo
komisija izbrala prijavitelje po vrstnem redu glede na
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prejeto oceno. Med enako ocenjenimi vlogami, bodo
imele prednost vloge kot je opisano v drugi alinei tega
odstavka.
– Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe
o sofinanciranju ali se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se odobri naslednja vloga glede na doseženo
oceno.
Vloge, ki v fazi ocenjevanja niso izbrane za sofinanciranje po 3.A) točki javnega razpisa, se uvrstijo v izbor
za sofinanciranje iz 3.B) točke javnega razpisa, če je
prijavitelj v vlogi kot podredno izbral to možnost.
Ocenjevanje vlog za sofinanciranje iz 3.B) točke
javnega razpisa:
– Vsako vlogo oceni komisija univerze, ki jo imenuje
odgovorna oseba univerze. V sofinanciranje se predlagajo vloge, katerih ocena dosega ali presega prag, ki
je 24 točk.
– Med izbranimi vlogami se preveri število doktorskih študentov na mentorja oziroma potencialnega
mentorja na način, da skupno število doktorskih študentov, katerim je mentor oziroma potencialni mentor
potrdil Obrazec št. 10-2: Idejna zasnova doktorske disertacije po tem razpisu in število doktorskih študentov,
katerim je ta ista oseba že mentor po shemi mladih raziskovalcev ter mladih raziskovalcev iz gospodarstva,
hkrati ne presega pet. Pri tem se v kvoto štejejo tudi
mesta, ki jih je mentor oziroma potencialni mentor dobil
odobrena na zadnjem razpisu za mlade raziskovalce,
ki ga vodi ARRS, čeprav so ostala nezasedena. Če je
tako izračunano skupno število mentorstev preseženo,
se na tem javnem razpisu odobri vloge prijaviteljev
do zapolnitve kvote petih mentorstev in sicer po vrsti
od najvišje ocene navzdol, ostale vloge se zavrnejo,
oziroma datumu prejetja vloge na univerzo, v primeru
enake ocene.
– Če bo prag dosegalo ali presegalo več vlog, kot
je na razpolago sredstev za njihovo sofinanciranje, bo
komisija izbrala prijavitelje po vrstnem redu glede na
prejeto oceno. Če še vedno ni mogoče določiti, katera
izmed ocenjenih vlog je bila izbrana, se izbere vlogo, ki
je prva prispela na univerzo.
– Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe
o sofinanciranju ali se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se odobri naslednja vloga glede na doseženo
oceno.
7. Okvirna višina razpisanih sredstev
7.1. Skupna okvirna višina razpisanih sredstev
Javni razpis delno sofinancira Evropska unija, in
sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se
izvaja v okviru Operativnega programa človeških virov
za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve
1.3. Štipendijske sheme. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje
po tem razpisu znaša največ do 1.012.900,00 EUR, in
sicer:
– 860.965,00 EUR – namenska sredstva EU –
Evropski socialni sklad (ESS) in
– 151.935,00 EUR – slovenska udeležba.
Delež namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko v celotnih javnih izdatkih znaša 85,00 %.
Delež sredstev slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike znaša 15,00 %.
Kolikor razpisana sredstva ne zadostujejo za sofinanciranje vseh kandidatov, ki so dosegli ali presegli
prag za sofinanciranje, se najprej razdelijo sredstva za
sofinanciranje kandidatov, ki so dosegli ali presegli minimalno število točk po Merilu za ocenjevanje vlog iz 3.
A točke javnega razpisa, šele nato se razdelijo sredstva
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kandidatom, ki so imeli odobreno sofinanciranje po Merilih za ocenjevanje vlog iz 3. B točke javnega razpisa.
7.2. Okvirna višina razpisanih sredstev za posameznega prijavitelja
Sofinanciranje izbranega prijavitelja po 3.A) točki
javnega razpisa lahko obsega za čas študija po javnem
razpisu:
– šolnino za doktorski študij, vendar največ do zneska 4.000,00 EUR na posamezni letnik,
– denarno spodbudo za študij v znesku
5.950,00 EUR na posamezni letnik, če izbrani prijavitelj
ni v delovnem razmerju, samozaposleni ali prijavljeni na
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in
– stroške dnevnic, namestitve in prevoza zaradi
aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci v tujini skupaj do vrednosti 2.500,00 EUR v času
doktorskega študija.
Sofinanciranje izbranega prijavitelja po 3.B) točki javnega razpisa lahko obsega del šolnine za doktorski študij, največ do 50,00 %, vendar ne več kakor
2.000,00 EUR na posamezni letnik.
8. Upravičeni stroški in izdatki
Sofinanciranje se lahko izvede le za upravičene
stroške, ki niso in ne bodo povrnjeni iz drugih virov
oziroma ne bodo (so) financirani iz javnih razpisov, ki
jih razpisuje Javna agencija za raziskovalno dejavnost
RS ali drugih javnih sredstev evropskega, državnega ali
lokalnega proračuna. Dvojno financiranje ni dovoljeno.
Mladi raziskovalci in drugi, ki imajo doktorski študij (so)
financiran iz drugih javnih sredstev, do sofinanciranja po
tem javnem razpisu niso upravičeni.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so skladni z javnim razpisom in dejansko nastali
in so neposredno povezani z doktorskim študijem prijavitelja,
– so nastali in bili plačani v obdobju upravičenosti,
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih
listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti
in nacionalnimi pravili.
8.1. Vrste upravičenih stroškov
Upravičeni stroški so:
– Šolnina za doktorski študij.
– Denarna spodbuda za študij, kot standardni strošek na enoto.
– Stroški dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci
v tujini, in sicer največ za čas trajanja konference podaljšano za dva dni zaradi poti na kraj dogodka in vračanja.
Stroški dnevnic se izračunavajo v skladu in do višine
kot jo določa Uredba o povračilu stroškov za službena
potovanja v tujino. Strošek kilometrine ni upravičen.
Praviloma velja, da je treba izbrati najbolj ekonomičen
način prevoza in bivanja.
– DDV.
Sredstva za upravičene stroške bodo nakazana za
posamezno študijsko leto ob predložitvi dokazil in na način, kot je določeno v pogodbi o sofinanciranju (priloga
1 javnega razpisa).
V primeru, ko izbrani prijavitelj, kateremu je odobrena denarna spodbuda za študij, med sofinanciranjem po
javnem razpisu sklene delovno razmerje, se samozaposli ali prijavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ni več upravičen do denarne spodbude za študij
in bo moral že prejeta sredstva za ta namen za čas, ko
zanje ne izpolnjuje pogojev, vrniti v skladu s pogodbo
o sofinanciranju.
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8.2. Dokazila za uveljavljanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov
Za dokazovanje upravičenih stroškov in izdatkov bo
univerza vodila ločeno računovodstvo ali ustrezno računovodsko kodo za vse transakcije v zvezi s sofinanciranjem udeleženca po javnem razpisu.
Sredstva bo univerza nakazovala izbranemu prijavitelju na podlagi podpisane pogodbe o sofinanciranju
in predloženih dokazil o upravičenih stroških za vsako
študijsko leto posebej po prejemu sredstev od ministrstva,
pristojnega za visoko šolstvo. Dokazila o upravičenih
stroških so za:
– šolnino (oziroma njen sorazmerni del) račun za
šolnino za posamezni letnik, ki se glasi na ime izbranega
prijavitelja, in dokazilo o plačilu šolnine;
– denarno spodbudo za študij: izjava, da prijavitelj
ni v delovnem razmerju, samozaposlen ali prijavljen na
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, izjava, da
prijavitelj nima sofinanciranega doktorskega študija iz
drugih javnih sredstev, potrdilo, da udeleženec ni zaposlen oziroma da ni prijavljeni v evidenco brezposelnih
oseb na Zavodu RS za zaposlovanje;
– stroške dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci
v tujini program konference, dokazilo o aktivni udeležbi
na konferenci in prispevku ter za:
– prevozne stroške: račun oziroma vozovnico, če
je iz nje razvidna cena in dokazilom o plačilu stroška.
– stroške namestitve: račun za namestitev v hotelu
ipd. in potrdilo o plačilu stroška,
– stroške dnevnic: dokazilo o času bivanja na kraju
dogodka.
9. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov
Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 8. 2012 do
30. 9. 2015 za upravičen strošek šolnine ter od 1. 10.
2012 do 30. 9. 2015 za stroške dnevnic, namestitev, in
potnih stroškov, denarnih spodbud, DDV.
Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 8. 2012 do
31. 12. 2015.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od 1. 8.
2012 do 31. 12. 2015.
Čas za dosego rezultata iz prvega odstavka 3. točke
javnega razpisa in doba sofinanciranja se določita glede
na izhodiščno stanje doktorskega študija posameznega
prijavitelja.
Sofinanciranje je zagotovljeno za čas študija po javnem razpisu in ne več kot 3 leta (pričetek odštevanja
razpoložljivega časa: 1. 10. 2012). Pri tem časovni okvir
3 let velja za tiste prijavitelje, ki pridobijo sofinanciranje na
javnem razpisu v 1. letniku doktorskega študija 3. stopnje.
Univerza določi dobo sofinanciranja za število letnikov
študija sofinanciranih po javnem razpisu, od vključno
študijskega leta 2012/2013.
Zgoraj navedeni časovni okvir določa tudi čas za
izpolnitev pogodbenih obveznosti, kot jih definira prvi
odstavek 3. točke javnega razpisa.
Čas iz prejšnjega odstavka lahko univerza podaljša
ob obstoju upravičenih razlogov zaradi mirovanja statusa
študenta zaradi materinstva ali daljše bolezni, kakor ju
opredeljuje Statut univerze, ko ta razlog nastane, vendar največ za 12 mesecev. V tem času sofinanciranje ni
zagotovljeno.
Če izbrani prijavitelj v roku ne bo izpolnil pogodbe
o sofinanciranju, bo moral vrniti prejeta sredstva po tem
javnem razpisu v skladu s pogodbo o sofinanciranju.
10. Način prijave in rok za oddajo vlog
Obdobje za oddajo vloge je ne glede na vrsto prenosa pošiljke od objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS do vključno, 8. 3. 2013 do 14. ure, v vložišče univerze,
Slomškov trg 15, 2000 Maribor.
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Vloge morajo prijavitelji dostaviti v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – Vloga na inovativno shemo 2012«
ter s polnim naslovom prijavitelja.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v vložišče univerze do izteka navedenega roka ne glede na
vrsto prenosa pošiljke. Nepravočasne in nepravilno označene vloge se s sklepom zavrže.
11. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo izvedla komisija univerze za odpiranje vlog, ki jo s sklepom imenuje rektor Univerze v Mariboru. Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno. Odpiranje vlog bo potekalo v prostorih
univerze 11. 3. 2013 oziroma najkasneje v roku osmih dni
od izteka roka za oddajo vlog.
V primeru nepopolnih vlog bodo prijavitelji v roku
8 dni od odpiranja vlog pisno pozvani k dopolnitvi vloge.
Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnili v roku 10 dni od
prejema poziva za dopolnitev. Vloga, ki je prijavitelj ne
bo dopolnil v roku v skladu s pozivom za dopolnitev, se
s sklepom zavrže.
12. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev bo s sklepom odločila
odgovorna oseba univerze, na podlagi predloga komisije
za ocenjevanje vlog na javnem razpisu. Prijavitelji bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Hkrati bodo
s sklepom obveščeni tudi prijavitelji, ki ne bodo izbrani.
Izbrani prijavitelji bodo hkrati s sklepom o izboru pozvani
k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se izbrani prijavitelj v 8 dneh od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje,
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
13. Ugovor
Morebitne ugovore zoper sklep iz prejšnje točke javnega razpisa lahko prijavitelji vložijo pri univerzi v roku
8 dni od vročitve sklepa. O ugovoru v 10 delovnih dneh
s sklepom odloči rektor Univerze v Mariboru. Vloženi
ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
V ugovoru morajo biti v pisni obrazložitvi natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je ugovor vložen. Predmet
ugovora ne morejo biti pogoji za prijavo prijaviteljev in
postavljena merila za ocenjevanje vlog.
14. Posebne zahteve vezane na izvajanje javnega
razpisa
14.1. Zagotavljanje enakih možnosti
V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija med osebami, ki kandidirajo za sofinanciranje doktorskega študija,
v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006.
14.2. Informiranje in obveščanje javnosti
Izbrani prijavitelj bo moral upoštevati zahteve glede
informiranja in obveščanja javnosti, kakor to narekujeta
8. in 9. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006, kot je podrobno opredeljeno v vzorcu pogodbe o sofinanciranju, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Navodila so povzeta po Navodilih organa upravljanja za informiranje in
obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013, ki jih je izdala Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko, ki na področju kohezijske politike nastopa v vlogi organa upravljanja. Skladno s spremembo
navodil, ki jih izda organ upravljanja, se spremenijo tudi
navodila, ki jih mora upoštevati izbrani prijavitelj.
14.3. Hranjenje in dostopnost dokumentacije
Izbrani prijavitelj mora hraniti vso dokumentacijo,
povezano z izvajanjem operacije v skladu z veljavno zakonodajo do 31. 12. 2020 za potrebe bodočih preverjanj.
Pred iztekom tega datuma lahko univerza ta rok podaljša.
Prijavitelj mora zagotoviti dostop do celotne dokumenta-
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cije v zvezi s sofinanciranjem doktorskega študija po javnem razpisu vsem organom, ki so vključeni v spremljanje
izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa,
tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o sofinanciranju.
14.4. Varovanje osebnih podatkov in poslovne skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe
Sveta (ES) št. 1828/2006. Poslovna skrivnost se lahko
nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more
pa se nanašati na celotno vlogo. Vse osebe, ki bodo
sodelovale pri odpiranju in ocenjevanju vlog bodo morale predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
14.5. Obveznosti glede spremljanja podatkov o udeležencih
Univerza bo spremljala podatke o udeležencih
v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi 23 Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih
za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter
Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj, s popravki z dne 27. 12. 2007.
14.6. Posledice v primeru ugotovitve dvojnega financiranja operacije
Za upravičene stroške, ki se bodo uveljavljali za sofinanciranje iz finančnih sredstev po tem javnem razpisu,
ni dovoljeno pridobiti še sredstev iz drugih javnih virov, t.j.
dodatnega financiranja iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna.
V primeru ugotovitve dvojnega sofinanciranja istih
upravičenih stroškov iz različnih javnih virov mora izbrani
prijavitelj vrniti univerzi vsa sredstva, ki so mu bila izplačana po pogodbi o sofinanciranju skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do dneva
vračila, pogodbo o sofinanciranju pa se odpove.
15. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (besedilo javnega razpisa, navodila, obrazci in priloge)
je z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na
voljo na spletnem naslovu univerze: http://www.um.si/studij/financiranje/inovativna-shema-2012. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo tudi v Službi za
izobraževanje in študijske zadeve v času uradnih ur (od
ponedeljka do petka od 8. do 11. ure in od 12. do 15. ure)
do izteka prijavnega roka.
16. Dodatne informacije in obveščanje: vprašanja
v zvezi z javnim razpisom se lahko posredujejo do 1. 3.
2013 v elektronski obliki na naslov: poststudy@um.si.
Univerza bo na vprašanja odgovorila najkasneje do 5. 3.
2013 in jih bo objavila na: http://www.um.si/studij/financiranje/inovativna-shema-2012.
Univerza v Mariboru
Št. 217-4/2012

Ob-1433/13
Javni razpis

»Inovativna shema za sofinanciranje
doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja
z gospodarstvom in reševanja aktualnih
družbenih izzivov – generacija 2012
Univerza v Novi Gorici«
v okviru
Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007–2013
1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva
in prilagodljivosti;
prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme

1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je Univerza v Novi Gorici,
Kostanjeviška 16, Pristava, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: univerza). Univerza nastopa v vlogi upravičenca pri izvajanju operacije »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja
z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012 Univerza v Novi Gorici«.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12
– uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF in 57/12
– ZPCP-2D, 109/12), Zakon o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11
– ZDIU12), Proračun Republike Slovenije za leti 2013 in
2014 (Uradni list RS, št.104/12), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni
list RS, št.104/12), Uredba o sofinanciranju doktorskega
študija (Uradni list RS, št. 88/10 in 64/12), Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10
in 79/10) in Navodila o načinu dodelitve sredstev na javnem razpisu »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012 Univerza v Novi Gorici« št. 198-1/2011 z dne
5. 12. 2012, Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7.
2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem
skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L
št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami,
v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 1083/2006), Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (UL L št. 210, z dne
31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami, v nadaljnjem
besedilu: Uredba (ES) št. 1081/2006/), Uredbe Komisije
(ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem
socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES)
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L št. 371 z dne
27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem
besedilu: Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006), Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013
(št. CCI 2007 SI 051 PO 001, z dne 21. 11. 2007) Odločba Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v vlogi
organa upravljanja št: 303-6/2011/53 z dne 21. 1. 2013
o dodelitvi sredstev za program »Inovativna shema za
sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012 Univerza v Novi Gorici« in
Pogodba št. 3330-13-500224 o sofinanciranju in izvedbi
operacije.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje doktorskega študija doktorskih študentov (v nadaljevanju: prijavitelj), ki so v študijskem letu 2012/2013 na univerzi
vpisali doktorski študij v 1., 2. ali 3. letnik doktorskih
študijskih programov tretje stopnje (v nadaljevanju: doktorski študij 3. stopnje) in bodo:
– v času uradnega trajanja doktorskega študija,
kakor je bil akreditiran, v okviru raziskovalnega dela
vezanega na doktorski študij, dosegli:
– znanstveni članek, ki bo sprejet v objavo oziroma objavljen, ali
– patent, sprejet v postopek na nacionalni ravni,
ali
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– uspešno opravljen zagovor doktorske naloge
oziroma pridobljen naslov doktor znanosti ali
– najkasneje do v 12 mesecih podaljšanega roka
brez sofinanciranja dosegli uspešno opravljen zagovor doktorske naloge oziroma pridobili naslov doktor
znanosti.
S sofinanciranjem se spodbuja doktorski študij prijaviteljev, katerih program raziskovalnega dela v okviru doktorskega študija bo vključeval raziskovalno delo
v povezavi z:
– gospodarstvom ali
– reševanjem aktualnih družbenih izzivov z enega
ali več tematskih področij:
– inovativnih pristopov v gospodarstvu in negospodarstvu za večjo gospodarsko rast,
– boja proti revščini in socialni izključenosti,
– zagotavljanje enakih možnosti v družbi,
– staranja prebivalstva in demografijo širše,
– kakovostjo izobraževanja,
– trajnostjo znanja,
– zdravja,
– prehrane in živilstva,
– okolja,
– ekologije,
– zelenih tehnologij,
– biotehnologije,
– materialov,
– obnovljivih virov energije,
– nanotehnologije,
– informacijske in komunikacijske tehnologije oziroma
– kulturne dediščine.
V okviru javnega razpisa prijavitelj lahko odda vlogo za sofinanciranje doktorskega študija za čas trajanja
študija po tem javnem razpisu, in sicer za:
A) celotno šolnino, vendar največ do zneska 4.000,00 EUR na posamezni letnik, denarno spodbudo za študij v znesku 5.950,00 EUR na posamezni
letnik in povračilo stroškov dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni
konferenci v tujini skupaj do vrednosti 2.500,00 EUR.
ali
B) del šolnine, največ do 50,00 %, vendar ne več
kakor 2.000,00 EUR na posamezni letnik.
Za denarno spodbudo za študij iz točke A) lahko
odobri prijaviteljem, ki ob sklenitvi pogodbe o sofinanciranju niso v delovnem razmerju, samozaposleni ali prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.
Prijavitelj ne more izbrati sofinanciranja pod A) točko samo za del stroškov razen v primeru iz prejšnjega
odstavka. Prijavitelj, ki odda vlogo za sofinanciranje po
A) točki, lahko v vlogi na javni razpis podredno izbere
možnost, da se njegova vloga uvrsti tudi v izbor za sofinanciranje po B) točki, če vloga v fazi ocenjevanja po
A) točki ni izbrana.
Sofinanciranje se izbranemu prijavitelju odobri za
čas trajanja študija po javnem razpisu za vse letnike
do konca doktorskega študija. Izbrani prijavitelj lahko
vstopi v sofinanciranje po javnem razpisu v 1., 2. ali
3. letniku doktorskega študija 3. stopnje, če je redno
napredoval v vse letnike doktorskega študija V okviru
rednega napredovanja se upoštevata upravičena razloga podaljšanja statusa študenta zaradi materinstva
ali daljše bolezni, kakor ju opredeljuje statut ali pravila
univerze, vendar največ za 12 mesecev. V tem času sofinanciranje ni zagotovljeno. Izbrani prijavitelj pa mora,
ne glede na letnik, v katerem vstopi v sofinanciranje
po tem javnem razpisu, poleg rednega napredovanja
v vse letnike študija izpolniti vsaj enega od pogojev
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(znanstveni članek, patent, uspešno opravljen zagovor doktorske naloge oziroma pridobljen naslov doktor
znanosti) določenih v javnem razpisu (točka 3. javnega
razpisa) v roku, določenem v pogodbi o sofinanciranju,
vendar najkasneje do 30. 9. 2015, zaradi zaključka izvajanja Operativnega programa razvoja človeških virov
2007–2013, na katerem temelji javni razpis Inovativna
shema 2012, kar pomeni, da se zaključi možnost sofinanciranja. Izbrani prijavitelji, ki bodo v sofinanciranje po
tem javnem razpisu vstopili v 1. letniku, ter v času študija
redno napredovali ob izkoriščeni možnosti materinstva
ali daljše bolezni, bodo do povračila stroškov šolnin in/ali
denarne spodbude zadnjega letnika v študijskem letu
2015/2016 upravičeni le, če bodo do 30. 9. 2015 izpolnili enega izmed pogojev, določenih v javnem razpisu
(točka 3. javnega razpisa) in do tega roka tudi predložili
zahtevek za povračilo stroškov šolnine in/ali denarne
spodbude na univerzo. Ne glede na letnik, v katerem
vstopi v sofinanciranje po javnem razpisu, se izbrani
prijavitelj zaveže k realizaciji rezultata, kot ga definira
prvi odstavek te točke javnega razpisa.
4. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je podpreti tehnološke,
visokošolske ter znanstvene potrebe gospodarstva in
prenos znanja v trikotniku visoko šolstvo, raziskovanje
in gospodarstvo s spodbujanjem doktorskega študija
na vseh področjih ter s tem prispevati k trajnostnemu
razvoju družbe.
Cilj javnega razpisa je vzpostaviti sistem denarnih
spodbud za podiplomske študente doktorskega študija na univerzi, ki bodo v program raziskovalnega dela
vključili raziskovalno delo v povezavi z gospodarstvom
oziroma reševanjem aktualnih družbenih izzivov.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu ter vsebina in priprava vloge
5.1. Pogoji za kandidiranje za prijavitelje
Sofinanciranje se lahko odobri prijaviteljem, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so ob prijavi vpisani v 1. letnik ali v višji letnik
po študijskem programu, pri tem so v višji letnik redno
napredovali,
– še niso imeli sofinanciranega doktorskega študija
iz javnih sredstev. Izjema so študentje, ki so v študijskem letu 2012/2013 redno napredovali v višji letnik in
v tem letu nimajo sofinanciranega študija iz drugih javnih sredstev (mladi raziskovalci ali mladi raziskovalci iz
gospodarstva niso upravičeni do sofinanciranja po tem
javnem razpisu),
– so ob prijavi na javni razpis predložili idejno zasnovo doktorske disertacije, kakor jo določa javni razpis,
ki jo je potrdil mentor ali potencialni mentor, če prijavitelj
vstopa v javni razpis v 1. ali 2. letniku in še nima potrjene
teme doktorske disertacije. Študentje višjih letnikov kot
dokazilo o izbranem in potrjenem mentorju predložijo
sklep o potrjeni temi doktorske disertacije.
Mentor oziroma potencialni mentor študentom na
doktorskih študijskih programih je lahko habilitiran visokošolski učitelj (docent, izredni profesor, redni profesor)
ali raziskovalec oz ekspert z doktoratom.
V okviru idejne zasnove doktorske disertacije se
preverja izpolnjevanje zahtev iz drugega odstavka 3. točke javnega razpisa glede raziskovalnega dela prijavitelja
v povezavi z gospodarstvom ali reševanjem aktualnih
družbenih izzivov.
Vzporedni študij se ne financira.
Pogoj za dodelitev sredstev po javnem razpisu je
skladnost s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa.
5.2. Vsebina in priprava vloge
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Za sofinanciranje na javnem razpisu morajo prijavitelji predložiti popolno vlogo, ki vsebuje naslednje
izpolnjene in podpisane obrazce:
1. Obrazec št. 10-0: Vloga na javni razpis, z obveznimi prilogami:
– Obrazec št. 10-1: Podatki o ustreznosti doktorskega kandidata;
– če gre za vlogo za sofinanciranje po 3.A) točki
javnega razpisa:
– Obrazec 10-2: Idejna zasnova doktorske disertacije potrjena s podpisom mentorja ali potencialnega
mentorja, če prijavitelj vstopa v javni razpis v 1. ali 2.
letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije.
Študentje višjih letnikov kot dokazilo o izbranem in potrjenem mentorju obrazcu priložijo sklep o potrjeni temi
doktorske disertacije;
– Obrazec 10-3: Program dela, ki ga podpiše
mentor ali potencialni mentor, če prijavitelj vstopa v javni
razpis v 1. ali 2. letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije;

– če gre za vlogo za sofinanciranje po 3.B) točki
javnega razpisa:
– Obrazec 10-2: Idejna zasnova doktorske disertacije potrjena s podpisom mentorja ali potencialnega
mentorja, če prijavitelj vstopa v javni razpis v 1. ali 2.
letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije.
Študentje višjih letnikov kot dokazilo o izbranem in potrjenem mentorju obrazcu priložijo sklep o potrjeni temi
doktorske disertacije;
Prijavitelji, ki želijo uveljavljati delovnega mentorja, če
ga imajo, po merilih za ocenjevanje vlog iz 6.1. točke javnega razpisa, priložijo k vlogi tudi obrazec št. 10-4: Izjava
delovnega mentorja, z vsemi zahtevanimi podpisi. Če tako
izpolnjen obrazec k vlogi ni priložen se šteje, da prijavitelj
delovnega mentorja ne uveljavlja in se prijavitelja v tej točki
ne poziva k dopolnitvi vloge. O ustreznosti oziroma neustreznosti delovnega mentorja bo na podlagi predloženega
obrazec št. 10-4 odločal senat Univerze v Novi Gorici.
6. Merila za izbor prijaviteljev in način izbire
6.1. Merila za ocenjevanje vlog

A. Merila za ocenjevanje vlog iz 3.A) točke javnega razpisa:
Zap.
št.
1

2

3
4

Skupaj

Merilo
Ustreznost doktorskega kandidata
 Znastveni članek sprejet v objavo v mednarodno revijo s SCI ali
mednarodno znastveno revijo ekvivalentniega ranga,
mednarodno monografijo ali del mednarodne monografije, ali
patent v RS sprejet v postopek ........................................ 12
 Druge znastvene ali strokovne objave ................................. 5
 Mednarodne znastvene ali strokovne nagrade .................... 5
a) Študentje v 1. letniku:
 Povprečna ocena pri dosedanjem študiju*
o 9 ali več .............................................................. 28
o 8 do 9.................................................................... 23
o manj kot 8 ............................................................ 0
 Ustreznost predhodne izobrazbe ..................................... 5
b) Študentje v višjih letnikih:
 Povprečna ocena pri doktorskem študiju*
o 9 ali več .............................................................. 28
o Manj kot 9 ............................................................ 23
Povezanost programa raziskovalnega dela s predvidenim
sodelovanjem v relevantnih raziskovalnih programih/projektih.
Raziskovalni program oziroma projekt, v katerega bo oz. je vključen
prijavitelj, je v povezavi z:
 gospodarstvom .................................................................. 10
 reševanjem aktualnih družbenih izzivov z enega ali več
tematskih področij navedenih v točki 3 tega razpisa ......... 5
Povezanost programa doktorskega študija z idejno zasnovo
doktorske disertacije.
Primernost in usposobljenost delovnega mentorja.
 mentor je strokovnjak iz gospodarstva.................................... 20
 mentor je strokovnjak iz negospodarstva................................. 10
 mentor je strokovnjak iz državne uprave, visokošolskih
zavodov, javnih raziskovalnih zavodov in raziskovalnih
organizacij, v katerih je raziskovanje njihova osnovna
dejavnost ................................................................................ 0
Ocenjuje se relevantnost področja dela in referenc delovnega mentorja
za raziskovalno delo in doktorski študij doktorskega kandidata.
Primernost in usposobljenost delovnega mentorja mora biti dokazljiva z
delovnimi izkušnjami na širšem področju doktorske disertacije študenta.
Delovni mentor je strokovnjak iz gospodarstva oz. negospodarstva,
razen državne uprave, visokošolskih zavodov, javnih raziskovalnih
zavodov in raziskovalnih organizacij, v katerih je raziskovanje njihova
osnovna dejavnost. Vloga delovnega mentorja je sodelovati z
doktorskim študentom in mu pomagati ter omogočati raziskovanje v
delovnem okolju, na katerem temelji njegov doktorski študij.

Največje možno število točk je 80.
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B. Merila za ocenjevanje vlog iz 3.B) točke javnega razpisa:
Zap.
št.
1

Merilo
Ustreznost doktorskega kandidata
a) Študentje v 1. letniku:
 Povprečna ocena pri dosedanjem študiju*
o 8 ali več .............................................................. 24
o manj kot 8 ............................................................ 20
 Ustreznost predhodne izobrazbe ..................................... 5
 Znastvene ali strokovne objave
o Znastveni članek sprejet v objavo v mednarodno
revijo s SCI ali mednarodno znanstveno revijo
ekvivalentnega ranga, monografijo ali del monografije,
ali patent v RS sprejet v postopek.......................... 6
o Druge znastvene ali strokovne objave .............. 3
 Nagrade
o Mednarodne znastvene ali strokovne nagrade .... 5
o Druge znastvene, strokovne ali univerzitetne nagrade
....................................................................... 2
b) Študentje v višjih letnikih:
 Povprečna ocena pri doktorskem študiju*
o 9 ali več .............................................................. 30
o 8 do 9 ................................................................... 28
o manj kot 8 ............................................................ 22
 Kakovost znastveno raziskovalnega dela
o Znastveni članek sprejet v objavo v mednarodno
revijo s SCI ali mednarodno znastveno revijo
ekvivalentnega ranga, monografijo ali del monografije,
ali patent v RS sprejet v postopek ..................... 6
o Druge znastvene ali strokovne objave .............. 3
 Nagrade
o Mednarodne znastvene ali strokovne nagrade .... 4
o Druge znastvene ali strokovne nagrade
... 2
* Povprečna ocena dosedanjega študija se izračunava kot seštevek povprečnih ocen vseh učnih
enot, deljenih s številom učnih enot. Če posamezni predmet ni ocenjen z oceno ampak opisno
(npr. opravil, ni opravil) se pri izračunu povprečne ocene za ta predmet upošteva ocena 9.

Največje možno število točk je 40.
6.2. Postopek ocenjevanja vlog
Ocenjevanje vlog za sofinanciranje iz 3.A) točke
javnega razpisa:
– Vsako vlogo oceni komisija univerze, ki jo imenuje
odgovorna oseba univerze. V sofinanciranje se predlagajo vloge, katerih ocena dosega ali presega prag, ki
je 48 točk.
– Med enako ocenjenimi vlogami imajo prednost
vloge z višjo oceno po prvem merilu, nato vloge z višjo
oceno po drugem merilu in nato vloge z višjo oceno po
četrtem merilu. Ko so izčrpane vse navedene možnosti
in še vedno ni mogoče določiti, katera izmed ocenjenih
vlog je bila izbrana, se izbere vlogo, ki je prva prispela
na univerzo.
– Med izbranimi vlogami se preveri število doktorskih študentov na mentorja oziroma potencialnega mentorja na način, da skupno število doktorskih študentov,
katerim je mentor oziroma potencialni mentor potrdil
Obrazec št. 10-2: Idejna zasnova doktorske disertacije
po tem razpisu in število doktorskih študentov, katerim
je ta ista oseba že mentor po shemi mladih raziskovalcev ter mladih raziskovalcev iz gospodarstva, hkrati ne
presega pet. Pri tem se v kvoto štejejo tudi mesta, ki jih
je mentor oziroma potencialni mentor dobil odobrena
na zadnjem razpisu za mlade raziskovalce, ki ga vodi
ARRS, čeprav so ostala nezasedena. Če je tako izračunano skupno število mentorstev preseženo, se na tem
javnem razpisu odobri vloge prijaviteljev do zapolnitve
kvote petih mentorstev in sicer po vrsti od najvišje ocene navzdol oziroma datumu prejetja vloge na univerzo,
v primeru enake ocene.
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– Če bo prag dosegalo ali presegalo več vlog, kot
je na razpolago sredstev za njihovo sofinanciranje, bo
komisija izbrala prijavitelje po vrstnem redu glede na
prejeto oceno. Med enako ocenjenimi vlogami, bodo
imele prednost vloge kot je opisano v drugi alinei tega
odstavka.
– Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe
o sofinanciranju ali se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se odobri naslednja vloga glede na doseženo
oceno.
Vloge, ki v fazi ocenjevanja niso izbrane za sofinanciranje po 3.A) točki javnega razpisa, se uvrstijo v izbor
za sofinanciranje iz 3.B) točke javnega razpisa, če je
prijavitelj v vlogi kot podredno izbral to možnost.
Ocenjevanje vlog za sofinanciranje iz 3.B) točke
javnega razpisa:
– Vsako vlogo oceni komisija univerze, ki jo imenuje
odgovorna oseba univerze. V sofinanciranje se predlagajo vloge, katerih ocena dosega ali presega prag, ki
je 24 točk.
– Med izbranimi vlogami se preveri število doktorskih študentov na mentorja oziroma potencialnega mentorja na način, da skupno število doktorskih študentov,
katerim je mentor oziroma potencialni mentor potrdil
Obrazec št. 10-2: Idejna zasnova doktorske disertacije
po tem razpisu in število doktorskih študentov, katerim
je ta ista oseba že mentor po shemi mladih raziskovalcev ter mladih raziskovalcev iz gospodarstva, hkrati ne
presega pet. Pri tem se v kvoto štejejo tudi mesta, ki jih
je mentor oziroma potencialni mentor dobil odobrena
na zadnjem razpisu za mlade raziskovalce, ki ga vodi
ARRS, čeprav so ostala nezasedena. Če je tako izračunano skupno število mentorstev preseženo, se na tem
javnem razpisu odobri vloge prijaviteljev do zapolnitve
kvote petih mentorstev in sicer po vrsti od najvišje ocene navzdol oziroma datumu prejetja vloge na univerzo,
v primeru enake ocene.
– Če bo prag dosegalo ali presegalo več vlog, kot
je na razpolago sredstev za njihovo sofinanciranje, bo
komisija izbrala prijavitelje po vrstnem redu glede na
prejeto oceno. Če še vedno ni mogoče določiti, katera
izmed ocenjenih vlog je bila izbrana, se izbere vlogo, ki
je prva prispela na univerzo.
– Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe
o sofinanciranju ali se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se odobri naslednja vloga glede na doseženo
oceno.
7. Okvirna višina razpisanih sredstev
7.1. Skupna okvirna višina razpisanih sredstev
Javni razpis delno sofinancira Evropska unija, in
sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se
izvaja v okviru Operativnega programa človeških virov
za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve
1.3. Štipendijske sheme. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje po
tem razpisu znaša največ do 211.182,25 EUR, in sicer:
– 179.504,91 EUR – namenska sredstva EU –
Evropski socialni sklad (ESS) in
– 31.677,34 EUR – slovenska udeležba.
Delež namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko v celotnih javnih izdatkih znaša 85,00 %.
Delež sredstev slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike znaša 15,00 %.
Za sofinanciranje vlog iz 3.A) točke javnega razpisa
se nameni 45 % skupne okvirne višine razpisanih sredstev. Če sredstva po odobritvi vseh upravičenih vlog iz
tega naslova ostanejo, se jih lahko prerazporedi za sofinanciranje vlog iz 3.B) točke javnega razpisa.
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7.2. Okvirna višina razpisanih sredstev za posameznega prijavitelja
Sofinanciranje izbranega prijavitelja po 3.A) točki
javnega razpisa lahko obsega za čas študija po javnem
razpisu:
– šolnino za doktorski študij, vendar največ do zneska 4.000,00 EUR na posamezni letnik,
– denarno spodbudo za študij v znesku
5.950,00 EUR na posamezni letnik, če izbrani prijavitelj
ni v delovnem razmerju, samozaposleni ali prijavljeni na
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in
– stroške dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci
v tujini skupaj do vrednosti 2.500,00 EUR.
Sofinanciranje izbranega prijavitelja po 3.B) točki javnega razpisa lahko obsega del šolnine za doktorski študij, največ do 50,00 %, vendar ne več kakor
2.000,00 EUR na posamezni letnik.
8. Upravičeni stroški in izdatki in izdatki
Sofinanciranje se lahko izvede le za upravičene
stroške, ki niso financirani iz drugih javnih finančnih
sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna. Dvojno financiranje ni dovoljeno. Mladi raziskovalci
in drugi, ki imajo doktorski študij (so)financiran iz drugih
javnih sredstev, do sofinanciranja po tem javnem razpisu
niso upravičeni.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so skladni z javnim razpisom in dejansko nastali
in so neposredno povezani z doktorskim študijem prijavitelja,
– so nastali in bili plačani v obdobju upravičenosti,
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih
listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti
in nacionalnimi pravili.
8.1. Vrste upravičenih stroškov
Upravičeni stroški so:
– Šolnina za doktorski študij.
– Denarna spodbuda za študij, kot standardni strošek na enoto.
– Stroški dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci
v tujini, in sicer največ za čas trajanja konference podaljšano za dva dni zaradi poti na kraj dogodka in vračanja.
Stroški dnevnic se izračunavajo v skladu in do višine
kot jo določa Uredba o povračilu stroškov za službena
potovanja v tujino. Strošek kilometrine ni upravičen.
Praviloma velja, da je treba izbrati najbolj ekonomičen
način prevoza in bivanja.
– DDV.
Sredstva za upravičene stroške bodo nakazana za
posamezno študijsko leto ob predložitvi dokazil in na način, kot je določeno v pogodbi o sofinanciranju (priloga
1 javnega razpisa).
V primeru, ko izbrani prijavitelj, kateremu je odobrena denarna spodbuda za študij, med sofinanciranjem po
javnem razpisu sklene delovno razmerje, se samozaposli ali prijavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ni več upravičen do denarne spodbude za študij
in bo moral že prejeta sredstva za ta namen za čas, ko
zanje ne izpolnjuje pogojev, vrniti v skladu s pogodbo
o sofinanciranju.
8.2. Dokazila za uveljavljanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov
Za dokazovanje upravičenih stroškov in izdatkov
bo univerza vodila ločeno računovodstvo ali ustrezno
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računovodsko kodo za vse transakcije v zvezi s sofinanciranjem izbranega prijavitelja po javnem razpisu.
Sredstva bo univerza nakazovala izbranemu prijavitelju na podlagi podpisane pogodbe o sofinanciranju
in predloženih dokazil o upravičenih stroških za vsako
študijsko leto posebej po prejemu sredstev od ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo. Dokazila o upravičenih stroških so za:
– vse stroške: potrdilo o vpisu in rednem napredovanju v višji letnik oziroma izpolnjevanju pogojev zaradi
mirovanja statusa študenta;
– šolnino (oziroma njen sorazmerni del): račun za
šolnino za posamezni letnik, ki se glasi na ime izbranega
prijavitelja, in dokazilo o plačilu šolnine;
– denarno spodbudo za študij: izjava, da prijavitelj
ni v delovnem razmerju, samozaposlen ali prijavljen na
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, izjava, da
prijavitelj nima sofinanciranega doktorskega študija iz
drugih javnih sredstev;
– stroške dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci
v tujini: program konference, dokazilo o aktivni udeležbi
na konferenci in prispevku ter za:
– prevozne stroške: račun oziroma vozovnico, če
je iz nje razvidna cena in dokazilom o plačilu stroška.
– stroške namestitve: račun za namestitev v hotelu ipd. in potrdilo o plačilu stroška,
– stroške dnevnic: dokazilo o času bivanja na
kraju dogodka.
9. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov
Obdobje upravičenosti stroškov:
– od 1. 8. 2012 do 30. 9. 2015 (stroški šolnin),
– od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2015 (stroški dnevnic,
namestitev, in potnih stroškov, denarnih spodbud, DDV).
Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 8. 2012 do
31. 12. 2015.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od 1. 8.
2012 do 31. 12. 2015.
Čas za dosego rezultata iz prvega odstavka 3. točke javnega razpisa in doba sofinanciranja se določita
glede na izhodiščno stanje doktorskega študija posameznega prijavitelja.
Sofinanciranje je zagotovljeno za čas študija po
javnem razpisu in ne več kot 3 leta (pričetek odštevanja
razpoložljivega časa: 1. 10. 2012). Pri tem časovni okvir
3 let velja za tiste prijavitelje, ki pridobijo sofinanciranje
na javnem razpisu v 1. letniku doktorskega študija 3.
stopnje. Univerza določi dobo sofinanciranja za število
letnikov študija sofinanciranih po javnem razpisu, od
vključno študijskega leta 2012/2013.
Zgoraj navedeni časovni okvir določa tudi čas za
izpolnitev pogodbenih obveznosti, kot jih definira prvi
odstavek 3. točke javnega razpisa.
Čas iz prejšnjega odstavka lahko univerza podaljša ob obstoju upravičenih razlogov zaradi podaljšanja
statusa študenta zaradi materinstva ali daljše bolezni,
kakor ju opredeljuje statut ali pravila univerze, ko ta razlog nastane, vendar največ za 12 mesecev. V tem času
sofinanciranje ni zagotovljeno.
Če izbrani prijavitelj v roku ne bo izpolnil pogodbe
o sofinanciranju, bo moral vrniti prejeta sredstva po tem
javnem razpisu v skladu s pogodbo o sofinanciranju.
10. Način prijave in rok za oddajo vlog
Obdobje za oddajo vloge je ne glede na vrsto prenosa pošiljke od objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS do vključno 28. 2. 2013 do 15.30 v Študentsko
pisarno univerze, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.
Vloge morajo prijavitelji dostaviti v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – Vloga na inovativno shemo
2012« ter s polnim naslovom prijavitelja.
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Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v študentsko pisarno univerze do izteka navedenega roka
ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Nepravočasne in
nepravilno označene vloge se s sklepom zavrže.
11. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo izvedla komisija univerze za odpiranje vlog, ki jo s sklepom imenuje odgovorna oseba
univerze. Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večjega
števila vlog ne bo javno. Odpiranje vlog bo potekalo
v prostorih univerze 1. 3. 2013.
V primeru nepopolnih vlog bodo prijavitelji v roku
8 dni od odpiranja vlog pisno pozvani k dopolnitvi vloge. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnili v roku 10 dni
od prejema poziva za dopolnitev. Če prijavitelj vloge ne
dopolni v določenem roku oziroma je tudi dopolnitev
nepopolna, se nepopolno navedenih podatkov ne upošteva oziroma se vlogo kandidata zavrže.
12. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev bo s sklepom odločila
odgovorna oseba univerze, na podlagi predloga komisije.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
Hkrati bodo s sklepom obveščeni tudi prijavitelji, ki ne
bodo izbrani. Izbrani prijavitelji bodo hkrati s sklepom o izboru pozvani k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se
izbrani prijavitelj v 8 dneh od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
13. Ugovor
Morebitne ugovore zoper sklepe iz prejšnje točke javnega razpisa lahko prijavitelji vložijo pri univerzi
v roku 8 dni od vročitve sklepa. O ugovoru v 15 dneh
s sklepom odloči rektor Univerze v Novi Gorici. Vloženi
ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
V ugovoru morajo biti v pisni obrazložitvi natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je ugovor vložen. Predmet
ugovora ne morejo biti pogoji za prijavo prijaviteljev in
postavljena merila za ocenjevanje vlog.
14. Posebne zahteve vezane na izvajanje javnega
razpisa
14.1. Zagotavljanje enakih možnosti
V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija med osebami, ki kandidirajo za sofinanciranje doktorskega študija,
v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006.
14.2. Informiranje in obveščanje javnosti
Izbrani prijavitelj bo moral upoštevati zahteve glede
informiranja in obveščanja javnosti, kakor to narekujeta
8. in 9. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006, kot je podrobno opredeljeno v vzorcu pogodbe o sofinanciranju,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Navodila so
povzeta po Navodilih organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih
skladih v programskem obdobju 2007–2013, ki jih je
izdalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
ki na področju kohezijske politike nastopa v vlogi organa
upravljanja. Skladno s spremembo navodil, ki jih izda organ upravljanja, se spremenijo tudi navodila, ki jih mora
upoštevati izbrani prijavitelj.
14.3. Hranjenje in dostopnost dokumentacije
Izbrani prijavitelj mora hraniti vso dokumentacijo,
povezano z izvajanjem operacije v skladu z veljavno
zakonodajo oziroma še najmanj do 31. 12. 2020. Pred
iztekom tega datuma, lahko univerza ta rok podaljša.
Prijavitelj mora zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s sofinanciranjem doktorskega študija po
javnem razpisu vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije jav-
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nega razpisa, tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti
oziroma po poteku pogodbe o sofinanciranju.
14.4. Varovanje osebnih podatkov in poslovne
skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe
Sveta (ES) št. 1828/2006. Poslovna skrivnost se lahko
nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne
more pa se nanašati na celotno vlogo. Vse osebe, ki
bodo sodelovale pri odpiranju in ocenjevanju vlog bodo
morale predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
14.5. Obveznosti glede spremljanja podatkov
o udeležencih
Univerza bo spremljala podatke o udeležencih
v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi 23 Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih
za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter
Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj, s popravki z dne 27. 12. 2007.
14.6. Posledice v primeru ugotovitve dvojnega financiranja operacije
Za upravičene stroške, ki se bodo uveljavljali za sofinanciranje iz finančnih sredstev po tem javnem razpisu,
ni dovoljeno pridobiti še sredstev iz drugih javnih virov,
tj. dodatnega financiranja iz javnih finančnih sredstev
evropskega, državnega ali lokalnega proračuna.
V primeru ugotovitve dvojnega sofinanciranja istih
upravičenih stroškov iz različnih javnih virov mora izbrani prijavitelj vrniti univerzi vsa sredstva, ki so mu bila
izplačana po pogodbi o sofinanciranju skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do
dneva vračila, pogodbo o sofinanciranju pa se odpove.
15. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (besedilo javnega razpisa, navodila, obrazci in priloge) je z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS na voljo na spletnem naslovu univerze: http://www.
ung.si/sl/studij/studentski-vodnik/javni-razpisi/. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo tudi
v Študentski pisarni univerze, v času uradnih ur do izteka prijavnega roka.
16. Dodatne informacije in obveščanje: vprašanja
v zvezi z javnim razpisom se lahko posredujejo do
20. 2. 2013 v elektronski obliki na naslov: studentska.pisarna@ung.si. Univerza bo na vprašanja odgovorila najkasneje do 25. 2. 2013 ter odgovore objavila na:
http://www.ung.si/sl/studij/studentski-vodnik/javni-razpisi/.
Univerza v Novi Gorici
Št. 430-11/2013

Ob-1377/13

Na podlagi določb Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09 in 3/13), Odloka o proračunu
Občine Zagorje ob Savi za leto 2013 (Uradni list RS,
št. 103/12), Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni
list RS, št. 98/09 – UBP in 44/12) ter sklepa župana
št. 430-11/2013, z dne 29. 1. 2013, Občina Zagorje ob
Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov s področja varstva
okolja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2013
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje projektov s področja varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi za leto

2013, ki bodo v obliki čistilnih akcij ali vzgojno-izobraževalnih projektov potekali v okviru aktivnosti šol, vzgojno
varstvenih zavodov, društev ali drugih neprofitnih nevladnih organizacij.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
– prijavitelj je registriran za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa, in ima sedež v Občini Zagorje
ob Savi,
– projekt mora omogočiti vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Občine Zagorje ob Savi,
– projekt mora imeti jasno konstrukcijo prihodkov in
odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja,
– projekt bo dokončan v letu 2013,
– nosilci projekta imajo najmanj dve leti izkušenj in
referenc s področja, ki je predmet razpisa,
– projekt mora imeti zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje.
3. Okvirna vrednost sofinanciranja vseh razpisanih
projektov s področja varstva okolja v Občini Zagorje ob
Savi za leto 2013 je 4500,00 EUR.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2013, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Zaključno poročilo projekta mora
biti oddano najkasneje do 1. 12. 2013.
5. Vsebina prijave: prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolnih prijav komisija ne bo obravnavala.
6. Rok za oddajo prijav in način oddaje: rok za
oddajo prijav je do petka, 1. marca 2013 do 12. ure.
Razpisno dokumentacijo lahko dobite v času uradnih ur
v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5 in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi,
www.zagorje.si. Vlogo za sofinanciranje projekta oddajte
na zahtevanem obrazcu in z vsemi prilogami v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi ali oddajte na pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Zagorje ob
Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako: Ne odpiraj – prijava na razpis Okolje 2013. Na hrbtni
strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.
7. Postopek obravnave vlog: odpiranje vlog ne bo
javno. Razpisna komisija bo odprla pravočasno poslane prijave in ugotovila ali prijave izpolnjujejo razpisne
pogoje. Nepopolnih ali prepoznih vlog komisija ne bo
obravnavala.
8. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo prijavitelji pisno
obveščeni v dveh tednih od roka za oddajo prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo
opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
9. Kraj in čas kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva
te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.si in v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Oddelku za okolje in
prostor Občine Zagorje ob Savi, tel. 03/56-55-708.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 8/2013

Ob-1396/13

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2013 (Uradni vestnik MOV, št. 19/08) in Pravilnika o sofinanciranju letnih programov veteranskih in
častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij
v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine
Velenje, št. 20/2012; v nadaljevanju: pravilnik) objavlja
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
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javni razpis
za izbiro letnih programov veteranskih in
častniških organizacij ter projektov gasilskih
organizacij v Mestni občini Velenje, ki jih bo v letu
2013 sofinancirala Mestna občina Velenje
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih
programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje, ki jih
bodo izvajalci realizirali v letu 2013.
Mestna občina Velenje bo sofinancirala letne programe veteranskih in častniških organizacij ter projekte
gasilskih organizacij, ki ne predstavljajo izvajanja obvezne lokalne javne gasilske službe.
Med upravičene stroške letnih programov in projektov ne štejejo:
– plače in drugi prejemki v zvezi z delom,
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu
ali upravljanju,
– materialni stroški, potrebni za delovanje prijavitelja (stroški telefona, elektrike, vode, ogrevanja, ipd.).
II. Razpisna področja:
Področje 1: Letni programi veteranskih in častniških
organizacij
Na razpis se lahko prijavijo veteranske organizacije (društva, zveze društev, združenja), ustanovljene
na osnovi Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS,
št. 59/06 – UPB2, 61/06 – ZDru-1, 101/06 – Odl. US
in 40/12 – ZUJF) ter častniške organizacije (društva,
zveze, združenja), ki združujejo častnike in podčastnike, kot jih opredeljuje Zakon o obrambi (Uradni list RS,
št. 103/04 – UPB1, 138/04 Skl.US. in 46/10 Odl.US);
Sofinancirajo se naslednje vsebine letnih programov veteranskih in častniških organizacij:
1. organizacija prireditev občinskega pomena (proslave, žalne/spominske slovesnosti);
2. organizacija ali soorganizacija družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, tekmovanja, obletnice ipd.), ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb;
3. skrb za spomenike in spominska obeležja;
4. izdajanje monografij in spominskih publikacij;
5. postavljanje in oblikovanje spominskih razstav;
6. obveščanje in svetovanje svojim članom;
7. obujanje in negovanje tradicij;
8. spodbujanje k strpnosti in nenasilju;
9. kulturno izražanje in kreativnost.
Področje 2: Projekti gasilskih organizacij
Na razpis se lahko prijavijo gasilske organizacije,
ustanovljene na osnovi Zakona o gasilstvu (Uradni list
RS, št. 113/05 – UPB1 in 120/08 – Odl. US).
Sofinancirajo se naslednje vsebine projektov gasilskih organizacij:
1. organizacija prireditev občinskega pomena;
2. organizacija ali soorganizacija družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, tekmovanja, obletnice ipd.), ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb;
3. izdajanje monografij in spominskih publikacij ter
preventivnega gradiva;
4. postavljanje in oblikovanje spominskih razstav;
5. obujanje in negovanje tradicije;
6. spodbujanje dela z mladimi in upokojenci.
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– delujejo najmanj dve leti,
– imajo sedež ali podružnico na območju Mestne
občine Velenje, oziroma ne glede na sedež, če je letni
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program zastavljen tako, da aktivno vključuje občane
Mestne občine Velenje,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in pobirajo
članarino,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, v kateri
so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo letnega
programa ali projekta,
– svojo dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– so v celoti in pravočasno izpolnili vse pogodbene
obveznosti do Mestne občine Velenje, če te obstajajo
ali so obstajale.
III. Vsebina, način in rok oddaje prijav
Prijava mora zajemati:
A) za razpisno področje 1:
a. izpolnjen prijavni obrazec,
b. program dela za leto 2013,
c. parafiran vzorec pogodbe.
B) za razpisno področje 2:
a. izpolnjen prijavni obrazec,
b. parafiran vzorec pogodbe.
Vse obrazce razpisne dokumentacije podpiše in
žigosa zakoniti zastopnik društva oziroma od njega pooblaščena oseba.
Prijavitelji morajo vloge oddati do 25. februarja 2013
do 10. ure na naslov: Mestna občina Velenje – Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje.
Prijave morajo biti poslane v zaprtih kuvertah in
opremljene z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – letni programi veterani/častniki 2013« oziroma »Ne
odpiraj – Prijava na javni razpis – gasilski projekti 2013«.
Na kuverti mora prijavitelj zapisati svoj naslov oziroma sedež.
Vsak prijavitelj lahko odda le eno vlogo.
Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ki
ne bodo oddane pravočasno in ki jih ne bodo podale
upravičene osebe, ne bodo obravnavane.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji, kriteriji in merili javnega razpisa.
IV. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo komisija opravila 25. februarja 2013 ob 10.30, v sejni sobi Urada za
razvoj in investicije, 3. nadstropje Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje. Odpiranje prijetih vlog je javno.
V. Merila za ocenjevanje in vrednotenje vlog
Razpisno področje 1: Letni programi vlagateljev
veteranskih in častniških organizacij:
a) Ocena letnega programa glede na vsebino, določeno s 4. členom pravilnika:

0–27 točk

1) organizacija prireditev občinskega pomena (proslave, žalne/spominske slovesnosti)

3 točke

2) organizacija ali soorganizacija družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja,
tekmovanja, obletnice, ipd.)

3 točke

3) redna skrb za spomenike in spominska obeležja

3 točke

4) izdajanje monografij in spominskih publikacij, vsaj 1 na leto

3 točke

5) postavljanje in oblikovanje spominskih razstav, vsaj 1 na leto

3 točke

6) informiranje in svetovanje svojim članom

3 točke

7) obujanje in negovanje tradicij

3 točke

8) spodbujanje k strpnosti in nenasilju

3 točke

9) kulturno izražanje in kreativnost

3 točke

b) Številčnost članov – občanov v društvu s plačano članarino:
1) do 50 članov iz Mestne občine Velenje
2) od 51 in do 100 članov iz Mestne občine Velenje
3) od 101 in nad 100 članov iz Mestne občine Velenje

0–10 točk
3 točke
6 točk
10 točk
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leto):
1) ni bilo sodelovanja
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0–5 točk
0 točk

2) je bilo sodelovanje v 1–3 aktivnostih
3) je bilo sodelovanja v 4 ali več aktivnostih
d) Delež lastnih sredstev za izvedbo letnih programov:
1) do 40 %

3 točke
5 točk
0–10 točk
1 točka

2) od 41 % do 80 %

5 točk

3) nad 81 %

10 točk
Točke posameznih meril se seštevajo. Največje
skupno število točk je 52.
Razpisno področje 2: Projekti vlagateljev gasilskih
organizacij:

a) Ocena projekta glede na vsebino, določeno s 5. členom pravilnika

0–15 točk

1) organizacija prireditev občinskega pomena

3 točke

2) organizacija ali soorganizacija družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja,
športna tekmovanja, ipd.)

3 točke

3) izdajanje monografij in spominskih publikacij, izdajanje preventivnega gradiva

3 točke

4) postavljanje in oblikovanje spominskih razstav o gasilstvu

3 točke

5) obujanje in negovanje tradicij gasilstva

3 točke

b) Številčnost članov – občanov v društvu s plačano članarino
1) do 50 članov iz Mestne občine Velenje
2) od 51 in do 100 članov iz Mestne občine Velenje
3) nad 100 članov iz Mestne občine Velenje
c) Sodelovanje v akcijah, dogodkih, projektih, ki jih je organizirala Mestna občina Velenje (preteklo
leto)
1) ni bilo sodelovanja

0–10 točk
3 točke
6 točk
10 točk
0–5 točk
0 točk

2) je bilo sodelovanje v 1–3 aktivnostih
3) je bilo sodelovanja v 4 ali več aktivnostih
d) Delež lastnih sredstev za izvedbo projekta
1) do 40 %

3 točke
5 točk
0–10 točk
1 točka

2) od 41 % do 80 %

5 točk

3) nad 81 %

10 točk

e) Pomen projekta za mladino

0–10 točk

1) je v celoti namenjen mladim

10 točk

2) je delno namenjen mladim

5 točk

f) Pomen projekta za starejše

0–10 točk

1) je v celoti namenjen starejšim
2) je delno namenjen starejšim
Točke posameznih meril se seštevajo. Največje
skupno število točk je 50.
VI. Okvirna višina razpisanih sredstev
Za izvedbo javnega razpisa so v proračunu zagotovljena sredstva v višini:
– za razpisno področje 1 (letni programi veteranskih
in častniških organizacij): 7.000,00 €,
– za razpisno področje 2 (projekti gasilskih organizacij): 1.300,00 €.
VII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe ali
projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu

10 točk
5 točk
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2013. Izjema velja samo za projekte, ki bodo izvedeni
v mesecu decembru 2013. Mestna občina Velenje bo
z izbranim prijaviteljem sklenila pogodbo o sofinanciranju programa ali projekta v letu 2013.
VIII. Postopek: župan izda sklepe o izbiri prejemnikov sredstev na podlagi predloga komisije.
Upravičenec lahko vloži na Mestno občino Velenje
pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi upravičenci.
Pritožnik mora v pritožbi natančno navesti pritožbene
razloge. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za dodelitev sredstev. O pritožbi odloči župan
v roku 15 delovnih dni s sklepom.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija zajema:
– Besedilo razpisa,
– Prijavni obrazec 1 – letni programi,
– Prijavni obrazec 2 – gasilski projekti,
– Pravilnik o sofinanciranju letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih
organizacij v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV,
št. 20/2012).
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si
(priložnosti/razpisi) ali pa jo v tem roku zainteresirani
dvignejo vsak delovni dan na naslovu: Mestna občina Velenje – sprejemna pisarna (kletni prostori, soba
št. 10), Titov trg 1, 3320 Velenje.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak delovni dan, na
tel. 03/89-61-868 ali 041/793-645 (Andrej Rupreht), ali
po elektronski pošti: andrej.rupreht@velenje.si.
Mestna občina Velenje
Št. 049/2013

Ob-1430/13

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona
o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 8. člena Pravilnika
za vrednotenje letnega programa športa v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/07 in 3/08),
sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto
2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/13) in sprejetega Letnega programa Športa Občine Prevalje za leto
2013, št. 671-0005/2012-11 z dne 31. 1. 2013, Občina
Prevalje objavlja
javni razpis
za izbor izvajalcev letnega programa športa
v Občini Prevalje v letu 2013
I. Javni razpis: sofinancira se letni program športa
v Občini Prevalje za leto 2013.
II. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
III. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev športnih programov v letu 2013 in sofinanciranje naslednjih
vsebin:
– interesna športna vzgoja predšolskih otrok,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok,
– športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport,
– športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni
in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– specifične športne panoge,
– športna rekreacija,
– športne in športno rekreativne prireditve.

IV. Na javnem razpisu lahko kandidirajo:
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– panožne športne zveze in zveze športnih društev,
ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma
športne panoge,
– javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja, s sedežem v Občini Prevalje in katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje športnih dejavnosti in so splošno koristne in neprofitne.
Športna društva in njihova združenja imajo pod
enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.
V. Pogoji sofinanciranja:
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo
izvajalci športnih programov, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da športne programe izvajajo na območju Občine
Prevalje,
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,
s sedežem v Občini Prevalje in imajo v svoji dejavnosti
registrirano športno dejavnost (pogoj ne velja za javne
zavode),
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske (izvajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno
usposobljene za opravljanje te športne dejavnosti), organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih programov in aktivnosti,
– da imajo za prijavljene športne programe organizirano redno športno dejavnost najmanj 36 tednov
v letu, razen v primeru, ko kandidirajo za sredstva za
izvedbo enkratnih športnih prireditev,
– da so registrirani in na območju Občine Prevalje
delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva za programe,
za katere kandidirajo na javnem razpisu, evidenco o registriranih tekmovalcih ter evidenco o plačani članarini
(ne velja za javne zavode).
VI. Merila za sofinanciranje programov športa: športni programi, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo
na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril
in kriterijev Pravilnika za vrednotenje letnega programa
športa v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/07 in 3/08).
VII. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje športnih programov
Okvirna višina razpisanih sredstev je:
– za interesno športno vzgojo predšolskih otrok:
5.470,56 €,
– za interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok:
6.087,46 €,
– za športno vzgojo otrok, usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport: 24.620,00 €,
– za športno vzgojo mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport: 36.930,00 €,
– za kakovostni šport: 0 €,
– specifične športne panoge: 450,00 €,
– za športno rekreacijo: 0 €,
– za športne in športno rekreativne prireditve:
4.500,00 €.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje letnega programa športa morajo biti porabljena v letu 2013.
VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za sofinanciranje letnega programa športa
v Občini Prevalje mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, pri Mariji
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Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak delavnik, med 8. in 12. uro. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani, www.prevalje.si.
IX. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom:
dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko izvajalci športnih programov dobijo na Občini Prevalje, pri
Mariji Orešnik, na tel. 02/824-61-21, vsak delovni dan,
med 8. in 12. uro.
X. Rok in način oddaje prijav:
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti
osebno v tajništvu občine ali po pošti kot priporočeno
pošiljko najpozneje do 5. 3. 2013, na naslov: Občina
Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom »Prijava na
javni razpis – Ne odpiraj!« in z oznako: »Izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Prevalje za leto
2013«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti
s priporočeno pošiljko ali tega dne do 12. ure oddana
v sprejemno pisarno Občine Prevalje.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov izvajalca športnega programa (polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Občina Prevalje).
XI. Datum odpiranja vlog:
Odpiranje vlog bo komisija opravila 7. 3. 2013, ob
8. uri, v sejni sobi Občine Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi
obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranimi izvajalci športnih programov bo župan
občine sklenil pogodbe o sofinanciranju športnih programov za leto 2013.
Občina Prevalje
Št. 7/2013

Ob-1445/13

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona
o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02
– ZGO-1 in 15/03 – ZOPA), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS 1011, 3/13), 8. in
11. člena Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega
programa športa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik
Mestne občine Velenje, št. 6/2010, 13/2011, 1/2013)
in Letnega programa športa v Mestni občini Velenje
za leto 2013 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje,
št. 23/2012) objavlja Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
3320 Velenje
javni razpis
za sofinanciranje izvajanja letnega programa
športa v Mestni občini Velenje iz proračuna
Mestne občine Velenje za leto 2013
1. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje (v nadaljevanju: MOV).
2. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine
ter razvojne in strokovne naloge v športu (podrobnejši
opis vsebin je v navodilih za izpolnitev ter oddajo razpisnih obrazcev):
2. 1. Vsebine ter razvojne in strokovne naloge, na
katere se lahko prijavijo izvajalci letnega programa športa v Mestni občini Velenje:
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov;
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
– kakovostni šport;
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– vrhunski šport;
– športna rekreacija;
– šport invalidov;
– organizacija športnih prireditev;
– delovanje zvez in društev, ustanovljenih za območje Mestne občine Velenje.
2. 2. Vsebine ter razvojne in strokovne naloge, na
katere se lahko prijavijo občinske športne zveze:
– usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov;
– mednarodna in medobčinska dejavnost v športu;
– priznanja športnikom, športnim delavcem in športnim organizacijam;
– spodbujanje vrhunskega športa.
2. 3. Nadpovprečni športni dosežki športnih društev
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Izvajalci letnega programa športa, ki lahko kandidirajo na javnem razpisu so:
– športna društva;
– občinske športne zveze;
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti
v športu oziroma povezane s športom.
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo
tisti izvajalci iz prejšnjega odstavka javnega razpisa, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Mestni občini Velenje. V primeru
organizacij, ki združujejo člane na področju regije, se
upošteva število članov s stalnim prebivališčem v Mestni
občini Velenje;
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na
športnem področju že več kot dve leti in najmanj tako
dolgo že delujejo na območju MOV ali neprekinjeno
zakonito nadaljujejo dejavnost športnega društva, ki je
bilo registrirano za opravljanje dejavnosti na športnem
področju več kot dve leti in je najmanj tako dolgo že delovalo na območju MOV;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske (strokovne kadre z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljenostjo za opravljanje športne
dejavnosti izvajalca) in organizacijske pogoje za izvedbo
prijavljenih športnih programov;
– da prijavljajo program športa, ki je predmet javnega razpisa;
– izvajalci, ki so športna društva, imajo urejeno
članstvo in evidenco o registriranih tekmovalcih za programe, s katerimi kandidirajo na javni razpis;
– imajo za prijavljene programe športa organizirano redno športno vadbo najmanj 36 tednov v letu,
razen v primeru, ko kandidirajo za sredstva za izvedbo
enkratne akcije ali pa je s Pravilnikom o sofinanciranju
izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 6/2010,
13/2011, 1/2013 v nadaljevanju: pravilnik) za specifični
program oziroma športno panogo drugače določeno;
– da izpolnjujejo druge pogoje, določene s pravilnikom in javnim razpisom;
– imajo poravnane vse obveznosti do MOV.
4. Merila za vrednotenje športnih programov
Športni programi bodo izbrani in sofinancirani na
podlagi pogojev in meril za vrednotenje, ki so določena
v pravilniku in v tem razpisu.
4. 1. Za razdelitev sredstev pod točko 2. 1. in 2. 2.
se upoštevajo pogoji in merila za vrednotenje, ki so določena v pravilniku.
4. 2. Za razdelitev sredstev pod točko 2. 3. se upoštevajo prijavljeni podatki iz točke 2. 1.
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Razmerje predvidenih sredstev sofinanciranja iz
točke 5. 3. je za kolektivne športe 85 % in za individualne športe 15 %.
4. 3. Merila za vrednotenje programov pod točko
2. 3. so naslednja:
4. 3. 1. Individualni športi: sredstva za individualne
športe se razdelijo 90 % na olimpijske športe in 10 % za
neolimpijske športe. Upoštevajo se merila iz 55., 58. in
61. člena pravilnika.
4. 3. 2. Kolektivni športi:
4. 3. 2. 1. Članstvo: 0 – 50 = 1 točka, 51 – 100 =
2 točki, 101 – 130 = 3 točke, 131 – 150 = 6 točk, 151
– 200 = 20 točk, 201 – 300 = 50 točk, več kot 300 =
100 točk.
4. 3. 2. 2. Rezultati o uvrstitvi ekipe v sezoni
2011/2012 oziroma v letu 2012: nastop v 1. članski
državni ligi = 5 točk, osvojitev naslova članskega državnega prvaka v ligaškem sistemu tekmovanja oziroma
naslov pokalnega prvaka v večstopenjskem sistemu
tekmovanj = 30 točk, udeležba članske ekipe v evropskem pokalnem tekmovanju – pokal državnih prvakov,
pokal pokalnih prvakov oziroma evropska liga prvakov
= 100 točk.
4. 3. 2. 3. Število kategoriziranih športnikov mednarodnega in svetovnega razreda: 0 – 3 = 15 točk, 4 – 10
= 30 točk, 11 – 20 = 60 točk.
4. 3. 2. 4. Število članskih ekip v ligaškem sistemu
tekmovanj: do 15 = 1 točka, 16 – 30 = 25 točk, nad 30
= 50 točk.
4. 3. 2. 5. Število klubov v panožni športni zvezi
v članski kategoriji: 0 – 20 = 1 točka, 21 – 40 = 2 točki, 41
– 60 = 5 točk, 61 – 100 = 10 točk, 101 – 200 = 15 točk,
nad 201 = 20 točk.
Število članskih klubov v nacionalni panožni zvezi
in število članskih klubov v ligaških sistemih tekmovanj
– ločeno moški / ženske, se dokaže s potrdilom nacionalne panožne zveze (obvezna priloga obrazca 2).
5. Okvirna višina razpoložljivih sredstev in rok za
porabo sredstev
5. 1. Okvirna višina razpisanih sredstev za vsebine,
razvojne in strokovne naloge pod
zaporedno točko 2.1 za leto 2013 znaša
287.000,00 EUR.
5. 2. Okvirna višina razpisanih sredstev za vsebine,
razvojne in strokovne naloge pod zaporedno točko 2. 2.
znaša 54.500,00 EUR.
5. 3. Okvirna višina sofinanciranja nadpovprečnih
športnih dosežkov pod zaporedno točko 2.3. znaša
200.000,00 EUR oziroma je v višini likvidnostnih možnosti, opredeljenih z veljavnim proračunom Mestne
občine Velenje za leto 2013.
Mestna občina Velenje bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju na tem javnem razpisu izbranih programov za čas od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.
Pogodbeno dodeljena sredstva za izvajanje programov
po pogodbah iz predhodnega odstavka morajo biti porabljena v letu 2013.
6. Rok za prijavo na javni razpis in način prijave
Prijavo na javni razpis za dodelitev sredstev morajo prijavitelji oddati osebno v zaprti ovojnici v vložišču
na naslovu: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje najkasneje do 1. 3. 2013 do 13. ure ali oddati
po pošti, kot priporočeno pošiljko do 1. 3. 2013. Naslov
na ovojnici mora biti: Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
3320 Velenje, s pripisom »Javni razpis 2013 – Šport
(Ne odpiraj!)«.
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Na sprednji levi zgornji strani ovojnice mora biti naveden popoln naziv in naslov prijavitelja.
Prepozno oddane ali nepravilno naslovljene oziroma nepravilno označene prijave ter prijave, ki ne bodo
oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, ali pa ne bodo izpolnjevale osnovnih razpisnih pogojev, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena izključno
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Kolikor prijavitelj prijavlja več športnih programov mora:
– vsak program prijaviti na ločenem obrazcu,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev vložiti v enem
izvodu (na enem obrazcu) za vse prijavljene programe.
Prijava mora vsebovati vse podatke in dokazila,
ki so zahtevana v razpisnih obrazcih oziroma razpisni
dokumentaciji.
7. Odpiranje in obravnava prijav, sprejemanje odločitev
Javno odpiranje prijav, ki ga bo izvedla Komisija za
šport (v nadaljevanju: komisija) bo izvedeno 4. 3. 2013 ob
12. uri, v sejni sobi Urada za družbene dejavnosti, 4. nadstropje Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
Komisija bo odprla samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki so jih vložile
upravičene osebe in ki vsebujejo prijave na javni razpis,
in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile dostavljene.
Na odpiranju bo komisija ugotavljala pravočasnost in
popolnost prijav.
Prijavitelji, ki bodo v razpisnem roku predložili nepopolne prijave, bodo v roku 8 dni od odpiranja prijav
pisno pozvani k njihovi dopolnitvi. Prijave morajo biti
dopolnjene najkasneje v roku 8 dni od dneva prejema
pisnega poziva za dopolnitev prijave. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku,
bodo zavržene.
Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih
prijav ter pripravila predlog izbora izvajalcev in delitve
razpoložljivih proračunskih sredstev za izvajanje letnega
programa športa ter ga predložila v odločitev županu
MOV oziroma osebi, ki bo od njega pooblaščena za
sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Župan MOV ali od župana pooblaščena oseba bo
izdal(a) sklepe o izboru izvajalcev in višini sredstev, s katerimi bodo programi sofinancirani iz proračuna MOV
za leto 2013 ter izvajalce pozval(a) k podpisu pogodbe.
Zoper sklep o izboru bo možna pritožba v roku
8 dni od prejema sklepa o izboru. O pritožbi bo odločil
župan MOV.
Če se izvajalec v roku osem dni od prejema sklepa
nanj ne pritoži ali pogodbe ne podpiše in ne vrne občinski upravi, se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev
sredstev.
8. Dvig razpisne dokumentacije in pridobivanje informacij o javnem razpisu
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletnih straneh:
www.velenje.si pod poglavjem Priložnosti-Javni razpisi,
natečaji ali pa jo v tem roku lahko zainteresirani dvignejo tudi v vložišču Mestne občine Velenje, Titov trg 1,
Velenje.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo
zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti Mestne
občine Velenje, vsak delovni dan, po tel. 03/896-16-44,
pri Simoni Pogorelčnik oziroma na elektronskem naslovu: simona.pogorelcnik@velenje.si.
Mestna občina Velenje
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Javne dražbe
Ob-1417/13
Občina Žalec objavlja na podlagi 30. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, št. 42/12)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne
dražbe: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec,
tel. 03/713-64-65, faks 03/713-64-64.
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena:
a) Nepremičnine parc.št. 236/2, k.o. Šempeter –
travnik, v izmeri 1.113,00 m2.
Zemljišče se nahaja v naselju Šempeter v Savinjski
dolini, po urbanističnih podatkih je osnovna namenska
raba zemljišča opredeljena kot »stavbno zemljišče v ureditvenem območju«;
b) parc. št. 457/24, k.o. Zalog – pašnik, v izmeri
1.817,00 m2 in parc. št 457/101, k.o. Zalog – pašnik,
v izmeri 98,00 m2.
Zemljišča se nahajajo v industrijsko-obrtni coni
Podlog. Po urbanističnih podatkih sta parceli namenjeni
za poslovno-proizvodno dejavnost. Parceli se prodajata
v kompletu.
c) parc. št. 433/7, k.o. Šempeter v Savinjski dolini
– njiva in travnik, v skupni izmeri 13.112,00 m2. Po urbanističnih podatkih je zemljišče opredeljeno kot »stavbno
zemljišče v ureditvenem območju«.
d) parc. št. 66/6, k.o. Zabukovica – pašnik, v izmeri 186,00 m2. Po urbanističnih podatkih je parcela opredeljena kot »stavbno zemljišče v ureditvenem območju«.
e) nepremičnina parc. št. 501/1, k.o. Šempeter
v Savinjski dolini – njiva, v izmeri 1.001,00 m2. Po urbanističnih podatkih je parcela opredeljena kot »stavbno
zemljišče v ureditvenem območju«.
f) parc. št. 1904, k.o. Velika Pirešica – dvorišče,
v izmeri 1.100 m2, dvorišče, v izmeri 31 m2 in zemljišče
pod stavbo, v izmeri 494 m2, stavba št. 749, k.o. Velika Pirešica, na naslovu Velika Pirešica 36D in parc.
št. 858/2, k.o. Velika Pirešica – njiva, v izmeri 488 m2.
Po urbanističnih podatkih sta parceli opredeljeni kot
»stavbno zemljišče v ureditvenem območju«. Parceli se
prodajata v kompletu.
Izklicna cena:
a) za parc.št. 236/2, k.o. Šempeter v Savinjski dolini
je 46.746,00 EUR. V ceni ni vključen 20 % DDV.
b) za parc. št. 457/24 in 457/101, obe k.o. Zalog je
56.000,00 EUR. V ceni ni vključen 20 % DDV. Parceli se
prodajata v kompletu.
Kupec je poleg navedene cene za predmetno nepremičnino na zemljišču parc.št 457/24 pašnik, v izmeri
1.817,00 m2, družbi S-metal d.o.o., Celjska Cesta 61,
3250 Rogaška Slatina, ID za DDV 57974748, dolžan
plačati nadomestilo za stroške komunalnega urejanja
znotraj cone ZN Podlog v višini 15 EUR/m2 z DDV, na
podlagi izstavljenega računa. V tem znesku je všteta
odškodnina za služnost pešpoti in vožnje, pravica priključitve na elektriko – skupna omarica, pravica priključitve na obstoječi jašek kanalizacije in pravica priključitve
na vodovodno omrežje. Podjetje S-metal bo kupcu, na
podlagi drugega odstavka 4. člena pogodbe o služnosti,
z dne 10. 4. 2004, sklenjene med Občino Žalec in S-me-

tal, d.o.o., po plačilu nadomestila izdal ustrezno listino,
ki bo podlaga za vpis služnosti v zemljiško knjigo.
Vrednost nadomestila za stroške komunalnega urejanja bo Občina Žalec upoštevala pri obračunu komunalnega prispevka Občini Žalec kot namenska plačila
investitorja v izgradnjo komunalne infrastrukture.
c) za parc. št. 433/7, k.o. Šempeter v Savinjski
dolini je 642.000,00 EUR. V ceni ni vključen 20 % DDV.
d) za parc. št. 66/6, k.o. Zabukovica je 3.859,50 EUR.
V ceni ni vključen 20 % DDV.
Kupec je poleg navedene cene za posamezno nepremičnino dolžan plačati stroške cenitve zemljišča.
e) za parc. št. 501/1, k.o. Šempeter v Savinjski
dolini je 32.272,24 EUR. V ceni ni vključen 20 % DDV.
Kupec je poleg navedene cene za posamezno nepremičnino dolžan plačati stroške cenitve zemljišča.
f) Za parc. št. 1904, k.o. Velika Pirešica je
131.940,00 EUR. V ceni ni vključen 2 % DPN.
Za parc. št. 858/2, k.o. Velika Pirešica je
15.321,97 EUR. V ceni ni vključen 20 % DDV.
Parceli se prodajata v kompletu po izklicni ceni
147.261,97.
3. Pogoji javne dražbe: dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo na javni
dražbi in priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih (tuj
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri
notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni
imel blokade TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja
pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor
takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju ali na Upravni enoti s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokade TRR),
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija, ipd.)
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi overjeno pri
notarju, če je oseba zastopnik.
4. Vsak dražitelj mora do vključno srede, 6. 3. 2013
do 13. ure plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene
nepremičnine, za katero bo dražil na javni dražbi, na podračun Občine Žalec, št. 01390-0100004366, s pripisom
»Za javno dražbo«. Plačana varščina se bo uspelemu
dražitelju vračunala v kupnino, dražiteljem, ki na dražbi
ne bodo uspeli, pa vrnila brez obresti v roku treh dni po
končani dražbi.
5. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba
v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša
rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni,
ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.
6. Kupnino mora kupec poravnati v osmih dneh
po izstavitvi računa na podračun Občine Žalec,
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št. 01390-0100004366. Plačilo celotne kupnine predstavlja bistveno sestavino pravnega posla.
7. Nakup nepremičnin se opravi po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije se ne upoštevajo.
8. Pravila javne dražbe:
a) Dražbo vodi komisija za vodenje in nadziranje
postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec, dražba je ustna.
b) Draži lahko tisti, ki je do vključno 6. 3. 2013
vplačal varščino in pred pričetkom dražbe predložil vsa
zahtevana dokazila.
c) Dražitelji lahko višajo ceno za nepremičnino za
večkratnik zneska 1.000 EUR.
d) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni
podana višja ponudba.
e) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
f) Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana po izklicni ceni.
g) Dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
h) Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče
podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Morebitne ugovore reši komisija takoj.
i) Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, št. 42/12).
9. Prodajalec Občina Žalec lahko postopek prodaje
ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
10. Javna dražba bo opravljena v sredo, 6. 3. 2013
ob 13. uri, v sejni sobi Občine Žalec, Ulica Savinjske
čete 5, Žalec.
11. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo na Občini Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, prvo nadstropje soba 22, vsak delovni
dan med 8. in 15. uro in na tel. 03/713-64-01. Ogled
nepremičnine in druge dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Žalec
Št. 352-29/2012-04 05

Ob-1434/13

Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10 in 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11 in 42/12) in Odlokom o proračunu Občine
Laško za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/11, 79/12 in
108/12) s programom razpolaganja, objavlja
javno dražbo
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, matična
številka: 5874505, ID številka za DDV SI11734612,
tel. 03/733-87-00 in faks: 03/733-87-40.
II. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je del
stavbe št. 8, z neto tlorisno površino 54,58 m2, v stavbi 285, k.o. 1026 Laško. Nepremičnina v naravi predstavlja dvosobno stanovanje, zasedeno z najemnikom za
nedoločen čas, v stavbi na Kidričevi ulici 2, v Laškem.
Stanovanje je locirano v pritlični etaži večstanovanjskega stolpiča, višine K+P+4. Objekt in stanovanje sta
solidno grajena in vzdrževana.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
IV. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnino, ki je predmet prodaje znaša izklicna cena

56.600,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR.
Davek na promet nepremičnin ni vključen v ceno in ga
kupec plača poleg kupnine.
V. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača na
TRR Občine Laško št. 01257-0100003220, v 15 dneh
po sklenitvi pogodbe. Kupec je poleg kupnine dolžan
plačati: davek na promet nepremičnin; izplačati neamortizirana lastna vlaganja najemnika v priznani višini,
kolikor uspeli dražitelj ni najemnik stanovanja; stroške
notarskega zapisa prodajne pogodbe in stroške vknjižbe
lastninske pravice. Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec
ne poravna kupnine na določen način in v določenem
roku, po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba
za razdrto.
VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v torek, 5. 3. 2013, v sejni sobi Občine Laško,
Mestna ulica 2, Laško, z začetkom ob 9.30. Kandidati
se bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe
izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. IX te objave.
Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev
ne more sodelovati na javni dražbi.
VII. Varščina:
– Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi,
morajo do ponedeljka, 4. 3. 2013 do 12. ure vplačati
varščino v višini 5.660,00 EUR na TRR Občine Laško,
št. 01257-0100003220. Račun je odprt pri UJP Žalec.
– Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost
pristopiti k dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino
in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži.
– Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina
vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena
v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi.
– V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator javne dražbe obdrži
varščino.
VIII. Pogoji prodaje:
– Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa.
– Najemnik stanovanja ima predkupno pravico do
stanovanja v skladu z določbami Stanovanjskega zakona (SZ in SZ-1).
– Nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega
bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno oziroma pod enakimi pogoji predkupnemu upravičencu.
– Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in
ima Občina Laško pravico zadržati vplačano varščino.
– Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh
stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in
posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni
nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
– V primeru, da bi na javni dražbi uspel dražitelj, ki
ni najemnik stanovanja, mora poleg kupnine izplačati
obstoječemu najemniku še neamortizirani del dovoljenih
lastnih vlaganj, v priznanem znesku.
IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: na javni
dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična
oseba, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije
lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno
in pravilno prijavi, tako da predloži naslednje podatke
oziroma dokumente:
– Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
– Fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba;
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– Potrjen izpis iz poslovnega registra, ki ne sme
biti starejši od enega meseca, če se prijavi samostojni
podjetnik;
– Potrjen izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od enega meseca, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet
javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe
udeleži pooblaščenec.
Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je
overjena pri notarju.
X. Podrobnejši pogoji in pravila javne dražbe:
– Javna dražba bo ustna, v slovenskem jeziku.
– Nepremičnine bodo prodane po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi
prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo
ceno, ob pogoju upoštevanja zakonite predkupne pravice najemnika.
– Dražbo vodi komisija ter je končana, ko voditelj
dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za nepremičnine.
Takrat predsednik komisije ugotovi komu in po kakšni
ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove
k podpisu pogodbe.
– Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna
dražba neuspešna.
– Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče
podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
Morebitne spore reši voditelj dražbe.
XI. Opozorilo: župan Občine Laško lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne
pogodbe, postopek javne dražbe brez obrazložitve in
brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne varščina brez obresti.
XII. Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne
dražbe lahko interesenti pridobijo na tel. 03/733-87-00
in 03/733-87-12 ali e-naslovu: stanka.jost@lasko.si in
obcina@lasko.si. Po predhodnem dogovoru je mogoč
tudi ogled nepremičnine, ki je predmet javne dražbe.
Občina Laško
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Razpisi delovnih mest
Št. 64/2013

Ob-1379/13

Razpisna komisija Lekarne Sevnica na podlagi
sklepa sveta zavoda in 19. člena Statuta zavoda razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž) Lekarne Sevnica.
Direktor bo opravljal naloge poslovnega in strokovnega direktorja. Mandat traja štiri leta.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev, predpisanih
z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo farmacevtske
smeri,
– da ima opravljen strokovni izpit,
– da ima pet let delovnih izkušenj v lekarniški dejavnosti,
– da ima organizacijske sposobnosti.
Poleg dokazil o izpolnjevanju razpisnih pogojev,
morajo kandidati priložiti tudi program razvoja zavoda.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Lekarna Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica, z oznako »za razpisno komisijo«
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh po
sprejemu sklepa o imenovanju oziroma po sprejetem
soglasju ustanoviteljice.
Lekarna Sevnica
Št. 30/2013

Ob-1402/13

V skladu z 58. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS: št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo; št. 101/07 Odl.US, 36/08;
št. 22/09 Odl.US: U-I-205/07-10; št. 55/09 Skl.US:
U-I-356/07-13; št. 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.);
št. 16/10 Odl.US: U-I-256/08-27; št. 47/10 Odl.US:
U-I-312/08-31; št. 20/11, 34/11 Odl.US: U-I-205/10-23;
št. 40/12 – ZUJF; št. 57/12 – ZPCP-2D), Svet zavoda
Glasbene šole Vrhnika, Trg Karla Grabeljška 3, 1360
Vrhnika, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
na javnem zavodu Glasbena šola Vrhnika, Trg Karla
Grabeljška 3, 1360 Vrhnika.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne in posebne zakonske pogoje
skladno z veljavnim Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo; št. 101/07 Odl.US, 36/08;
št. 22/09 Odl.US: U-I-205/07-10; št. 55/09 Skl.US:
U-I-356/07-13; št. 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.);
št. 16/10 Odl.US: U-I-256/08-27; št. 47/10 Odl.US:
U-I-312/08-31; št. 20/11, 34/11 Odl.US: U-I-205/10-23;
št. 40/12 – ZUJF; št. 57/12 – ZPCP-2D).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let, s predvidenim začetkom mandata 31. 5. 2013.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju; življenjepis;
program vodenja zavoda; potrdilo iz kazenske evidence
Ministrstva za pravosodje; potrdilo pristojnega sodišča,

da kandidat ni v kazenskem postopku, s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču izven kraja
prebivališča zoper njega ni uveden kazenski postopek
za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost; potrdilo
pristojnega sodišča in potrdilo Ministrstva za pravosodje,
ne smeta biti starejša od 30 dni) pošljite v zaprti kuverti
v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda
Glasbene šole Vrhnika, Trg Karla Grabeljška 3, 1360
Vrhnika, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati/ke bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v roku štirih mesecev od objave tega razpisa.
Svet zavoda Glasbene šole Vrhnika
Ob-1403/13
Svet zavoda Osnovne šole Žirovnica, Zabreznica 4, 4274 Žirovnica, na podlagi ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09, 65/09 in 20/11), razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09, 65/09 in 20/11).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2013.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
program vodenja zavoda, delovnih izkušnjah v vzgoji
in izobraževanju, potrdilo sodišča, da ni v kazenskem
postopku – s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – izven kraja prebivališča- zoper njega ni
uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper
spolno nedotakljivost) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa
na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Žirovnica, Zabreznica 4, 4274 Žirovnica, z oznako “Prijava za razpis za
ravnatelja”.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Žirovnica
Ob-1406/13
Svet zavoda Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica, na podlagi 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica (Uradne
objave Snežnik, št. 7/2003) in sklepa Sveta Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica o postopku izbora in
imenovanja direktorja javnega zavoda Knjižnice Makse
Samsa Ilirska Bistrica z dne 1. 2. 2013, objavlja javni
razpis
direktorja oziroma direktorice Knjižnice Makse
Samsa Ilirska Bistrica.
Kandidat oziroma kandidatka mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoka izobrazba ustrezne smeri,
– opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke,
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– najmanj pet let delovnih izkušenj v knjižničarski
dejavnosti.
Mandat direktorja Knjižnice Makse Samsa Ilirska
Bistrica traja 5 let. Z izbranim in imenovanim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za čas mandata,
s polnim delovnim časom.
Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti
program razvoja zavoda za čas trajanja mandata. Kandidat, ki se prijavi na razpisano delovno mesto, priloži izjavo, da soglaša, da se njegovi osebni podatki lahko javno
obravnavajo na seji občinskega sveta, če je izbran in se
zanj zaprosi za soglasje oziroma mnenje k imenovanju.
Kandidati naj priporočeno pošljejo prijave na: Svet
zavoda Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica, Trg maršala Tita 2, 6250 Ilirska Bistrica, z oznako »Prijava na
razpis za direktorja – Ne odpiraj«, v roku 8 dni od objave
razpisa. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem
roku.
Knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica
Št. 34/2013

Ob-1416/13

Svet Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13, 8290 Sevnica, po sklepu, sprejetem na 13.
redni seji, dne 31. 1. 2013, na podlagi 34. in 35. člena
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91,
5/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00 in 36/00) ter 20.
in 34. člena Statuta DUO Impoljca, objavlja razpis za
delovno mesto
direktorja/ice Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13, 8290 Sevnica.
Za direktorja Doma je lahko imenovan kandidat/ka,
ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje, določene v 56. in 57. členu Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07,
41/07, 62/10 in 57/12).
Direktorja/ico imenuje Svet Doma s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varnost, po predhodnem
mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri
ima Dom sedež.
Kandidati/ke morajo k prijavi priložiti program dela
Doma. Mandat traja 5 let.
Poslovanje in vodenje strokovnega dela Zavoda
je ločeno.
Pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev, o dosedanjem delu in s kratkim življenjepisom naj kandidati/ke pošljejo v roku 8 dni po objavi
v zaprti ovojnici na naslov: DUO Impoljca, Arto 13, 8290
Sevnica, z oznako »Za razpis direktorja/ice« in s pripisom »Ne odpiraj!«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca
Ob-1420/13
Javni zavod Lekarna Brežice, Svet zavoda, razpisuje na podlagi 12. člena Odloka o preoblikovanju Javnega
zavoda Lekarna Brežice, prosto delovno mesto
direktorja (m/ž) Javnega zavoda Lekarna Brežice.
Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje razpisne
pogoje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo farmacevtske
smeri (magister farmacije),
– opravljen strokovni izpit, ki je veljaven, v skladu
s predpisi, ki urejajo lekarniško dejavnost,
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– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v lekarniški
dejavnosti,
– da ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih,
– da mu ni s pravnomočno odločbo sodišča prepovedano opravljanje lekarniške dejavnosti,
– da je državljan/ka Republike Slovenije,
– da aktivno obvlada slovenski jezik,
– da predloži program razvoja zavoda, za čas trajanja mandata.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo petih
let, s soglasjem ustanovitelja.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna
delovna doba,
– potrdilo sodišča, da mu s pravnomočno odločbo
sodišča ni prepovedano opravljanje lekarniške dejavnosti, ki ga kandidat priloži sam ali pa priloži pooblastilo,
da dovoli, da si to potrdilo zanj pridobi zavod po uradni
dolžnosti.
Rok za oddajo prijav je 8 dni od dneva objave
razpisa na naslov: Javni zavod Lekarna Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, s pripisom na ovojnici
»Za razpis«.
Prijavljeni kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni
v 30 dneh po opravljeni izbiri.
Lekarna Brežice
Št. 01/2013

Ob-1426/13

Svet Javnega zavoda Mladinski center Medvode,
na podlagi sklepa z dne 28. 12. 2012 v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92,
13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 in 36/00),
Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center
Medvode (Uradni list RS, št. 103/08) in Statutom Javnega zavoda Mladinski center Medvode objavlja prosto
delovno mesto
direktorja Javnega zavoda (m/ž) – Mladinski
center Medvode.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev, ki jih določa
zakon, izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba s področja družbenih ali
humanističnih ved,
– pet let delovnih izkušenj na podobnih delih,
– strokovno poznavanje področja dela zavoda,
– sposobnost za vodenje in organiziranje dela v javnem zavodu,
– izpolnjevanje pogojev o nekaznovanosti.
Kandidati za direktorja morajo predložiti:
– program dela in razvoja zavoda za obdobje petih
let,
– izjavo o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe (stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na
kateri je bila izobrazba pridobljena),
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih
izkušenj,
– izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev,
– izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti,
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– izjavo, da kandidat za namen preverjanja izpolnjevanja pogojev dovoljuje Svetu zavoda Mladinski center Medvode vpogled v podatke iz uradnih evidenc.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo petih let.
Po poteku mandatne dobe je lahko ista oseba ponovno
imenovana za direktorja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev
pošljite v 14 dneh od objave v Uradnem listu RS, do
vključno 21. 2. 2013 na naslov: Mladinski center Medvode, Cesta ob Sori 13, 1215 Medvode, z oznako: ''Prijava
na razpis – direktor Mladinskega centra Medvode – Ne
odpiraj!'' Rok za prijavo začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje
v 30 dneh po opravljeni izbiri.
Svet zavoda Mladinski center Medvode
Št. 12/2013

Ob-1428/13

Na podlagi 56. in 57. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07) in 29., 30. in 31. člena
Statuta Varstveno delovnega centra INCE, Svet INCE
razpisuje mesto
direktorja/direktorice.
1. Kandidat mora poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjevati še naslednje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07) in pet let delovnih izkušenj,
– ali višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona
o socialnem varstvu in dvajset let delovnih izkušenj, od
tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih
mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit na področju socialnega
varstva,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica v soglasju
s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje oziroma izjavo kandidata, da bo opravil program v letu dni od začetka opravljanja nalog direktorja.
2. Mandat direktorja traja pet let.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, podatki o dosedanjem delu, kratkim življenjepisom in programom dela ter razvoja Varstveno delovnega centra INCE v naslednjem petletnem obdobju,
naj kandidati pošljejo v osmih dneh po objavi na naslov:
Svet INCE, Ropretova 23, 1234 Mengeš, s pripisom ''Ne
odpiraj – Razpis za direktorja/direktorico''.
Nepopolnih in nepravočasnih ponudb Svet ne bo
obravnaval.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v 30 dneh po
objavi razpisa.
Varstveno delovni center INCE,
Svet INCE
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Druge objave
Št. 12/2013

Ob-1421/13

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 04/10),
Pravilnikom o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva
(Uradni list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu RS
za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta
o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 72/10), pogodbe z Mestno občino Ljubljana o financiranju javnega sklada v letu 2013
(št. 7560-13-440004), ter v skladu s Splošnimi pogoji
poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
(www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v
nadaljevanju JSKD), objavlja
javni programski poziv
za izbor kulturnih programov in projektov
na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
na območju Mestne občine Ljubljana,
ki jih bo v letu 2013 sofinanciral
Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti
(v nadaljevanju: poziv Ljubljana-PrP-2013)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.
1. Predmet javnega poziva in področja dejavnosti
Predmet poziva Ljubljana-PrP-2013 je sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev (v nadaljevanju: programi), ki so:
– redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;
– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja
in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;
– skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta
ali regije;
– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, filmska in video dejavnost,
plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost,
večzvrstna dejavnost (ki združuje našteta področja).
2. Cilji poziva
Spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana s sofinanciranjem projektov kulturnih društev in njihovih zvez.
Zagotavljanje enakomernega razvoja kulturnih dejavnosti, pri čemer je kulturno udejstvovanje omogočeno vsem, ki delujejo na območju ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti.
3. Okvirna vrednost: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet poziva Ljub
ljana-PrP-2013, znaša 335.350,00 EUR.
4. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2013.
5. Roki poziva: javni poziv Ljubljana-PrP-2013 prične teči 7. 2. 2013 in se zaključi 7. 3. 2013.

6. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva Ljubljana-PrP-2013 obsega:
– besedilo poziva Ljubljana-PrP-2013,
– prijavne obrazce: A (splošni podatki o prijavitelju);
B (podatki o delu društva); C (finančni načrt); D (prijava
programa – različno za posamezna področja dejavnosti).
7. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna
društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju Mestne občine Ljubljana. Upravičene osebe morajo imeti
status pravne osebe na območju Mestne občine Ljub
ljana. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli
drug razpis Mestne občine Ljubljana, do sredstev po tem
pozivu niso upravičene.
Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi
njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na
primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja
izvajalec veže v celoto.
Skupni program so projekti in potrebne dejavnosti,
za katerega se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih orkestrov, ex
tempore), usposabljanja za delo na področju ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih
možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem prostorov,
nakup opreme, itd.);
Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert,
gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo, ipd.).
Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov
finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).
8. Pogoji poziva
Vloge na poziv Ljubljana-PrP-2013 lahko predložijo
upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:
– trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem
področju in so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin
v Sloveniji na območju Mestne občine Ljubljana; to dokažejo s kopijo potrdila AJPES (Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve) – obrazec
PRS-3, dokument ne sme biti starejši od 12 mesecev,
– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov
in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo
s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora
omogočil javno dostopnost.
Popolne vloge na poziv Ljubljana-PrP-2013 morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec B (podatki o delu
društva), C (finančni načrt) in enega ali več obrazcev
D (prijava programa), glede na dejavnost!,
– vsebujejo obvezne priloge.
Vloga je popolna, če:
– je predložena na navedenih prijavnih obrazcih,
– je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku,
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– vsebuje vse zahtevane podatke in priloge – vsebina mora biti razvidna iz obrazca, kot priloga se upoštevajo le vabila, zloženke, programski listi …,
– je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
9. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva Ljubljana-PrP-2013
ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka, ki
ga imenuje direktor JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka
izločene vse vloge:
– ki niso bile oddane v razpisnem roku,
– ki jih ni vložila upravičena oseba.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo
pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj
vloge, ki ne izpolnjuje splošnih in posebnih pogojev
poziva.
Za prepozno se šteje vloga, ki bi bila predložena po
določilih prvega odstavka 11. točke tega poziva.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih
ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub
pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
10. Kriteriji poziva
Predložene programe bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov javnega programskega
poziva Ljubljana-PrP-2013 presojala in ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila so
dostopna na domači strani: www.jskd.si.
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi, ki
bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.
11. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ljub
ljana, Krekov trg 2, 1000 Ljubljana, do 7. 3. 2013 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in
ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: Ne odpiraj – Vloga na poziv Ljubljana-PrP-2013.
Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).
Če je posamezni predlagatelj društvo, v katerem
deluje več samostojnih sekcij, lahko predloži v enem
ovitku več vlog, katerih vsaka mora ustrezati določilom
drugega in tretjega odstavka 7. točke tega poziva.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja
z vsemi pogoji in merili poziva Ljubljana-PrP-2013.
12. Pristojni uslužbenci:
Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil sta: Andreja Repar, andreja.repar@jskd.si, Nataša
Klemenčič, natasa.klemencic@jskd.si, 01/23-00-570
(uradne ure po telefonu vsak delovni dan, od 9. do
12. ure).
Informacije dobite tudi na ZKD Ljubljana: zkdlj@siol.net; 01/438-52-70.
13. Dvig in vpogled dokumentacije poziva: dokumentacija poziva Ljubljana-PrP-2013 (besedilo poziva, obrazci) je dostopna na domači strani JSKD www.
jskd.si, lahko pa jo predlagatelji med uradnimi urami
(vsak delovni dan, med 9. in 12. uro) dvignejo tudi na
sedežu Območne izpostave JSKD Ljubljana.
14. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv Ljub
ljana-PRP-2013, bo potekala v skladu s Splošnimi pogoji
poslovanja JSKD.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil
v tridesetih dneh po zasedanju in odločitvi strokovne
komisije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
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Ob-1422/13

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 04/10),
Pravilnikom o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva
(Uradni list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu RS
za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta
o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 72/10), pogodbe z Mestno občino Ljubljana o financiranju javnega sklada v letu 2013
(št. 7560-13-440004), ter v skladu s Splošnimi pogoji
poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
(www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v
nadaljevanju JSKD), objavlja
javni poziv
za izbor javnih kulturnih programov,
ki jih bo v obdobju 2013 do 2015,
na območju Mestne občine Ljubljana
sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
(v nadaljevanju: Ljubljana-PrP-2013-2015)
1. Predmet javnega poziva in področja dejavnosti
Predmet poziva Ljubljana-PrP-2013-2015 je sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev iz
sredstev Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: programi), ki so:
– produkcija in postprodukcija kulturnih dogodkov,
– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
2. Cilji poziva
Cilji poziva so:
– spodbujanje ustvarjalnosti,
– podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj in promocijo v tujini,
– povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju Mestne občine Ljubljana,
– povečanje dostopnosti kulturnih vsebin,
– podpora uveljavljenim ljubiteljskim kulturnim društvom, ki imajo sedež in delujejo na območju Mestne
občine Ljubljana,
– povečanje kakovostnih programov kulturne vzgoje na območju Mestne občine Ljubljana.
3. Področja dejavnosti in predmet poziva
Področje dejavnosti poziva so uprizoritvene umetnosti na področju gledališča.
Predmet poziva na področju uprizoritvenih umetnosti ima štiri programske sklope:
– produkcija – zajema programske enote, ki bodo
premierno izvedene v obdobju od 2013 do 2015,
– postprodukcija – zajema programske enote, ki
so zaradi svoje kakovosti, odziva publike, predstavitve
kulturne produkcije primerne za ponovno izvedbo doma
in v tujini v obdobju od 2013 do 2015,
– mednarodno sodelovanje – zajema tako gostovanja tujih gledaliških skupin v Ljubljani, kakor tudi predstavitev ljubljanskih izvajalcev v tujini,
– kulturna vzgoja- zajema pripravo in izvedbo
gledaliških projektov mladih ustvarjalcev (do 27 let)
ter predstave in delavnice za otroke in mlade, v katerih
se z ustreznimi pedagoško-didaktičnimi pristopi spodbuja ustvarjalnost otrok in mladih.
4. Okvirna vrednost poziva
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, ki jih
za predmet poziva Ljubljana-PrP-2013-2015 s proračunom zagotavlja Mestna občina Ljubljana za leto 2013,
znaša 123.000,00 EUR.
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za programe v letih 2014 in 2015 znaša vrednost razpoložljivih
sredstev za programe v letu 2013, ob upoštevanju
letnega proračunskega indeksa za področje kulture
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v proračunih Mestne občine Ljubljana za leti 2014 in
2015.
5. Roki poziva: javni poziv Ljubljana-PrP-2013-2015
prične teči z 7. 2. 2013 in se zaključi 7. 3. 2013.
6. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva,
– prijavne obrazce: A (splošni podatki – izjava);
B (predstavitev društva),. B-1 (splošna utemeljitev programa); C (finančna konstrukcija programa 2010–2012),
D-1 (podatki o programski enoti), D-2 (finančna konstrukcija programske enote).
7. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva s sedežem na območju Mestne občine Ljubljana.
Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na
območju Mestne občine Ljubljana. Pravne osebe, ki so
program prijavile na katerikoli drug poziv Mestne občine
Ljubljana, do sredstev po tem pozivu niso upravičene.
Program je po vsebini, zasnovi in obsegu zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki je v javnem interesu in jo je zaradi njenega širšega javnega pomena
smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode.
Sestavljen je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in
smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto in izvaja
v skladu s prijavljenim terminskim načrtom.
Projekt je zaokrožena programska enota ali posamična kulturna aktivnost, ki je predstavljena javnosti
kot zaključena samostojna celota: gledališka predstava,
koncert, razstava ipd.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov
finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).
8. Splošni pogoji poziva
Vloge na poziv Ljubljana-PrP-2013-2015 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških
dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji
in sicer na območju Mestne občine Ljubljana (to dokažejo s kopijo potrdila AJPES (Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve), iz katerega
je razviden datum vpisa – dokument ne sme biti starejši
od dvanajst mesecev,
– trajneje, vsaj že pet let delujejo na področju poziva,
– zaradi obsega dejavnosti trajneje, vsaj že pet let
zaposlujejo tri ali več strokovnih in/ali tehničnih sodelavcev s polnim delovnim časom,
– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov
in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo
s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora
omogočil javno dostopnost,
– zagotavljajo izvedbo predloženih programov v obdobju od 2013 do 2015 v skladu s terminskim načrtom
(to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja),
– so izpolnili vse pogodbene obveznosti do sofinancerjev kulturnih programov iz javnih sredstev v preteklih
letih (to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja).
Predlagani program ustreza splošnim pogojem tega
poziva, če:
– zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 50 %
vseh predvidenih stroškov,
– bo na zahtevo Mestne občine Ljubljana izvedel
ponovitev izbrane programske enote na eni izmed javnih prireditev Mestne občine Ljubljana in to brezplačno,
le s kritjem morebitnih dodatnih materialnih dodatnih
stroškov (kar dokaže s podpisano izjavo predlagatelja),
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– ni že sofinanciran iz proračuna Mestne občine
Ljubljana po kakem drugem javnem razpisu ali pozivu
(kar dokaže s podpisano pisno izjavo predlagatelja).
Predlagatelj, ki kandidira za sofinanciranje programa, ne more kandidirati za sofinanciranje projekta.
Predlagatelj programa je odgovorni nosilec programa. Izbrani izvajalec programa bo v pogodbi naveden
kot pogodbena stranka.
9. Posebni pogoji poziva
Predlagatelj ustreza posebnim pogojem tega poziva, če:
– zagotavlja prostorske pogoje za pripravo in izvedbo predlaganega programa,
– ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega
programa na področju poziva, kar dokaže z opisom dejavnosti in popisom izvedenih dogodkov,
– je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru
in/ali mednarodni javnosti),
– je v preteklih letih izvedel program oziroma projekte, ki so bili pozitivno ocenjeni s strani strokovne javnosti, kar dokažejo s fotokopijo najmanj petih kritiških in
medijskih odmevov).
Predlagatelj ustreza posebnim pogojem tega poziva, če je v preteklih treh letih izvedel najmanj:
– (na področju uprizoritvenih umetnosti) deset programskih enot v okviru programskih sklopov produkcija, postprodukcija, mednarodno sodelovanje, kulturna
vzgoja.
10. Splošni kriteriji poziva
Predloženi programi bodo ocenjeni na podlagi kriterijev za:
a) kakovost in uspešnost realizacije programa oziroma projektov predlagatelja v obdobju od 2010 do
2012, skupaj do 30 točk:
– ocena kakovosti in uspešnosti izvedbe programa
v obdobju od 2010 do 2012 (do 10 točk),
– pomembnost programa za kulturno ponudbo MOL
in doseženo število občinstva (do 10 točk),
– aktualnost ponudbe in odmevnost v strokovni javnosti v obliki števila kritiških odmev, nagrad ipd. (do
5 točk),
– stopnja finančne soudeleženosti predlagatelja pri
izvedbi programa v obdobju od 2010 do 2012 z lastnimi
sredstvi oziroma sredstvi iz drugih virov (do 5 točk).
b) kakovost in izvedljivost programa predlagatelja
v obdobju od 2013 do 2015, skupaj do največ 50 točk:
– vsebinska zaokroženost programa v smiselno
celoto, iz katere je razviden temeljni umetniški koncept
(do15 točk),
– aktualnost ter izvirnost programskega koncepta
ter utemeljenost vsebinske obrazložitve (do 10 točk),
– uravnoteženost finančne konstrukcije glede na
obseg in vsebino programa ter predvideni višji delež
sredstev iz drugih virov (do 5 točk),
– zastopanost vseh programskih sklopov iz posameznega področja poziva (do 5 točk),
– izvedba predlaganega programskega sklopa
v daljšem časovnem obdobju (skozi leto) (do 5 točk),
– mednarodno sodelovanje in gostovanje (do
5 točk),
– program, ki pritegne več občinstva in večje število
različnih starostnih in družbenih skupin (otroci, mladina,
starostniki, ranljive družbene skupine) (do 5 točk).
11. Prednostna merila poziva glede na področje
dejavnosti
Predloženi programi bodo dodatno ocenjeni na
podlagi prednostnih meril za področje uprizoritvenih
umetnosti, skupaj do 20 točk:
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– načrtujejo večje število programskih enot v okviru
programskih sklopov produkcija in postprodukcija (do
5 točk),
– načrtujejo večje število izvedb posameznih programskih enot v okviru festivalov z mednarodno udeležbo oziroma tistih programskih enot, ki se v letu 2013
tematsko navezujejo na izvedbo dodatnih projektov Mestne občine Ljubljana (do 5 točk),
– vključujejo večje število izvajalcev (igralcev, plesalcev ipd.) posameznih programskih enot (do 5 točk),
– načrtujejo večje število programskih enot v mednarodnih koprodukcijah (do 3 točke),
– vključujejo večje število mladih ustvarjalcev oziroma izvajajo kakovostne in dostopne vsebine kulturne
vzgoje (do 2 točki).
12. Uporaba meril poziva
Programe bo presojala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge).
Za sofinanciranje bodo predlagale le tiste programe predlagateljev, ki bodo v postopku ocenjevanja na
podlagi splošnih in prednostnih meril prejeli najmanj
80 točk.
Višina odobrenih sredstev za program je odvisna
od skupne višine prejetih točk za posamezen program,
pri čemer med izbranimi programi predlagateljev ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju
z višino prejetih točk.
13. Realizacija poziva
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti bo v obdobju
od 2013 do 2015 sofinanciral največ 2 javna kulturna
programa na področju uprizoritvenih umetnosti.
Po vrsti bodo za sofinanciranje izbrani tisti programi, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegli višje število
točk.
Z izbranimi izvajalci programa po tem pozivu bo
JSKD sklenil pogodbo o realizaciji programa, ki ga sofinancira JSKD iz proračuna Mestne občine Ljubljana.
Odgovorni nosilec programa je predlagatelj programa. Izbrani izvajalec programa bo v pogodbi naveden
kot pogodbena stranka.
JSKD lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi
o izboru programa spremeni odločitev in z izvajalcem ne
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti
(nerealizacija programa) v tekočem pogodbenem letu
razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih
sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva
vračila.
Izvajalec programa bo lahko – najpozneje do
15. septembra 2013 – predlagal spremembo pogodbe
zaradi spremenjenih okoliščin le v naslednjih primerih:
– če bo naknadno ugotovil, da določene programske enote ne bo mogel izvesti v pogodbeno določenem
roku, lahko predlaga drug termin izvedbe v koledarskem
letu letu 2013,
– če bo iz utemeljenih razlogov spremenil naslov
programske enote, lahko predlaga spremembo naslova
programske enote pod pogojem, da vsebina izbrane
programske enote ostane enaka,
– če bo naknadno ugotovil, da programske enote
ne more izvesti v pogodbeno določenem kraju oziroma
prizorišču, lahko predlaga spremembo prizorišča izvedbe posamezne programske enote.
14. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za leto 2013 morajo biti porabljena v proračunskem letu 2013.
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Dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe morajo biti porabljena v proračunskih letih 2013,
2014 in 2015, in sicer do konca tekočega leta. Izbrani
izvajalci programov, s katerimi bo sklenjena triletna pogodba, bodo za leti 2014 in 2015 pozvani k predložitvi
programa za vsako leto posebej. Na podlagi ovrednotenja le-tega bosta s pogodbeno stranko sklenjena dodatka k pogodbi za leti 2014 in 2015.
15. Dvig in vpogled dokumentacije poziva
Dokumentacija poziva Ljubljana-PrP-2013-2015
(besedilo poziva, obrazci) je dostopna na domači strani
JSKD, www.jskd.si, lahko pa jo predlagatelji med uradnimi urami (vsak delovni dan, med 9. in 12. uro) dvignejo
tudi na sedežu Območne izpostave Ljubljana, Krekov
trg 2, 1000 Ljubljana ter na sedežu JSKD, Štefanova 5,
1000 Ljubljana.
JSKD je dolžan v času roka poziva na pisno zahtevo zainteresiranim predlagateljem dokumentacijo poziva
tudi poslati po pošti ali po elektronski pošti.
16. Pristojni uslužbenci
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je: Andreja Repar, vodja območne izpostave Ljub
ljana, andreja.repar@jskd.si, 01/23-00-570.
Uradne ure (po telefonu) so vsak delovni dan od
9. do 12. ure.
17. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Ljub
ljana, Krekov trg 2, 1000 Ljubljana, do 7. 3. 2013 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku
in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora
biti izpisano: »Ne odpiraj! – Vloga na poziv Ljub
ljana-PrP-2013-2015«. Na zadnji strani ovitka mora biti
navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).
Predlagatelj lahko dopolnjuje vlogo le v roku poziva
na način, kot velja za pošiljanje vlog.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja
z vsemi pogoji in merili poziva Ljubljana-PrP-2013-2015.
18. Izpolnjevanje pogojev poziva
Vloga je popolna, če:
– je predložena na navedenih prijavnih obrazcih,
– je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku,
– vsebuje predpisane obrazce: A (splošni podatki
– izjava); B (predstavitev društva),. B-1 (splošna utemeljitev programa); C (finančna konstrukcija programa
2010–2012), enega ali več obrazcev D-1 (podatki o programski enoti), enega ali več obrazcev D-2 (finančna
konstrukcija programske enote),
– vsebuje vse zahtevane podatke in priloge,
– je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo
pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj
vloge, ki ne izpolnjuje splošnih in posebnih pogojev
poziva.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po
določilih prvega odstavka 17. točke poziva.
Izpolnjevanje pogojev poziva ugotavlja pristojni
uslužbenec za vodenje postopka, ki ga imenuje direktor
JSKD.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih
ni vložila upravičena oseba, in nepopolne vloge, ki kljub
pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
19. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv Ljub
ljana-PrP-2013-2015, bo potekala v skladu s Splošnimi
pogoji poslovanja JSKD.
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Vloge, prispele na poziv, bodo obravnavane po
času prispetja. Za čas prispetja vloge, ki je bila dopolnjena, se šteje čas prispetja dopolnitve vloge.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil
v praviloma v tridesetih dneh po zasedanju in odločitvi
strokovno programske komisije, z določitvijo roka, do
katerega bo imel predlagatelj možnost, da se o predlogu
komisije pisno izjavi. Po poteku tega roka bodo izdane
odločbe.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Št. 007-95/2013/1

Ob-1435/13

Na podlagi četrtega odstavka 24. člena Pravilnika
o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS,
št. 88/10 in 1/12) Ministrstvo za pravosodje in javno
upravo objavlja razrešitve:
1. Viktorja Pšeničnika, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo splošno, z dnem 13. 12. 2012,
2. Jožeta Miliča, sodnega cenilca, imenovanega za
strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo splošno in sodnega izvedenca, imenovanega za
strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo splošno, z dnem 11. 12. 2012,
3. Vojka Andreja Perhavca, sodnega izvedenca,
imenovanega za strokovno področje medijev, podpodročje časopisna in revijalna dejavnost in oglaševalski
segment, ter za strokovno področje grafične stroke,
podpodročje grafična industrija, z dnem 20. 12. 2012,
4. Jožeta Hočevarja, sodnega cenilca, imenovanega za področje strojne stroke, z dnem 20. 12. 2012,
5. Jadranka Mahniča, sodnega cenilca, imenovan
za strokovno področje stroji in oprema, podpodročje
kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in
naprave, energetska oprema in naprave in sodnega
izvedenca, imenovanega za strokovno področje stroji
in oprema, podpodročje kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave, energetska oprema in
naprave, z dnem 19. 12. 2012,
6. mag. Samota Mikluša, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo splošno, z dnem 20. 12. 2012,
7. Jožeta Kovačiča, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje stroji in oprema, podpodročje inštalacijska oprema in naprave, z dnem 22. 12.
2012,
8. Antona Kunsta, sodnega cenilca, imenovanega
za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo splošno in sodnega izvedenca, imenovanega
za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo splošno, z dnem 22. 12. 2012,
9. Velimirja Košuljandića, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje medicina, podpodročje
anatomska patologija in citopatologija, sodna medicina,
z dnem 24. 12. 2012,
10. Cvetke Matrljan, sodne cenilke, imenovane za
strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo splošno, z dnem 24. 12. 2012,
11. Jožeta Novosela, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje stroji in oprema, podpodročje kovinska in nekovinska predelovalna oprema
stroji in naprave in sodnega izvedenca, imenovanega
za strokovno področje stroji in oprema, podpodročje
analize – raziskave – izvedeniška mnenja, z dnem
22. 12. 2012,
12. Iztoka Pekolja, sodnega cenilca, imenovanega za strokovni področji stroji in oprema, podpodročje
kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in
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naprave, ter motorna vozila, podpodročje avtomobilska
stroka in sodnega izvedenca, imenovanega za strokovni področji stroji in oprema, podpodročje kovinska
in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave,
ter motorna vozila, podpodročje avtomobilska stroka,
z dnem 22. 12. 2012,
13. dr. Jurija Šilca, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje rodoslovje, z dnem 28. 12.
2012,
14. Alojza Gabrijela, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje
gradbeništvo splošno in sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje
gradbeništvo splošno, z dnem 4. 1. 2013,
15. Alojza Pogorevca, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje medicina, podpodročje
splošna kirurgija, z dnem 4. 1. 2013,
16. Ignacija Pišlarja, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje gozdarstvo, podpodročje
gozdna zemljišča, lesna masa, z dnem 4. 1. 2013,
17. Marije Vovk, sodne cenilke, imenovane za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeni
objekti, stavbna zemljišča, z dnem 4. 1. 2013,
18. Janka Slapšaka, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje
gradbeništvo splošno, z dnem 4. 1. 2013,
19. Zorka Rustje, sodnega cenilca, imenovanega
za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje nizke
gradnje, visoke gradnje in sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje
nizke gradnje, visoke gradnje, z dnem 5. 1. 2013,
20. Branka Uršiča, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje medicina, podpodročje otorinolaringologija, z dnem 4. 1. 2013,
21. Petra Tepine, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje računalništvo in informatika,
podpodročje programska oprema, z dnem 4. 1. 2013,
22. Andreja Vebleta, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje medicina, podpodročje
interna medicina, z dnem 4. 1. 2013,
23. Jožeta Preskarja, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje
visoke gradnje in sodnega izvedenca, imenovanega za
strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo splošno, z dnem 4. 1. 2013,
24. Marjana Koršiča, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje medicina, podpodročje
nevrokirurgija, z dnem 7. 1. 2013,
25. Saša Trošta, sodnega izvedenca, imenovanega
za strokovno področje gozdarstvo, podpodročje gozdarstvo splošno, z dnem 7. 1. 2013,
26. Edvarda Repoluska, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje medicina, podpodročje
psihiatrija, z dnem 4. 1. 2013,
27. Kazimirja Pinesa, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje
gradbeništvo splošno in sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje
gradbeništvo splošno, z dnem 4. 1. 2013,
28. Raduleta Staševića, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje
gradbeni objekti, in sodnega izvedenca, imenovanega
za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeni objekti, z dnem 4. 1. 2013,
29. Željka Siročiča, sodnega cenilca, imenovanega
za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo splošno in sodnega izvedenca, imenovanega
za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo, z dnem 4. 1. 2013,
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30. mag. Igorja Potočana, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo splošno in sodnega izvedenca,
imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo splošno, z dnem 8. 1. 2013,
31. Avguština Petrovčiča, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje stroji in oprema, podpodročje kovinska in nekovinska predelovalna oprema
stroji in naprave in sodnega izvedenca, imenovanega
za strokovno področje stroji in oprema, podpodročje
kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in
naprave, z dnem 4. 1. 2013,
32. Marije Savin Kovačič, sodne izvedenke, imenovane za strokovno področje psihologija, podpodročje
dodelitev otrok po razvezi zakonske zveze in primernost
starševstva, z dnem 4. 1. 2013,
33. Jožeta Savenca, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje
gradbeništvo splošno in sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje
gradbeništvo splošno, z dnem 4. 1. 2013,
34. Samota Slokana, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje medicina, podpodročje
radiologija, z dnem 4. 1. 2013,
35. Kornelije Sluga, sodne cenilke, imenovane za
strokovno področje gradbeništvo, podpodročje visoke
gradnje in sodne izvedenke, imenovane za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje visoke gradnje,
z dnem 7. 1. 2013,
36. Miroslava Temnika, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje
gradbeništvo splošno, z dnem 4. 1. 2013,
37. mag. Emilijana Trafele, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gozdarstvo, podpodročje
gozdarstvo splošno in sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje gozdarstvo, podpodročje
gozdarstvo splošno, z dnem 5. 1. 2013,
38. Božidarja Vdoviča, sodnega cenilca, imenovanega za strokovni področji stroji in oprema, podpodročje
kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in
naprave, ter motorna vozila, podpodročje avtomobilska
stroka in sodnega izvedenca, imenovanega za strokovni področji stroji in oprema, podpodročje kovinska
in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave,
ter motorna vozila, podpodročje avtomobilska stroka,
z dnem 4. 1. 2013,
39. Radoslava Vukoliča, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje stroji in oprema, podpodročje kovinska in nekovinska predelovalna oprema
stroji in naprave in sodnega izvedenca, imenovanega
za strokovno področje stroji in oprema, podpodročje
kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in
naprave, z dnem 4. 1. 2013,
40. Cirila Zupančiča, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje
gradbeništvo splošno in sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje
gradbeništvo splošno, z dnem 4. 1. 2013,
41. Petra Žiganteja, sodnega cenilca, imenovanega
za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo splošno, z dnem 4. 1. 2013,
42. Bojana Želeta, sodnega cenilca, imenovanega
za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje visoke
gradnje in sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje visoke gradnje,
z dnem 4. 1. 2013,
43. dr. Iztoka Winklerja, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje gozdarstvo, podpodročje
ekonomika in organizacija gozdarstva, z dnem 4. 1. 2013,
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44. Janeza Žumerja, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje medicina, podpodročje
nevrologija, z dnem 4. 1. 2013,
45. Ferdinanda Sežuna, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje
gradbeništvo splošno in sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje
gradbeništvo splošno,z dnem 4. 1. 2013,
46. Edvarda Wostnerja, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje
visoke gradnje, z dnem 5. 1. 2013,
47. Hrvoja Blaža Černeta, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje
gradbeni objekti, stavbna zemljišča in sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo,
podpodročje gradbeništvo splošno, z dnem 9. 1. 2013,
48. prof. dr. Janka Popoviča, sodnega izvedenca,
imenovanega za strokovno področje medicina, podpodročje ortopedska kirurgija, z dnem 4. 1. 2013,
49. Janka Pogačnika, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje
gradbeni objekti, stavbna zemljišča in sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeni objekti, stavbna zemljišča,
z dnem 11. 1. 2013,
50. Karmen Pines, sodne cenilke, imenovane za
strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo splošno, z dnem 17. 1. 2013,
51. Marjete Vide Lutman, sodne cenilke, imenovane
za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje visoke gradnje in sodne izvedenke, imenovane za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje visoke gradnje,
z dnem 21. 1. 2013,
52. spec. Željka Vidakoviča, sodnega izvedenca,
imenovanega za strokovno področje medicina, podpodročje splošna kirurgija, urologija, z dnem 21. 1. 2013,
53. Franca Tovšaka, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje stroji in oprema, podpodročje
kovinska in nekovinska predelovalna oprema stroji in
naprave in sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje stroji in oprema, podpodročje kovinska
in nekovinska predelovalna oprema stroji in naprave,
z dnem 23. 1. 2013.
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
Št. 2.-450/13

Ob-1394/13

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim
premoženjem – 1 in na podlagi pooblastila odvisne
družbe SŽ – Infrastruktura d.o.o.: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana vabijo
k nakupu premičnin: neuporabnega materiala, odpadno
železo.
Vrsta posla: neuporabni material.
– SVP Ljubljana – postaja Ribnica.
Predmet prodaje obsega:
– približno 170 ton neuporabnih tirnic, kretnic, DTM
(odpadno železo).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša:
48.450,00 EUR.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 20. 2. 2013,
ob 12. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska
ul. 11, 1506 Ljubljana, Službe za nabavo in investicije
(sejna soba 606).
Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb.
Zainteresirani ponudniki so v 12 dneh po objavi
vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb,
ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
prodaje in v skladu s tem navodilom v 13 dneh po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem
navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investicije, in sicer
po faksu: 01/29-14-833 ali po elektronski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si Informacije na tel. 01/29-14-634.
SŽ – Infrastruktura, d.o.o.
Ob-1404/13
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljub
ljana, na podlagi Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d.
z dne 7. 3. 2012 in Navodila o trajni izločitvi iz uporabe, odpisu in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev
z dne 25. 9. 2012, objavlja
zbiranje pisnih ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. Bohinjska Bistrica (Kobla), Ravne v Bohinju 23,
apartma št. 12, v skupni izmeri 55,60 m2 (se nahaja v dveh etažah in je sestavljen iz hodnika, kopalnice, dnevnega prostora s kuhinjo in jedilnico, dveh sob
in balkona); s pripadajočim deležem zemljišča z ID
znakom nepremičnine 2200-617/5-0, 2200-617/4-0,
2200-617/3-0, 2200-618/3-0, 2200-1470/4-0, vse k.o.
Bohinjska Bistrica, v deležu 560/10000-tin. Apartma je
vpisan v katastru stavb kot stanovanjska enota z identifikacijsko številko 2200-1145-12 in se nahaja v nadstropju zgradbe, ki je zgrajen leta 1990. Nepremičnina
– apartma je vpisan v zemljiški knjigi kot etažna lastnina
Telekoma z ID znakom nepremičnine 2200-1145-12, k.o.
Bohinjska Bistrica v deležu do celote. Objekt je priključen na električno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje.
V apartmaju je telefonski priključek in priključek CATV,
ogrevanje je na elektriko. Apartma je opremljen s tipsko
opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem.
Ogled bo možen po predhodnem dogovoru, na
tel. 04/260-43-19, ga. Marina.
Izhodiščna
prodajna
cena
apartmaja
je
97.300,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je
1.100,00 EUR + DDV.
2. Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 3, apartma št. 2,
površine 59,52 m2, v nadstropju poslovno-počitniškega
objekta v središču Dolenjskih toplic; v objektu so poleg
treh počitniških apartmajev tudi tehnološki prostori Telekoma v kletni etaži, del prostorov v pritličju se oddaja
Pošti Slovenije, v podzemnem delu objekta je zaklonišče, ob objektu je zunanja garaža.
Stavba v kateri se nahaja predmetni apartma je
zgrajena leta 1970; apartma je generalno prenovljen leta
2005. Apartma ima svoje odjemno mesto za odjem električne energije; ogrevanje apartmaja je iz skupne kotlovnice Telekoma. Apartma je opremljen s tipsko opremo,
ki se prodaja skupaj z apartmajem.
Apartma se nahaja v nadstropju stavbe s številko stavbe 1495-3 (podatek iz registra nepremičnin).
Stavba leži na zemljišču z ID znakom nepremičnine
1495-452/17-0 (poslovna stavba – stavbišče), k.o. Toplice. Počitniški apartma št. 2 predstavlja delež 994/10000in. Predmet prodaje ni stavba s številko oziroma oznako
1495-4 (samostoječa garaža), ki stoji na parceli številka 452/17, k.o. 1495 Toplice in ostaja v prodajalčevi
lasti do celote.
Ogled bo možen po predhodnem dogovoru, na
tel. 07/373-71-41, g. Marjan.
Izhodiščna
prodajna
cena
apartmaja
je
71.400,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je
2.500,00 EUR + DDV.
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3. Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 3, apartma št. 3,
površine 54,69 m2, v nadstropju poslovno-počitniškega
objekta v središču Dolenjskih toplic; v objektu so poleg
treh počitniških apartmajev tudi tehnološki prostori Telekoma v kletni etaži, del prostorov v pritličju se oddaja
Pošti Slovenije, v podzemnem delu objekta je zaklonišče, ob objektu je zunanja garaža.
Stavba v kateri se nahaja predmetni apartma je
zgrajena leta 1970; apartma je generalno prenovljen leta
2005. Apartma ima svoje odjemno mesto za odjem električne energije; ogrevanje apartmaja je iz skupne kotlovnice Telekoma. Apartma je opremljen s tipsko opremo,
ki se prodaja skupaj z apartmajem.
Apartma se nahaja v nadstropju stavbe s številko stavbe 1495-3 (podatek iz registra nepremičnin).
Stavba leži na zemljišču z ID znakom nepremičnine
1495-452/17-0 (poslovna stavba – stavbišče), k.o. Toplice. Počitniški apartma št. 3 predstavlja delež 913/10000in. Predmet prodaje ni stavba s številko oziroma oznako
1495-4 (samostoječa garaža), ki stoji na parceli številka 452/17, k.o. 1495 Toplice in ostaja v prodajalčevi
lasti do celote.
Ogled bo možen po predhodnem dogovoru, na
tel. 07/373-71-41, g. Marjan.
Izhodiščna
prodajna
cena
apartmaja
je
65.600,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je
2.100,00 EUR + DDV.
4. Cres, naselje Zaglav (Hrvaška), počitniški apartma št. 4, površine 54,00 m2; apartma se nahaja v objektu etažnosti P+1, ki je zgrajen leta 1982 in v letu 2004
prenovljen. V spodnji etaži (pritličje) je kuhinja z jedilnico
in dnevnim prostorom, v zgornji etaži (nadstropje) je locirana spalnica, kopalnica in hodnik; apartmaju pripada
tudi terasa. Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se
prodaja skupaj z apartmajem.
Objekt – apartma stoji na parceli s št. 1802/122, k.o.
Martinščica. Nepremičnina zemljiško-knjižno ni urejena
oziroma lastninska pravica v času postopka prodaje
v ZK še ni vpisana na Telekom Slovenije, d.d. Kupcu se
izročijo vse originalne listine v zvezi z dosedanjim urejanjem ZK vpisa in vpisom lastninske pravice; kupca se
v kupoprodajni pogodbi zaveže, da bo zemljiško knjižni
vpis nepremičnine in prenos lastninske pravice uredil
sam na svoje stroške.
Ogled nepremičnine bo možen le po predhodnem
dogovoru, na tel. 00386/31/308-508, g. Igor ali kontakt
na e-mail: igor.dobrec@rona.hr.
Izhodiščna
prodajna
cena
apartmaja
je
64.800,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je
2.800,00 EUR.
5. Cres, naselje Zaglav (Hrvaška), počitniški apartma št. 7, površine 54,00 m2; apartma se nahaja v objektu etažnosti P+1, ki je zgrajen leta 1982 in v letu 2004
prenovljen. V spodnji etaži (pritličje) je kuhinja z jedilnico
in dnevnim prostorom, v zgornji etaži (nadstropje) je locirana spalnica, kopalnica in hodnik; apartmaju pripada
tudi terasa. Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se
prodaja skupaj z apartmajem. Objekt – apartma stoji na
parceli s št. 1802/125, k.o. Martinščica. Nepremičnina
zemljiško-knjižno ni urejena oziroma lastninska pravica
v času postopka prodaje v ZK še ni vpisana na Telekom
Slovenije, d.d. Kupcu se izročijo vse originalne listine
v zvezi z dosedanjim urejanjem ZK vpisa in vpisom
lastninske pravice; kupca se v kupoprodajni pogodbi
zaveže,da bo zemljiško knjižni vpis napremičnine in
prenos lastninske pravice uredil sam na svoje stroške.
Ogled nepremičnine bo možen le po predhodnem
dogovoru, na tel. 00386/31/308-508, g. Igor ali kontakt
na e-mail: igor.dobrec@rona.hr.
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Izhodiščna
prodajna
cena
apartmaja
je
64.800,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je
1.900,00 EUR.
6. Lošinj, naselje Bučanje pri Nerezinah (Hrvaška),
počitniški hišica št. 660, površine 48,00 m2; počitniški
objekt je pritlične etažnosti, ki je zgrajen leta 1979 in
v letu 2002 prenovljen. Hišica ima dve sobi, dnevni
prostor z kuhinjo in jedilnico ter kopalnico s straniščem.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja
skupaj z apartmajem.
Počitniška hišica stoji na zemljišču s parc. št. 281,
vpisano v k.o. Sv. Jakov. Nepremičnina zemljiško-knjižno ni urejena oziroma lastninska pravica v času postopka prodaje v ZK ni vpisana na Telekom Slovenije,
d.d.
Hišica se nahaja v komplesku večjega počiniškega
naselja Bučanje, ki ga upravlja Počitniška skupnost Krško d.o.o. Obstaja pogodba o medsebojnih razmerjih, ki
ureja odnose med lastniki počitniških enot v počitniškem
naselju in med lastniki počitniških enot v naselju na eni
strani ter s PSK Krško d.o.o. na drugi strani. Potencialemu kupcu se izročijo vse originalne listine v zvezi
z dosedanjim urejanjem lastništva; kupca se v kupoprodajni pogodbi zaveže, da bo zemljiško knjižni vpis
napremičnine in prenos lastninske pravice uredil sam
na svoje stroške.
Ogled nepremičnine bo možen le po predhodnem
dogovoru, na tel. 00386/31/308-508, g. Igor ali kontakt
na e-mail: igor.dobrec@rona.hr.
Izhodiščna
prodajna
cena
apartmaja
je
52.800,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je
3.500,00 EUR.
7. Slovenske Konjice, Mestni trg 16, nezasedeni
poslovni prostor 2, površine 41,91 m2, v pritličju objekta
na lokaciji Mestni trg 16, Slovenske Konjice. Predmetni poslovni prostor je sestavni del poslovnega prostora z IDŠ 19.E, v skupni izmeri 540,94 m2; ki se
nahaja v stavbi z identifikacijsko številko stavbe 2152.
ES, stoječi na zemljiščih z ID znakom nepremičnine
1115-435/2-0, 1115-1371/21-0, 1115-1371/22-0,1115430/3-0, 1115-431/3-0, 1115-431/4-0 in 1115-431/5-0,
vse k.o. 1115 Slovenske Konjice; nepremičnina ki se
prodaja predstavlja le del etažnega dela stavbe z ident.
številko 19.E, del poslovnih prostorov od skupne površine etažnega dela 540,94 označene z IDŠ 19 E, v izmeri 41,91 m2 v pritličju objekta ter predstavlja 8/100-in od
celotne površine tega dela stavbe. Potencialnemu kupcu
(kot etažnemu lastniku nepremičnine) pripada skupaj
z deležem etažne lastnine nepremičnine tudi sorazmerni
delež na zemljišču, skupnih delih in napravah v objektu,
ki predstavlja 16/1000-tin od celote.
Stavba s predmetnimi poslovnimi prostori je zgrajena leta 1985; poslovni prostori so se uporabljali za
pisarniško in servisno dejavnost. Poslovni prostori imajo
električno, vodovodno, sanitarno napeljavo; ogrevanje je
centralno iz skupne kotlovnice. Izbrani kupec se v kupoprodajni pogodbi zaveže na svoje stroške preurediti
sistem ogrevanja in vodovoda ter fizično ločiti odjemna
mesta za dobavo vode in ogrevanja; ter na svoje stroške predlagati spremembo etažnega elaborata.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru, na tel. 03/428-35-65, ga. Nada.
Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je
36.000,00 EUR.
8. Kočevje, Ljubljanska cesta 21 – nezasedeni (poslovno-stanovanjski) prostor, v izmeri 74,44 m2, z ident.
številko dela stavbe 1577-117-1, ki se nahaja v 2. etaži
stanovanjsko-poslovno stavbe, na naslovu Ljubljanska
cesta 21, Kočevje.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Prostor leži v prvem nadstropju objekta, ki je bil
zgrajen leta 1963. Poslovni prostor je možno preurediti v stanovanje s tem, da se kupec v kupoprodajni
pogodbi zaveže, da vse preureditve izvede na svoje
stroške. Predmetni prostori imajo elektriko, vodovodno,
sanitarno napeljavo; ogrevanje je centralno iz skupne
kotlovnice. Izbrani kupec se v kupoprodajni pogodbi
zaveže na svoje stroške preurediti in ločiti komunalno
infrastrukturo objekta za potrebe predmetnega poslovnega prostora (elektrika, voda, ogrevanje …). Nepremičnina oziroma predmetni del stavbe je v zemljiški knjigi
vpisana kot etažna lastnina Telekom Slovenije, d.d. z ID
znakom nepremičnine 1577-117-1, k.o. 1577 – Kočevje; stavba stoji na zemljišču z ID znakom nepremičnine
1577-1053/0-0, k.o. 1577 – Kočevje.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru, na tel. 07/373-71-41, g. Marjan.
Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je
35.445,00 EUR.
9. Kočevje, Ljubljanska cesta 21 – nezasedeni (poslovno-stanovanjski) prostor, v izmeri 82,67 m2, z ident.
številko dela stavbe 1577-117-2, ki se nahaja v 4. etaži
stanovanjsko-poslovne stavbe, na naslovu Ljubljanska
cesta 21 Kočevje.
Prostor leži v drugem nadstropju objekta, ki je bil
zgrajen leta 1963. Poslovni prostor je možno preurediti
v stanovanje s tem, da se kupec v kupoprodajni pogodbi zaveže, da vse preureditve izvede na svoje stroške.
Predmetni prostori imajo elektriko; ogrevanje je centralno iz skupne kotlovnice. Izbrani kupec se v kupoprodajni
pogodbi zaveže na svoje stroške preurediti in ločiti komunalno infrastrukturo objekta za potrebe predmetnega
poslovnega prostora (elektrika, voda, ogrevanje …). Nepremičnina oziroma predmetni del stavbe je v zemljiški
knjigi vpisan kot etažna lastnina Telekom Slovenije, d.d.
z ID znakom nepremičnine 1577-117-2, k.o. 1577 – Kočevje; stavba stoji na zemljišču z ID znakom nepremičnine 1577-1053/0-0, k.o. 1577 – Kočevje.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru, na tel. 07/373-71-41, g. Marjan.
Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je
37.740,00 EUR.
10. Vače 28 in 28a – poslovni prostor površine 55,72 m2, v tretji etaži stavbe (prvo nadstropje), na
naslovu Vače 28 in Vače 28a, 1252 Vače; vpisano v zemljiški knjigi v katastru stavb kot posamezni del stavbe
z ID znakom nepremičnine 1832-162-7, kot etažna lastnina Telekom Slovenije, d.d.; etažnemu delu pripada
zemljišče (stavbišče, dvorišče) v deležu 9540/100000
oziroma skupaj 32,91 m2 od celote, na zemljiščih z ID
znakom nepremičnine 1832-110/0-0, 1832-2250/3-0 in
1832-2250/4-0, vse k.o. 1832 – Vače. Stavba s predmetnimi poslovnimi prostori je zgrajena leta 1992; poslovni
prostori so se uporabljali za pisarniško dejavnost. Poslovni prostori imajo električno, vodovodno, sanitarno
napeljavo; ogrevanje je centralno iz skupne kotlovnice.
Izbrani kupec se v kupoprodajni pogodbi zaveže na
svoje stroške preurediti in ločiti komunalno infrastrukturo objekta (ogrevanje, voda,..) za potrebe predmetnega
poslovnega prostora.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru, na tel. 01/472-80-53, g. Damjan.
Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je
43.100,00 EUR.
11. Trbovlje, Trg revolucije 27 – poslovni prostori (v
objektu stolpič) v kompleksu tk center Trbovlje, skupne
površine 453,15 m2, na naslovu Trbovlje, Trg revolucije 27, s pripadajočim zemljiščem – stavbiščem na zemljišču z ID znakom nepremičnine 1871-1662/0-1, k.o.
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1871 – Trbovlje in dvorišče z ID znakom nepremičnine
1871-806/1-0, obe parceli k.o. 1871 – Trbovlje, v deležu
177/1000-tin od celote. Nepremičnine so vpisane v zemljiški knjigi kot lastnina Telekom Slovenije, d.d. Objekt
je zgrajen leta 1960 in pozneje adaptiran. Objekt in poslovne prostore je možno preurediti v več stanovanjskih
enot s tem, da se kupec v kupoprodajni pogodbi zaveže,
da vse preureditve izvede na svoje stroške. Predmetni
prostori imajo elektriko, vodovodno, sanitarno napeljavo;
ogrevanje je centralno iz skupne kotlovnice. Izbrani kupec se v kupoprodajni pogodbi zaveže na svoje stroške
preurediti in ločiti komunalno infrastrukturo objekta za
potrebe predmetnih poslovnih prostorov (elektrika, voda,
kanalizacija, ogrevanje …).
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru, na tel. 01/472-80-53, g. Damjan.
Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je
232.800,00 EUR.
12. Kranj – Primskovo – stavbno zemljišče na lokaciji Kranj–Primskovo, v skupni površini 6.641,00 m2
na zemljišču z ID znakom nepremičnine 2120-791/6-0
(travnik površine 2.917 m2), na zemljišču z ID znakom
nepremičnine 2120-23/1-0 (parkirišče-odprto skladišče
površine 1.904 m2), na zemljišču z ID znakom nepremičnine 2120-14/3-0 (odprto skladišče površine 1.565 m2)
in na zemljišču z ID znakom nepremičnine 2120-17/6-0
(pot površine 255 m2), vse k.o. 2120- Primskovo. Vse
navedene nepremičnine se prodajo skupaj kot celota.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru, na tel. 04/260-43-19, ga. Marina.
Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj
je 1.400.000,00 EUR.
13. Krško, Lapajnetova 1 – poslovni prostori v stavbi tk center Krško, površine 305,03 m2 in garaža površine 47,00 m2, vse na naslovu Krško, Lapajnetova 1,
s pripadajočim zemljiščem – stavbišče z ID znakom
nepremičnine 1316-643/0-1 (poslovna stavba, dvorišče,
zelenica in gospodarsko poslopje), površine 1.020,00 m2
in funkcionalno zemljišče z ID znakom nepremičnine
1316-582/1-0 (zelenica), površine 1.721,00 m2 ter zemljišče z ID znakom nepremičnine 1316-582/2-0 (pot),
površine 185 m2, vse parcele k.o. 1316 – Stara vas.
Objekti so zgrajeni leta 1943 in so pozneje adaptirani.
Vse nepremičnine so vpisane v zk kot lastnina Telekom
Slovenije, d.d. Vse se prodaja skupaj kot celota.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru, na tel. 07/373-71-41, g. Marjan.
Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj
je 164.000,00 EUR.
14. Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 4 – poslovni-pisarniški prostori, skupne površine 243,05 m2 v 2. nadstropju in dve pripadajoči parkirni mesti v kleti objekta, na
naslovu Tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica; nepremičnine oziroma poslovni prostori v 2. nadstropju so vpisani
v zemljiški knjigi kot samostojini etažni del stavbe z identifikacijsko številko 2304-582-84, k.o. Nova Gorica in prvo
parkirno mesto z oznako 2394-582-81, k.o. Nova Gorica
ter drugo parkirno mesto z oznako 2304-582-82, k.o.
Nova Gorica. Objekt v katerem se nahajajo predmetni
poslovni prostori in parkirna mesta je zgrajen leta 1995.
Navedene nepremičnine so zasedene oziroma oddane
v najem najemniku – zato se izbranega kupca oziroma
novega lastnika navedenih nepremičnin v kupoprodajni
pogodbi zaveže, da vstopi v obstoječe najemno razmerje
kot nov najemodajalec namesto Telekom Slovenije, d.d.
ter prevzame obveznosti in pravice najemodajalca, ki izhajajo iz obstoječe veljavne najemne pogodbe.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru, na tel. 05/333-57-36, g. Damjan.
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Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj
je 271.000,00 EUR.
15. Murska Sobota, Staneta Rozmana 8 – dvosobno stanovanje št. 3, površine 55,26 m2 (spalnica,
dnevna soba, predsoba, kuhinja, shramba, kopalnica, loža, klet) v visokem pritličju stanovanjske stavbe
z identifikacijo številko stavbe 2766 in identifikacijsko
številko posameznega dela stavbe 3, Stavba leži na
parceli s številko 1307, k.o. M. Sobota, vpisano v zk
vložek 3892, k.o. Murska Sobota. Stanovanje se nahaja v visokem pritličju stavbe, ki je zgrajena leta 1979.
Stanovanje v zemljiški knjigi ni vpisano na ime prodajalca – prodajalec razpolaga s kopijo kupoprodajne
prodajne pogodbe o nakupu stanovanja. Potrebna bo
ureditev lastniških listin za vpis lastninske pravice na
Telekom Slovenije d.d. oziroma zemljiško-knjižna ureditev prodajane nepremičnine.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru, na tel. 02/530-27-70, g. Marjan.
Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je
43.605,00 EUR.
II. Pogoji za sodelovanje
Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja
pisnih ponudb. Pisno ponudbo za nakup posamezne
nepremičnine je potrebno poslati priporočeno po pošti
ali dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba
št. 111-B, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine
– Ne odpiraj«.
Rok za predložitev ponudb je 28. 2. 2013. Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele po pošti
ali bodo dostavljene na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba 111-B, najkasneje
do vključno 28. 2. 2013, do 12. ure.
Vsebina ponudbe:
Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, domače
in tuje, ki morajo v posamični pisni ponudbi (posebej za
vsako posamezno nepremičnino) navesti in posredovati
naslednje podatke oziroma dokumente:
– navesti svoje identifikacijske podatke (ime in priimek oziroma firmo, naslov, EMŠO oziroma matično
številko, davčno številko) ter tudi hrvaško »OIB – osobni
identifikacijski broj« kolikor jo že ima (za poč. enote ne
Hrvaškem),
– navesti zaporedno številko nepremičnine iz objave in druge natančne podatke nepremičnine za katero
kandidirajo in predlagajo ponudbo,
– navesti posebej ponujeno ceno v EUR, v absolutnem znesku za posamezno nepremičnino, ki ne sme
biti nižja od navedene objavljene izhodiščne prodajne
cene,
– navesti popolne podatke o številki tekočega-transakcijskega računa ponudnika (naziv banke in številka
računa),
– fizične osebe morajo obvezno priložiti fotokopijo
dokumenta za identifikacijo (kopijo osebnega dokumenta), pravne osebe morajo obvezno priložiti overjen izpis
iz sodnega registra (ne starejši od 3 mesecev) in samostojni podjetniki posamezniki priložiti priglasitveni list,
– posebej dodatno pisno izjaviti, da soglaša z nakupom opreme po dodatno navedeni fiksni prodajni ceni
za opremo, ki se prodaja skupaj z nepremičnino – počitniško enoto,
– posebej dodatno pisno izjaviti, da je seznanjen
s trenutnim lastniškim in zemljiško-knjižnim stanjem nepremičnine in da bo v primeru nakupa predmetne nepremičnine vse postopke v zvezi s potrebno dodatno ureditvijo lastniških listin in v zvezi z vpisom nepremičnine
v zemljiško knjigo uredil sam na svoje stroške,
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– posebej dodatno pisno izjaviti, da je seznanjen
z obvezo prevzema najemnega razmerja in bo po sklenitvi kupoprodajne pogodbe vstopil v najemno razmerje
kot nov najemodajalec, namesto Telekom Slovenije, d.d.
ter bo prevzel obveznosti in pravice iz obstoječe veljavne najemne pogodbe (v objavi navedeno za nepremičnino pod zaporedno št. 14).
Drugi pogoji:
Predmetne nepremičnine se prodajajo po načelu
“videno–kupljeno”. Kupec s sodelovanjem pri zbiranju
pisnih ponudb potrjuje, da je seznanjen s stanjem premoženja in se odreka odškodninskim zahtevkom iz naslova stvarnih napak.
V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje)
kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami
oziroma davek na dodano vrednost in nosi vse stroške
prenosa lastništva.
Kupnino mora kupec poravnati v celoti v roku 30 dni
od datuma izstavitve računa, po sklenitvi pogodbe.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pisno, najpozneje
do 30. 4. 2013.
Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 60 dni po prejemu obvestila, da je izbran kot
najugodnejši ponudnik. V tem roku mora uspeli ponudnik (za nakup počitniške enote na Hrvaškem) priskrbeti
»OIB-osobni identifikacijski broj« (številko), kar je dodaten pogoj za vknjižbo novega lastnika v zemljiški knjigi
v Republiki Hrvaški.
V primeru, da najugodnejši ponudnik oziroma izbrani kupec po svoji krivdi ne izpolni vseh pogojev iz
objave ali ne izpolni pogodbenih obveznosti se šteje, da
je odstopil od nakupa – v takšnem primeru je izbrani kupec dolžan plačati Telekomu Slovenije, d.d., odškodnino
v višini 3.000,00 EUR + DDV.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za posamezno
nepremičnino bo odločala predvsem višina ponujene
cene.
Telekom Slovenije, d.d. si kot prodajalec pridržuje
pravico, da na podlagi te objave kljub prejetim ponudbam, ne sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim od
ponudnikov.
Dodatne informacije o vsebini objave lahko ponudniki pridobijo:
– splošno – na tel. 02/530-27-70, g. Marjan,
01/234-16-50, g. Mladen in 01/234-15-92, ga. Jana,
– o trenutnem dejanskem lastniškem in zemljiško-knjižnem statusu nepremičnin,
– na tel. 01/234-13-68 – ga. Jana (za vse nepremičnine oziroma počitniške enote) ali
– na tel. 00385/51/27-29-35 – ga. Suzana (za počitniške enote na Hrvaškem).
Telekom Slovenije, d.d.
Ob-1415/13
Rdeča dvorana ŠRZ, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje, Skladno z drugim odstavkom 22. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), razpisuje
javno zbiranje ponudb
za oddajo gostinskega prostora v najem
I. Najemodajalec: Rdeča dvorana ŠRZ, Šaleška
cesta 3, 3320 Velenje.
II. Predmet najema: predmet najema je gostinski
lokal s teraso v objektu Bazena Velenje, Kopališka 2,
Velenje, v izmeri 125,4 m2, ki je delno opremljen za
opravljanje gostinske dejavnosti z osnovno opremo. Go-

stinskemu lokalu pripada tudi odprta terasa za strežbo
v poletnem času površine 450 m2.
Predmet najema je del nepremičnine, parc.
št. 2490/13 - del, 2490/12 in 2503/6 - del, k.o. 964 Velenje.
III. Izodiščna najemnina: izhodiščna najemnina
znaša 1.400,00 EUR/mesečno (brez DDV, ki bremeni
najemnika).
IV. Pogoji najema
1. Najemnik mora investicijsko vzdrževati predmet
najema. Najemodajalec nima nikakršnih obveznosti do
najemnika glede vzdrževanja predmeta najema. Investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje, stroški električne energije, stroški komunale (odvoz smeti,…) in vlaganje v dejavnost, ki jo bo najemnik opravljal, je izključno
stvar in breme najemnika. Gostinski lokal se oddaja
za dobo dveh let, z možnostjo podaljšanja. Sprejemljiva dejavnost je gostinska dejavnost: točenje pijač in
strežba hrane. V zimskem času je možna strežba samo
pripravljene hrane – prigrizkov, v poletnem času pa tudi
priprava hrane na zunanjem točilnem pultu, npr.: žar …
2. Najemnik se s sklenjeno najemno pogodbo zaveže sprejeti obratovalni čas gostinskega lokala, ki ga
določi najemodajalec in je predvidoma določen vsak dan
od 8. do 22. ure. Vse obveznosti najemnika prično teči
z dnem podpisa najemne pogodbe.
3. Najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku
30 dni po prejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od najema odstopil. V tem
primeru zapade varščina v korist najemodajalca. Pogodba se sklepa za določen čas, za dobo treh let, z možnostjo podaljšanja.
4. Izbrani najemnik je dolžan mesečno plačevati najemnino v roku 8 dni po prejemu računa najemodajalca.
DDV bremeni najemnika.
Določitev najemnine je bistvena sestavina najemne
pogodbe.
V. Pogoji sodelovanja
a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične ali pravne
osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma
imajo sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma
kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden
podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica).
Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz AJPES-a.
b) Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti. Ponudniki
morajo ponudbi priložiti ustrezno dokazilo o registraciji
za opravljanje gostinske dejavnosti (fizične osebe – potrdilo pristojnega upravnega organa; pravne osebe – izpis
iz sodnega registra).
c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini – 1.400,00 EUR – na podračun
01333-6030721989, pri Upravi za javne prihodke Žalec.
Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. Uspelemu ponudniku bo varščina obračunana pri
najemnini, neuspelemu pa vrnjena v roku 8 dni od izbire
najugodnejšega ponudnika.
d) Pisne ponudbe je potrebno predložiti z naslednjo
vsebino:
– ime in priimek oziroma firmo, naslov stalnega
bivališča oziroma sedež ponudnika, številko transakcijskega računa, matično in davčno številko;
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu ali kopijo
osebnega dokumenta;
– pravne osebe: izpisek iz AJPES-a, ki ne sme biti
starejši od 90 dni;
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– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se
ponudba poda po pooblaščencu;
– ponujeno mesečno višino najemnine, ki ne sme
biti nižja od izhodiščne najemnine;
– potrdilo o plačilu varščine v višini mesečne najemnine;
– izjava, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca;
– izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od
dneva javnega odpiranja ponudb;
– dokazilo, da je ponudnik registriran za opravljanje
gostinske dejavnosti.
e) Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 21. 2. 2013 do 12. ure, na naslov:
Rdeča dvorana ŠRZ, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje,
z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis za
oddajo gostinskega prostora v najem«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Nepravočasne ali nepopolne ponudbe najemodajalec
ne bo upošteval.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb bo v prostorih Rdeče dvorane
(sejna soba v pritličju dvorane), Šaleška cesta 3, Velenje, dne 21. 2. 2013, ob 13. uri. Predstavniki ponudnikov
se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom
ponudnika.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija najemodajalca in vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po odpiranju ponudb.
3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je
ponujena najvišja najemnina.
4. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb
ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve najemne pogodbe ustavi.
VII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi z najemom
in ogledom predmeta najema v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo v Rdeči dvorani Velenje
pri direktorju Marjanu Klepcu, med 11. in 20. 2. 2013,
med 8. in 10. uro, na tel. 03/898-74-00 ali e-mailu:
info@srz-rdeca-dvorana.si.
Rdeča dvorana ŠRZ
Ob-1378/13
Občina Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava, na
podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07) in sklepa Občinskega sveta Občine
Dornava o prodaji stvarnega premoženja, ki je v lasti
Občine Dornava, sprejetega na 11. redni seji OS, z dne,
9. 2. 2012, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja
v lasti Občine Dornava
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
3. Opis predmetov prodaje in izhodiščne cene
Predmet prodaje so nepremičnine – stanovanja,
vsa vpisana kot etažna lastnina in sicer v stanovanjskem objektu na parceli. št. 406/1, k.o. Polenšak, številka stavbe ID 216, na naslovu Polenšak 6A. Predmet
prodaje so:
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A.) dvosobno, zasedeno, del stavbe 2. E, v 2. in
1. etaži, v skupni izmeri 61,62 m2, za izhodiščno ceno
19.410,00 EUR;
B.) trisobno stanovanje, prosto, del stavbe 3.E, v 3.
in 1. etaži, v skupni izmeri 71,91 m2, za izhodiščno ceno
22.650,00 EUR.
Predmet prodaje so nepremičnine – stanovanja,
vsa vpisana kot etažna lastnina, in sicer v stanovanjskem objektu na parceli št. 775/1, k.o. Dornava, številka
stavbe 394, na naslovu Dornava 125 in parkirna mesta
na parc. št. 775/11, 775/12 in 775/13, vse k.o. Dornava.
Predmet prodaje so:
C.) enosobno stanovanje, prosto, del stavbe št. 4,
stanovanje 4.E v pritličju, v skupni izmeri 47,63 m2, za
izhodiščno ceno 47.630, 00 EUR;
D.) dvosobno stanovanje, prosto, del stavbe št. 5,
stanovanje 5.E v pritličju, skupni izmeri 65,87 m2, za
izhodiščno ceno 62.570,00 EUR;
E.) garsonjera, prosto, del stavbe št. 6, stanovanje
6.E v pritličju, v skupni izmeri 35,25 m2, za izhodiščno
ceno 37.010,00 EUR;
F.) parkirišče parc. št. 775/11, k.o. Dornava, za izhodiščno ceno 2.700,00 EUR;
G.) parkirišče parc. št. 775/12, k.o. Dornava, za
izhodiščno ceno 2.700,00 EUR;
H.) parkirišče parc. št. 775/13, k.o. Dornava, za
izhodiščno ceno 2.700,00 EUR.
Nepremičnine – stanovanja, se nahajajo v centru
Polenšaka in v centru Dornave v poselitvenem območju,
ki je namenjeno stanovanjem. Izhodiščna cena predstavlja najnižjo možno vrednost ponudbe za posamezno
stanovanje.
4. Pogoji prodaje
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, celotno
kupnino pa mora plačati v celoti najkasneje v 8 dneh
od notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino.
Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku, je bistvena
sestavine pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu
pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, ne podpiše prodajne pogodbe, Občina Dornava
zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne plača
celotne kupnine v 8 dneh od notarske overitve podpisa
prodajalca na pogodbi, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi samega zakona, občina pa zadrži
njegovo varščino.
Posamezne nepremičnine bodo prodane ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je
podal najvišjo ponudbo.
Po plačilu celotne kupnine, se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na
kupljeni nepremičnini.
Stroške prometnega davka in sestave prodajne pogodbe nosi prodajalec, kupec pa nosi stroške vknjižbe
lastninske pravice na svoje ime.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
Na javnem zbiranju ponudb za nakup nepremičnin
– stanovanja lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem
v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki
jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira
Državni zbor RS. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti fotokopijo osebnega dokumenta in potrdilo o plačilu
varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki
ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine. Vsi pa
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morajo priložiti številko transakcijskega računa, v primeru vračila varščine.
Ponudbe z navedbo ponudbene cene (ki ne sme
biti nižja od izhodiščen cene), z navedbo dela stavbe
(npr. 3.E) za katero se podaja ponudba in obveznimi
prilogami iz gornjega odstavka, morajo prispeti v zaprti
kuverti na naslov: Občina Dornava, Dornava 135/a,
2252 Dornava. Javno zbiranje ponudb je odprto do
27. 2. 2013 do 12 ure. Za oddajo ponudb sta razpisana
dva roka; 1. rok; torek, 12. 2. 2013 do 12. ure, 2. rok;
sreda, 27. 2. 2013 do 13. ure. Prispele ponudbe v prvem
roku imajo predkupno pravico pred ponudbami prispelimi v drugem roku.
Na kuverti mora biti pod naslovom vidna oznaka,
z navedbo »Ponudba za nakup stanovanja, del stavbe:
_.E – Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10 % od izhodiščne (izklicne) cene
na račun Občine Dornava, št. 01224-0100016768, pri
UJP Slovenska Bistrica, s sklicevanjem na javni razpis.
Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani
znesek brezobrestno vrnjen v petnajstih dneh po odpiranju ponudb. Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
6. Ogled nepremičnin in ostale informacije: ogled
nepremičnine je možen ob predhodni najavi na sedežu
Občine Dornava, tel. 02/754-01-10, kontaktna oseba Viljem Mar, kjer so na voljo tudi ostale informacije o prodaji. Informacije o prodaji so na voljo tudi na spletni strani
Občine Dornava, www.dornava.si.
7. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo:
ponudnike dane ponudbe zavezujejo 90 dni od preteka
roka za oddajo ponudb.
8. Posebno določilo: objava javnega razpisa za
zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za
nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek
prodaje, ne da bi za to navedel razloge, vplačano varščino pa ponudnikom brezobrestno vrne.
9. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo v naslednjih terminih; dne; 14. 2. 2013 ob 13. uri in 28. 2. 2013
ob 13. uri, na sedežu Občine Dornava, Dornava 135/a,
2252 Dornava. Odpiranje ponudb je javno, zato lahko na
odpiranju sodelujejo tudi ponudniki, njihovi pooblaščenci pa le s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri
pisno obveščeni.
Občina Dornava
Št. 4780-852/2012-22

Ob-1405/13

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12) in 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) in Načrta ravnanja
z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana
v vrednosti pod 200.000 evrov za leto 2013
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna
cena

2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1481/1 (ID znak
1738-1481/1-0) dvorišče, v izmeri 164 m2, k.o. 1738
– Dravlje.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine
Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10-4264
in 10/11–DPN ter 22/11 – popr.) zemljišče parc.
št. 1481/1, k.o. 1738 – Dravlje nahaja v enoti urejanja
prostora ŠI-289, v območju namenske rabe SSse-splošne eno in dvostanovanjske površine. Kupec zemljišča
je dolžan zagotoviti oziroma ohraniti dostop do zemljišča parc. št. 1502 in do zemljišč parc. št. 1481/14,
parc. št. 1481/15, parc. št. 1481/16, parc. št. 1481/17,
parc. št. 1481/18 in parc. št. 1481/21, vse k.o. Dravlje.
Na predmetni nepremičnini si prodajalka v primeru naknadne ugotovitve pridrži pravico stvarne služnosti za že
zgrajeno in vgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo,
za čas obratovanja te infrastrukture. V tem primeru se
kupec zaveže izstaviti listino, ki bo primerna za vpis
pravice o stvarni služnosti v zemljiški knjigi, brez nadomestila. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
Izhodiščna cena: 16.400,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje 20 % davka
na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
2.2. Predmet javnega zbiranja ponudb je nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1480/16 (ID znak
1738-1480/16-0) dvorišče, v izmeri 317 m2, k.o. 1738
– Dravlje.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine
Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10-4264
in 10/11–DPN ter 22/11 – popr.) zemljišče parc.
št. 1480/16, k.o. 1738 – Dravlje nahaja v enoti urejanja
prostora ŠI-479, v območju namenske rabe SSse-splošne eno in dvostanovanjske površine. Na predmetni nepremičnini je vknjižena stvarna služnost/ nujna pot/ nepravo stvarno breme v korist vsakokratnega lastnika stanovanjske stavbe stoječe na zemljiščih parc. št. 1514/4,
parc. št. 1514/7, parc. št. 1514/6, parc. št. 1514/5 in
parc. št. 1514/3, vse k.o. Dravlje. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
Izhodiščna cena: 47.550,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje 20 % davka
na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–
kupljeno«.
3.2 Prodajna pogodba od točke 2.1. – 2.2. ne bo
sklenjena v obliki notarskega zapisa.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal
najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran
za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno
pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo
štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina
Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe.
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3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime
in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini
10 % izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno
plačati na podračun enotnega zakladniškega računa
Mestne občine Ljubljana št.: 01261-0100000114, sklic
na št. 007-432000. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo
vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo,
naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko,
davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv
in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene
izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na
javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo
z vsemi prilogami do vključno 22. 2. 2013. V primeru,
da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno
po pošti v zaprti ovojnici z oznako:
– za zemljišče pod točko 2.1. »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v enoti urejanja ŠI-289,
1481/1,
– za zemljišče pod točko 2.2. »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v enoti urejanja ŠI-479,
1480/16;
na naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija za
izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem
Mestne občine Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2,
1000 Ljubljana.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe),
ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 23. 5.
2013.
5. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini pod točko 2.1.-2.2.
dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, kontaktna oseba je Darja Majer Krištofelc, tel. 01/306-46-72,
elektronska pošta: darja.majer-kristofelc@ljubljana.si.
Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne
28. 2. 2013, s pričetkom ob 11. uri, v prostorih Mestne
občine Ljubljana, Klub 15, Mestni trg 1, Ljubljana, in sicer po vrstnem redu:
– zemljišče parc. št. 1481/1, k.o. Dravlje, s pričetkom ob 11. uri,
– zemljišče parc. št. 1480/16, k.o. Dravlje, s pričetkom ob 11.15.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših
ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili
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enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni
po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan
oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na
svetovnem spletu in na spletni strani Mestne občine
Ljubljana http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Mestna občina Ljubljana
Ob-1414/13
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice objavlja na podlagi Pravilnika o dodeljevanju tržnih stanovanj Občine Brežice v najem (Uradni list RS, št. 53/12),
javno zbiranje ponudb
za oddajo tržnega stanovanja v najem
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja
ponudb: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250
Brežice, tel. 07/620-55-00, faks: 07/499-00-52, e-naslov:
obcina.brezice@brezice.si.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet oddaje je tržno stanovanje št. 2, z identifikacijsko številko 1298-178-2, v kleti večstanovanjske stavbe
z identifikacijsko št. 1298-178, na naslovu Slomškova
ulica 5 v Brežicah, v izmeri 41,54 m2 s pomožnim prostorom – kletjo, stoječe na parc. št. 1/313, k.o. 1298 Trnje in
je v lasti Občine Brežice (v nadaljevanju najemodajalec).
Stanovanje se odda za določen čas petih let z možnostjo podaljšanja.
Izklicna mesečna najemnina znaša 153,32 EUR.
Najmanjši dvig ponujene najemnine je 10,00 EUR.
3. Pogoji za udeležbo v postopku
Na javnem razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki
resnost svoje ponudbe izkažejo z vplačilom varščine
v višini treh mesečnih najemnin. Varščino vplačajo najkasneje do zaključka zbiranja ponudb na račun najemodajalca št. 01209-0100008385, pri UJP Krško z opisom
namena vplačila: »Varščina za javno zbiranje ponudb;
3523-0008/2013«. Po končanem postopku javnega zbiranja ponudb bo varščina vrnjena tistim, ki na javnem
zbiranju ponudb ne bodo uspeli v petnajstih dneh po
izbiri najugodnejšega ponudnika.
Izbranemu ponudniku se plačana varščina zadrži
do prenehanja najemnega razmerja, za primer neporavnanih stroškov vzdrževalnih del pri odpravi posledic
poškodovanja tržnega stanovanja iz razlogov s strani
najemnika ali s strani najemnika neporavnane najemnine in obratovalnih stroškov.
Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje razpisne
pogoje:
– so državljani Republike Slovenije ali države članice Evropske unije s stalnim prebivališčem v Občini
Brežice;
– niso sami oziroma njihovi ožji družinski člani, ki
z njim rešujejo stanovanjsko vprašanje, najemniki oziroma lastniki primernega stanovanja ali stanovanjske
stavbe;
– so plačilno sposobni poravnati tržno najemnino in
ostale obveznosti za uporabo stanovanja in
– da gre za mlado družino; Za mlado družino se
šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri še nobeden
od otrok ni šoloobvezen ne glede na starost staršev,
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pri čemer se kot mlade družine upoštevajo ne samo
življenjske skupnosti obeh staršev in otrok, ampak vse
druge življenjske oblike.
Ponudniki so dolžni oddati vlogo za dodelitev tržnega stanovanja v najem na obrazcu vloge, ki je del
razpisne dokumentacije in h kateri dolžni priložiti:
– Originalno potrdilo o vplačani varščini;
– Potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije ali
države članice Evropske unije za prosilca;
– Potrdilo o stalnem bivanju v Občini Brežice za
ponudnika;
– Dokazilo o rednih mesečnih neto prejemkih za
zadnje tri mesece (oktober 2012, november 2012 in
december 2012) zase in za ostale bodoče uporabnike
s prihodki;
Vlogo, ki jo ponudniki dobijo v pisarni št. 28 Občine
Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, v času uradnih
ur ali na spletni strani Občine Brežice, pošljejo v zaprtih
ovojnicah na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali dostavijo osebno v sprejemno
pisarno Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, do vključno 27. 2. 2013 do 12. ure, s pripisom na
sprednji strani »Ponudba za oddajo tržnega stanovanja
v najem, Ne odpiraj«. Na hrbtni strani se mora označiti
polni naslov pošiljatelja ponudbe.
Ponudniki so vezani na dano ponudbo do 2. 4.
2013.
4. Postopek izbire
Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi št. 8, v stavbi Občine Brežice, na naslovu Cesta prvih borcev 18
v Brežicah, 28. 2. 2013 ob 12. uri. K odpiranju lahko
pristopijo ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci, ki
se pred odpiranjem izkažejo s pooblastilom in osebnim
dokumentom.
Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika, kateremu se bo dodelilo predmetno stanovanje v najem, bo
najvišja ponujena mesečna najemnina. Ponujena najemnina ne sme biti nižja od izklicne.
V primeru, da pristojna komisija oceni, da zgolj na
osnovi opredeljenega kriterija izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da
je mogoče doseči ugodnejše pogoje najema, lahko opravi med ugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer
za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah
ponudili najugodnejši ponudniki.
Nepravočasne in nepopolne vloge bodo izločene.
Odločitev o oddaji predmetnega tržnega stanovanja
v najem bo sprejela občinska uprava Občine Brežice, ki
bo izdala odločbo o izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma dodelitvi predmetnega tržnega stanovanja v najem
in o tem obvestila ostale ponudnike.
Zoper odločitev občinske uprave Občine Brežice
bo v roku osem dni od vročitve odločbe dopustna pritožba na župana Občine Brežice, katerega odločitev
bo dokončna.
Organ, pristojen za izvrševanje proračuna občine,
ali komisija s soglasjem predstojnika lahko postopek
ustavita kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe, pri čemer se ponudnikom ne povrnejo stroški razen varščine.
Na podlagi dokončne odločbe o dodelitvi predmetnega tržnega stanovanja v najem bo sklenil župan Občine Brežice z izbranim ponudnikom najemno pogodbo.
5. Drugo: dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani dobijo v času uradnih ur v pisarni št. 28 v stavbi Občinske uprave Občine Brežice,
na naslovu Cesta prvih borcev 18 v Brežicah, ali po
tel. 07/62-05-540 (Marina Urek). Ogled stanovanja, ki
je predmet oddaje je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Brežice
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Ob-1431/13

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) ter Sklepa Občinskega sveta
Občine Ravne na Koroškem št. 302, z dne 11. 7. 2012,
Občina Ravne na Koroškem objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb je Občina Ravne na Koroškem,
MŠ: 5883628, DŠ: SI 48626244, Gačnikova pot 5, 2390
Ravne na Koroškem.
2. Predmet prodaje je nepremičnina, zemljiška parcela št 89/2, k.o. 894 – Navrški vrh, izmeri 1002 m2.
Zemljiška parcela ima status stavbnega zemljišča, ni
komunalno urejeno in nima urejenega dostopa po javnem zemljišču.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, je prodaja.
4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10 % ponujene cene. Varščina se
nakaže na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, transakcijski račun
št. 01303-0100009987, z navedbo »Varščina za nakup
zemljišča – Navrški vrh – javno zbiranje ponudb«.
5. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma
firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično
številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine), priložiti
potrdilo o vplačani varščini v višini 10 % ponujene cene
ter natančno navesti ponujeno ceno;
– ponudniki morajo ponudbo predložiti najkasneje
v roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS, v zaprti
ovojnici na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem z oznako »Ponudba za nakup zemljišča – Navrški vrh – Ne odpiraj«.
Ponudbo lahko zainteresirani ponudniki dostavijo osebno v sprejemni pisarni ali s priporočeno pošiljko na navedeni naslov. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
naslov pošiljatelja;
– z izbranim najugodnejšim ponudnikom se v roku
15 dni po opravljeni izbiri sklene prodajna pogodba, ki jo
pripravi prodajalec. Rok za sklenitev pogodbe se lahko
podaljša, vendar ne več kot za 15 dni ali pa prodajalec
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne
podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, lahko prodajalec zadrži varščino.
6. Izhodiščna cena za nepremičnino kot celoto znaša 15.691,32 €. Kupnino je potrebno plačati v roku 30 dni
od podpisa pogodbe z nakazilom na transakcijski račun
Občine Ravne na Koroškem, št. 01303-0100009987,
z navedbo »kupnina za zemljišče – Navrški vrh«.
7. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina
pravnega posla.
8. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca
postopka javnega zbiranja ponudb.
9. Objava javnega zbiranja ponudb ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil
prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega
razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi postopek
prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega
ne morejo zahtevati odškodnine, povrnejo se jim lahko
samo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem
dokumentacije.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

12 / 7. 2. 2013 /

10. Ostale določbe:
– kupci nosijo vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka, stroški notarskih storitev in vpisa
lastninske pravice v zemljiško knjigo) in stroške cenitve;
– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo enake
ali višje od izhodiščne cene;
– prodajalec si pridržuje pravico do dodatnih pogajaj z najugodnejšimi ponudniki;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo
županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim
ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku
8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta
v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh
od prejema sklepa o izboru.
11. Informacije o predmetu prodaje, za namen oblikovanja ponudbe za nakup lahko interesenti pridobijo
v ponedeljek, torek in četrtek od 7.30 do 10. ure in od
11. do 15. ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in od 11. do
17. ure in v petek od 7.30 do 10. ure in od 11. do 13. ure,
pri Ireni Došen, na tel. 02/821-60-36. Ogled je možen
na podlagi predhodne telefonske najave ali na e-mail:
irena.dosen@ravne.si
12. Javno odpiranje ponudb bo dne 25. 2. 2013 ob
14. uri, v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-5/2011/12

Ob-1382/13

V register političnih strank se pri politični stranki
Pozitivna Slovenija, s kratico imena PS in s sedežem
v Ljubljani, Dalmatinova ulica 2 ter z matično številko: 4037022, vpiše sprememba statuta in sprememba
programa stranke.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1380/13
Ime medijev: Vestnik in Pomurje.si.
Izdajatelj: Podjetje za informiranje, Murska Sobota,
d.o.o., Ulica Arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota.
Lastniki, ki imajo najmanj 5 % upravljalskih pravic:
Dnevnik, d.d., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana, 100 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Dejan Fujs, direktor.
Ob-1381/13
Ime medija: Radio Murski val.
Izdajatelj: Radio Murski val, radijska družba, d.o.o.,
Arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota.
Lastniki, ki imajo najmanj 5 % upravljalskih pravic:
– GMT, d.o.o., Cvetkova 34, 9000 Murska Sobota,
40 %,
– Geza Farkaš, Mladinska 6, 9231 Beltinci, 40 %,
– 3 lan, d.o.o., Rakičan, Cvetkova 49, 9000 Murska
Sobota, 20 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Irma Benko, direktorica.
Št. 1/2013

Ob-1386/13

Revija AURA, mesečnik, izhaja 12 številk na leto
v slovenskem jeziku, povprečna naklada 5000 izvodov.
Leto ustanovitve: 1989.
Izdaja: AURA založništvo, d.o.o., Celovška 189,
Ljubljana
V 100 % lasti.
Ob-1397/13
Ime medija: PIL.
Ime medija: PLUS.
Ime medija: CICIDO.
Ime medija: CICIBAN.
Ime medija: GEA.
Ime medija: MOJ PLANET.
Ime medija: MALI MOJ PLANET.
Ime medija: Cici zabavnik.
Ime medija: Reader's Digest Slovenija.

Izdajatelj (za vse navedene medije): Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju
izdajatelja najmanj pet odstotni delež kapitala ali najmanj pet odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d.
– v stečaju, Slovenska ulica 17, Maribor (delež 69,04 %).
Ime članov uprave izdajatelja: Peter Tomšič (predsednik uprave), Andrej Cunder (član uprave), Marko
Ručigaj (član uprave).
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Frantar Borut,
Lukanc Vladimir Anton, Gregorec Branko, Melihen David, Gregorc Magdalena in Eržen Klemen.
Ob-1424/13
Medij: NET TV, NET XXL.
Izdajatelj: NET TV d.o.o.
Naslov: Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana.
Zvrst medija: televizijski program.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe
oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 5 % delež kapitala ali najmanj
5 % delež upravljalskih oziroma glasovnih pravic: Jakob
Stramšak, Osterčeva 13, 2000 Maribor, Sivent, d.d.,
Ljubljana, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, Showtec
d.o.o., Mlinska ulica 22, 2000 Maribor.
Ime in priimek odgovorne osebe – direktorja: Bojana Vinkovič.
Ime in priimek članov nadzornega sveta družbe:
družba nima nadzornega sveta.
Ob-1429/13
V skladu s 64. členom Zakona o medijih Evropski
inštitut za komuniciranje in kulturo (EURICOM) kot založnik revije Javnost-The Public objavlja, da je revija
Javnost-The Public v 100-odstotni lasti Evropskega inštituta za komuniciranje in kulturo, (EURICOM), Gornje
Cerovo 7c, 5211 Kojsko.
Člani upravnega odbora EURICOM so: Andrew Calabrese, Nick Jankowski, Colin Sparks in Slavko Splichal.
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 2433-13-0015

Ob-1395/13

Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Nova Gorica, izdaja na podlagi
30. člena Zakona o geodetski dejavnosti – ZGeoD-1
(Uradni list RS, št. 77/10), v postopku nastavitve zemljiškega katastra za zemljišča v katastrski občini 2249
Volče, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep
1. Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Nova Gorica, prične z dnem 29. 1.
2013 po uradni dolžnosti v katastrski občini 2249 Volče izvajati postopek nastavitve zemljiškega katastra za
zemljišča, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru.
Območje nastavitve zemljiškega katastra obsega ožje
območje mejnega prehoda Solarij, ki ga na eni strani omejuje državna meja z Republiko Italijo, na drugi
strani pa priključek na obstoječo novozgrajeno cesto
Volče – Solarij.
2. Postopek nastavitve zemljiškega katastra bo izvajala Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Nova Gorica.
3. Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Nova Gorica, poziva neznane imetnike pravic na območju iz 1. točke izreka tega sklepa,
da prijavijo podatke o zemljiščih in priglasijo sodelovanje
v postopku nastavitve zemljiškega katastra. Neznani
imetniki pravic lahko podatke o zemljiščih posredujejo in
priglasijo sodelovanje v postopku nastavitve zemljiškega
katastra najkasneje do 15. 3. 2013.
4. Postopek nastavitve zemljiškega katastra za zemljišča pod 1. točko izreka tega sklepa, se bo izvedel
v spodaj navedenih rokih:
– zbiranje in ugotavljanje podatkov zemljiškega katastra, razen podatka o lastniku (rok do dne 20. 3. 2013),
– izdelava predloga nastavitve zemljiškega katastra
(rok do dne 27. 3. 2013),
– poziv sodišču, ki vodi zemljiško knjigo, za začetek
postopka nastavitve ali dopolnitve zemljiške knjige (rok
do dne 29. 3. 2013),
– evidentiranje predloga nastavljenega zemljiškega
katastra in lastnikov parcel v zemljiškem katastru na
podlagi pravnomočnega sklepa sodišča, ki vodi zemljiško knjigo (v roku 3 dni po prejemu pravnomočnega
sklepa sodišča o vpisu lastninske pravice na vseh zemljiščih pod 1. točko izreka tega sklepa).
5. Stroškov postopka ni.
Geodetska uprava Republike Slovenije
dne 25. 1. 2013
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Zavarovanja terjatev
SV 92/13

Ob-1383/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 92/13
z dne 30. 1. 2013 je stanovanje št. 103, prej št. 3 –
št. dela stavbe 8, v izmeri 62,57 m2, prej: 59,60 m2,
v prvem nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu
Planina 74, Kranj, s št. stavbe 136, stoječe na nepremičninah parc. št. 191/3, 193/5, 196/4, 191/5, 196/25 in
193/12, vse k.o. Huje, last dolžnika – zastavitelja Zorana Jovanovića, Planina 74, Kranj do deleža 24/100 ter
zastaviteljice Cvijete Jovanović, Brilejeva ulica 1, Ljub
ljana do deleža 49/100, na temelju prodajne pogodbe,
sklenjene dne 17. 10. 2007, s prodajalcem IN-TRA.NET
d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana, in zastavitelja Slavka Jovanovića, Brilejeva ulica 1, Ljubljana do deleža
27/100, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene dne
18. 4. 2008 s prodajalko Teuto Olluri, Beblerjev trg 3,
Ljubljana, zastavljeno v korist upnika UniCredit banka
Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana, matična št. 5446546000, za zavarovanje njegove denarne
terjatve v višini 165.000,00 EUR, z obrestno mero, ki je
seštevek veljavnega 3-mesečnega Euriborja in fiksne
obrestne marže v višini 3,10 % letno, obresti pa tečejo
od črpanja kredita dalje, z odplačilom kredita v 360 mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade v plačilo dne
31. 1. 2043.
SV 212/2013

Ob-1407/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. SV 212/2013
z dne 31. 1. 2013 je bilo zastavljeno- stanovanje, v izmeri neto tlorisne površine 67.71 m2 in uporabne površine dela stavbe 57.05 m2, s pripadajočo kletjo, na
naslovu Ljubljana, Glinškova ploščad 25, z id znakom
1734-1140-17, ki se nahaja v 4. nadstropju objekta, ki
kot etažna lastnina v zemljiško knjigo še ni vpisano,
s sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih
stavbe, ki je v lasti Alenke Bizilj, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 10. 6. 1999, med Borutom Klojčnikom in Andrejo Mesojedec Klojčnik kot prodajalcema ter
Alenko Bizilj kot kupovalko, in sicer v korist upnice Volksbank Kärnten Süd e.Gen., ki je vpisana pri Deželnem
sodišču v Celovcu pod številko FN 119559y, s sedežem
in poslovnim naslovom Hauptplatz 6, 9170 Borovlje,
Republika Avstrija, z enolično identifikacijsko številko
1900625000, za zavarovanje denarne terjatve v višini
50.000,00 EUR, s pogodbeno obrestno mero v višini
5.50 %, sestavljeno iz 6-mesečnega Euriborja in pribitka
v višini 5.125 %, ki se lahko spreminja v skladu s pogodbo, z zapadlostjo 20. 2. 2028 in z možnostjo predčasne
odpovedi upnika ter zaznamba neposredne izvršljivosti
notarskega zapisa.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 139991/2011

Os-5318/12

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na
Jesenicah, COVL, VL 139991/2011 z dne 28. 9. 2011, ki
je postal pravnomočen 25. 10. 2011, v zvezi s sklepom
VL 139991/2011 z dne 7. 11. 2012, ki je postal pravnomočen 4. 12. 2012, je bila na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Marijana Hojsa, opr. št. IZV 2012/17499
z dne 3. 12. 2012, nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 8, v izmeri 57,57 m2,
v 2. nadstropju stanovanjske hiše, na Jesenicah, Cesta
maršala Tita 4/a, stoječa na parcelni št. 305, vl. št. 961,
k.o. Jesenice, stavba 1082, last dolžnice Simke Kičin,
zarubljena v korist upnika Dominvest d.o.o., Cesta maršala Tita 18, Jesenice, zaradi izterjave 430,76 EUR.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 27. 12. 2012
In 2004/01539

Os-3912/12

Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne
14. 3. 2006, opr. št. In 2004/01539 je bil dne 13. 4.
2006 opravljen v korist upnika Samo Jelačič, Smrtnikova 4, Ljubljana, rubež stanovanja št. 307, ki se nahaja
v III. nadstropju stanovanjskega bloka na Smrtnikovi 4
v Ljubljani, v skupni izmeri 42,51 m2, ki v naravi predstavlja predsobo, kuhinjo, dnevno sobo, kopalnico in
balkon, last dolžnice Menič Irene, Puhova ulica 14,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
24. 5. 2006

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
N 73/2009

Os-1274/13

Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagatelja: 1. Ivana Sokač, 2. Albin Černjač in 3.
Andreja Semolič Valič, vsi Kremžarjeva uliva 8, Ljubljana,
zoper nasprotnega udeleženca: 1. USZ d.o.o. Ljubljana
– v stečaju, Tržaška cesta 132, Ljubljana, ki ga zastopa
stečajni upravitelj Milan Vajda, odvetnik iz Ljubljane in
2. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo
zastopa odvetnik Bojan Drobež iz Ljubljane, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, dne 17. januarja 2013 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe št. 73-4592, z dne 24. 4. 1972,
sklenjena med Standard – Invest, Celovška cesta 89,
Ljubljana, kot prodajalcem, in Delavsko univerzo „Boris
Kidrič“, Miklošičeva 26, Ljubljana, kot kupcem, in sicer
za nepremičnino – enosobno stanovanje, v približni
skupni stanovanjski površini 33,29 m2, v mansardi vr-

stne hiše št. 122, v soseski Koseze, ki stoji na zemljišču
s parc. št. 1732/53, k. o. Dravlje,
– kupne pogodbe št. 346/2-76, z dne 30. 12. 1976,
sklenjena med Delavsko univerzo „Boris Kidrič“, Miklošičeva 26, Ljubljana, kot prodajalcem, in Jožico Jereb,
Kremžarjeva 8, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino – enosobno stanovanje, v površini 34,00 m2,
v vrstne hiši Kremžarjeva 8, Ljubljana, ki stoji na parc.
št. 1732/53, k. o. Dravlje,
– kupoprodajne pogodbe z dne 26. 10. 1979, sklenjena med Jožico Jereb, Glavarjeva 49, Ljubljana, kot
prodajalko, in Dušanom Peskarjem, Gosposvetska 7,
Ljubljana, in Špelo Sešek, Radomeljske čete 3, Radomlje, kot kupcem, in sicer za nepremičnino – enosobno
stanovanje, v površini 34,00 m2, v vrstni hiši Kremžarjeva 8, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 1732/53, k. o. Dravlje,
– kupoprodajne pogodbe z dne 30. 6. 1981, sklenjena med Dušanom Peskarjem, Gosposvetska 7, Ljub
ljana, in Špelo Sešek, Radomeljske čete 3, Radomlje,
kot prodajalcema, in Minko Kapetanovič, Rožičeva 3,
Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino – enosobno stanovanje, v približni netto izmeri 34,00 m2, v 2.
nadstropju vrstne hiše v Ljubljani, Kremžarjeva 8, ki stoji
na parc. št. 1732/53, k. o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist 2. predlagatelja Albina Černjača.
Okrajno sodišče v Ljubljani
17. 1. 2013

Oklici o začasnih zastopnikih in
skrbnikih
N 4/2010

Os-1255/13

Okrajno sodišče v Črnomlju je po sodnici Eriki Vrščaj Spudič v nepravdnem postopku zaradi delitve solastnine predlagatelja Marjana Guština, Metlika, Trdinova
pot 3A, ki ga zastopa odvetniška družba Škerlj d.o.o.,
Novo mesto, Vrhovčeva ulica 1, zoper nasprotna udeleženca Cirila Guština, Ročevnica 42, Tržič, in Majdo
Radoš, 15 Selby Avenue Chadderton, Oldham, OL 9,
OPU, United Kingdom, v skladu s 4. in 5. točko 82. člena Zakona o pravdnem postopku s sklepom dne 18. 1.
2013 drugi nasprotni udeleženki Majdi Radoš, 15 Selby
Avenue Chadderton, Oldham, OL 9, OPU, United Kingdom, postavilo začasnega zastopnika odvetnika Luko
Jukiča, Črnomelj, Zadružna cesta 16.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal drugo
nasprotno udeleženko vse do takrat, dokler le-ta ali njen
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma
organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 18. 1. 2013
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1913 I 1584/2012

Os-1077/13

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 015, Ljubljana, proti dolžniku
Miodragu Milivojević, Glinškova ploščad 6, Ljubljana –
dostava; Mitja Šušterič, Vodnikov trg 5a, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 6.862,98 EUR, sklenilo:
dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem
postopku postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Božo
Vrtačnik, Frankopanska 18, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 11. 2012
VL 114976/2012

Os-1167/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Nova kreditna banka Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki ga
zastopa Stanka Greifoner, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, proti dolžnici Nataliji Zolar, Doklece 26, Ptujska gora,
ki jo zastopa odv. zač. zastopnik Metka Slanič, Trstenjakova 5/II, Ptuj, zaradi izterjave 894,36 EUR, sklenilo:
dolžnici Nataliji Zolar, Doklece 26, Ptujska gora, 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. Metka Slanič, Trstenjakova 5/II, Ptuj.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 11. 2012
VL 155241/2012

Os-1254/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Nova kreditna banka Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki
ga zastopa Stanka Greifoner Nadižar, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, proti dolžniku Borisu Pešič, Čučkova
ulica 6, Ptuj, ki ga zastopa zač. zast. odv. Vukić Stijepović,
Jadranska ulica 22, Ptuj, zaradi izterjave 382,31 EUR,
sklenilo:
dolžniku Borisu Pešič, Čučkova ulica 6, Ptuj, 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. Vukić Stijepović, Jadranska ulica 22, Ptuj.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2013
VL 166402/2012

Os-1303/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Domplan,
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d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti dolžnici Nadji
Florjančič, Cankarjeva 1, Tržič, ki jo zastopa odvetnica
Renata Godnjov Špik, Kovorska cesta 31, Tržič, zaradi
izterjave 626,32 EUR, sklenilo:
dolžnici Nadji Florjančič, Cankarjeva 1, Tržič, 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 začasno zastopnico se postavi odvetnica Renata
Godnjov Špik, Kovorska cesta 31, Tržič.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 2012
VL 30325/2012

Os-1306/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika UniCredit
Banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana,
ki ga zastopa odv. Andreja Šifrer, Škofa Maksimilijana
Držečnika (p.p. 1593) 9, Maribor, proti dolžniku Befit trgovina, svetovanje in inženiring d.o.o., Mestni trg 1, Domžale; Siniša Stanković, Tržaška cesta 363A, Ljubljana, ki
ga zastopa zak. zast. odv. Valerija Stušek, Dvorakova
ulica 5, Ljubljana; Nevenka Stanković, Pod gozdom II 20,
Grosuplje, zaradi izterjave 17.125,51 EUR, sklenilo:
Začasna zastopnica, odvetnica Valerija Stušek, Dvorakova 5, Ljubljana, se razreši.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 1. 2013
VL 165115/2012

Os-1362/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice UniCredit
banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana, ki
jo zastopa odvetnica Andreja Šifrer, Škofa Maksimilijana
Držečinka (p.p. 1593) 9, Maribor, proti dolžniku Sinišu
Stanković, Tržaška cesta 363A, Ljubljana, ki ga zastopa
zakonita zastopnica odvetnica Tjaša Strobelj dr., Pražakova 20, Ljubljana, zaradi izterjave 13.484,86 EUR,
sklenilo:
dolžniku Sinišu Stanković, Tržaška cesta 363A, Ljub
ljana, 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 začasno zastopnico se postavi dr. Tjaša Strobelj,
Pražakova 20, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 12. 2012
VL 114610/2009

Os-4867/12

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. VL 114610/2009 v skladu z določili 82.,
83. in 84. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju se dolžniku Benu Caplu kot začasni zastopnik postavi Matej Pirih,
odvetnik iz Maribora, s pisarno na Ulici heroja Šlandra
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11 v Mariboru. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
od dneva postavitve 24. 10. 2012 in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 10. 2012

Oklici dedičem
D 376/2011

Os-1336/13

Zapuščinska zadeva po pokojnem Jakomin Josipu,
nazadnje stanujočem v Pobegih, razglašen za mrtvega
s sklepom tega sodišča, opr. št. N 37/2010 in določenim
datumom smrti 4. 12. 1951.
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 bila postavljena skrbnica Nela
Vovk, Kocjančičeva 32, 6280 Ankaran.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 1. 2013
D 578/2011

Os-1357/13

Zapuščinska zadeva po pokojni Cah Ani, vdova
pok. Antona, roj. Sever, nazadnje stanujoči v Črnem
Kalu, Črni Kal 16, razglašena za mrtvo s sklepom tega
sodišča, opr. št. N 78/2008 z dne 13. 10. 2009 in določenim datumom smrti 23. 5. 1957.
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 bila postavljena skrbnica Nela
Vovk, Kocjančičeva 32, 6280 Ankaran.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 1. 2013
III D 1000/2012

Os-5283/12

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Francu Majerič, sin Ivana,
rojen 1. 12. 1938, umrl 10. 2. 1983, nazadnje stanujoč
v Ljubljani, Rjava cesta 2b.
Po podatkih iz smrtovnice je bil zapustnik ob smrti
samski, s podatki o njegovih sorodnikih, ki bi prišli v poštev kot dediči njegovega premoženja, pa sodišče ne
razpolaga.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica v Uradnem listu Republike
Slovenije in na sodni deski sodišča. Po preteku tega
roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 2012
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo
ALEŠ ŠIFRER S.P., Dovje 119A, Mojstrana, zavarovalno polico, št. 70000055588, izdala zavarovalnica
KD Življenje, d.d. gnf-330491
Bernik Mitja, Gorenje polje 18, Deskle, zavarovalno
polico, št. 50500003961, izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. gnh-330489
Ekart David, Ulica Staneta Severja 18, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500053224, izdala zavarovalnica
KD Življenje, d.d. m-18
Gergič Marjeta, Pekrska 30, Maribor, zavarovalno
polico, št. 70000009908, izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. m-11
Gorenjak Božidar, Sarajevska 6, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500098465, izdala zavarovalnica KD
Življenje, d.d. m-9
Kaučič Borut, Stavešinci 4, Spodnji Ivanjci, zavarovalno polico, št. 50500082921, izdala zavarovalnica KD
Življenje, d.d. gnk-330486
Klasdinc Urban, Lenardonova 18, Maribor, zavarovalno polico, št. 40301000622, izdala zavarovalnica KD
Življenje, d.d. m 16
Kraner Simon, Svenškova 10, Dogoše, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500059065, izdala zavarovalnica
KD Življenje, d.d. m-1
Lisjak Ana, Kekčeva 2, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500051800, izdala zavarovalnica KD Življenje,
d.d. gni-330488
Lovšin Miran, Veliko Mlačevo 22, Grosuplje, zavarovalno polico, št. 50500091502, izdala zavarovalnica
KD Življenje d.d. gnt-330477
Lovšin Miran, Veliko Mlačevo 22, Grosuplje, zavarovalno polico, št. 50500091503, izdala zavarovalnica
KD Življenje d.d. gns-330478
Mihajlovič Daniel, Pečarovci 114A, Mačkovci, zavarovalno polico, št. 50500050289, izdala zavarovalnica
KD Življenje, d.d. gne-330467
Plevnik Marija, Kardeljeva cesta 51, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500050924, izdala zavarovalnica
KD Življenje, d.d.. m-10
Pukmeister Irena, Goriška ul. 20, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500067329, izdala zavarovalnica KD
Življenje, d.d. m-4
Purg Marko, Preša 27, Majšperk, zavarovalno polico, št. 50500059944, izdala zavarovalnica KD Življenje,
d.d. m -12
Rakipi Nika, Vurnikova 9, Ljubljana, zavarovalno
polico, št. 50500092553, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnn-330483
Ramšak Mateja, Ob ribniku 54, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500066733, izdala zavarovalnica KD
Življenje, d.d. m-15
Slana Terezija, Trnovci 31, Sveti Tomaž, zavarovalno polico, št. 178-7165111, izdala zavarovalnica Zavarovalnica Maribor d.d. gnl-330485
Šalamon Alojz, Celjska cesta 19, Vojnik, zavarovalno polico, št. 50500330408, izdala zavarovalnica KD
Življenje, d.d. gne-330492

Ternovšek Biserka, Potrčeva 4, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500015883, izdala zavarovalnica KD
Življenje, d.d. m-3
Tomažič Marko, Brilejeva ulica 21, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 70000040248, izdala zavarovalnica
KD Življenje d.d. gnu-330476
Vöröš Ladislav, Dolga vas 120/A, Lendava - Lendva, zavarovalno polico, št. 122404, izdala zavarovalnica Merkur zavarovalnica. gnx-330473
Wudler Andrej, Kamniška graba 10, Kamnica, zavarovalno polico, št. 50500011125, izdala zavarovalnica
KD Življenje, d.d. m-17
Zadravec Zoran, Zgornji Brnik 145, Cerklje na Gorenjskem, zavarovalno polico, št. 41601000172, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnm-330484
Žamut Primož, Zg. Hoče 58a, Hoče, zavarovalno
polico, št. 50500105515, izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. m-8

Spričevala preklicujejo
Jereb Boštjan, Ulica Vinka Mohoriča 13, Idrija, letno spričevalo 8. razreda OŠ Spodnja Idrija, izdano leta
1990. gnf-330466
Krajnc Marjan, Ločič 12, Trnovska vas, diplomo
Ljudske univerze, poklic zidar, leto izdaje 1999. m-5
Rmuš Milena, Gregorčičeva 33a, Maribor, indeks,
št. 30808471, izdala Medicinska fakulteta v Mariboru.
m-6
Zgonec Ljudmila, Turjak 10 a, Turjak, indeks,
št. 59010097, izdala Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto. gnj-330487

Drugo preklicujejo
»AVTOMEHANIKA« COTMAN IGOR S.P., Godič 86, Stahovica, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500013549010, na ime Cotman Igor, izdal Cetis, d.d. Celje. gnp-330481
AVTOPREVOZNIŠTVO KOZEL, Štajerska cesta 65,
Ljubljana-Črnuče, izvod licence št.: 008704/002 za vozilo reg. št.: LJ53-5FL. Licenco je izdala Obrtna zbornica
Slovenije. gnb-330470
AVTOTRANSPORTI KASTELEC s.p. KASTELEC,
Adamičeva cesta 57, Grosuplje, licenco št. 011868/109,
za vozilo mercedes - benz actros/1, reg. št. LJ BS-204.
gng-330465
Bagari Nuša, Bakovci, Prečna ulica 17, Murska Sobota, dijaško izkaznico, izdala Ekonomska šola Murska
Sobota, Srednja šola in gimnazija. gnr-330479
CENTRAL INTERNATIONAL, d.o.o.,, Obala 114,
Portorož - Portorose, licenco za taxi prevoze, reg. št.
KP - RM 549. gnw-330474
Filipčič Marko, Žeje 22, Duplje, študentsko izkaznico, št. 19982102, izdala Univerza v Ljubljani- Ekonomska fakulteta. gnk-330461
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Fürst Lara, Ljubija 21A, Mozirje, študentsko izkaznico, št. 19444144, izdala Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. gnl-330460
Geršak Goran, Kozje 164, Kozje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500018777010, izdal Cetis, d.d.
Celje. gnq-330480
Habjanič Vladko, Rošnja 9, Starše, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500012676001, izdal Cetis
Celje, leta 2012. m-7
Inženirska zbornica Slovenije v skladu s 6. členom
Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga
pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04, 60/05,
73/05 in 55/11), neveljavne enotne žige in izkaznice pooblaščenih inženirjev: Rajko Borut Javornik, univ. dipl.
inž. grad., IZS G-1462; Andrej Okorn, univ. dipl. inž. el.,
IZS E-0196; Alexander Lengyel, Dipl.-Ing., IZS T-0739;
Alexander Lengyel, Dipl.-Ing., IZS S-1594; Emilija Uršič,
univ. dipl. inž. grad., IZS G-0657; Borut Kanič, univ. dipl.
inž. stroj., IZS S-1390; in izkaznice: št. izkaznice 49560
z veljavnostjo do 31. 7. 2016; št. izkaznice 46582 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 48573 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 48124 z veljavnostjo
do 30. 6. 2016; ter enotni žig brez oznake: Jure Jesih,
univ. dipl. inž. grad., IZS G-2075. Ob-1423/13
IVAN JERIČ S.P., Tlake 20A, Rogatec, potrdilo za
voznika Vignjevič Mane, št. 008744/AD 64-3-4229-2011,
veljavnost 16. 12. 2011. gng-330490
Katerina Havelkova, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19562054, izdala Ekonomska
fakulteta. gnd-330472
KREANIT INTER d.o.o., Parmova ulica 53, Ljub
ljana, preklicuje izvod licence št.: E004834, zap.
št.: 001/311093, za vozilo Mercedez Benz, reg. št.:
LJ-JS-841. Licenco je izdala Gospodarska zbornica
Slovenije 4.1.2011. gnn-330512
KREANIT INTER d.o.o., Parmova ulica 53, Ljub
ljana, preklicuje izvod licence št.: E004834, zap.
št.: 002/311094, za vozilo Mercedez Benz, reg. št.:
LJ-JS-842. Licenco je izdala Gospodarska zbornica
Slovenije 4.1.2011. gnu-330513
Kristan Katja, Rožna dolina cesta VIII/29a, Ljub
ljana, študentsko izkaznico, št. 27004469, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko. gnm-330459
Marketa Jargusova, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18126182, izdala Filozofska
fakulteta. gnz-330471
Matić Helena, Černelavci, Dalmatinova ulica 28,
Murska Sobota, študentsko izkaznico, št. 11300286,
izdala Zdravstvena fakulteta v Ljubljani. gnd-330468
Obrez Janko, Dramlje 9B, Dramlje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500025764000, izdalo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Celje, dne 18. 1. 2013.
m-14
Pavič Patricija, Dobovec pri Rogatcu 39a, Rogatec,
študentsko izkaznico, št. K1005143, izdala Fakulteta za
kem. in kem. tehnologijo. m-13

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
PLOJ d.o.o., Zagrebška cesta 24, Maribor, licenco
št. GE005817/01015, za vozilo GE005817/01015/063,
reg. št. MB PLOJ 73. gnh-330464
Podjetje First investicijski management d.o.o., Tacenska cesta 12, 1210 Ljubljana – Šentvid, oštevilčene
ponudbe v imenu Wiener Städtische zavarovalnice, podružnice v Ljubljani, Masarykova cesta 14, 1000 Ljub
ljana: 110000305-201, 203, 212-220, 224, 260, 282-284,
289-294, 698, 300000000468, 120000202575.
Rupnik Sašo, Mlaka 9, Tržič, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500015761000, izdal Cetis d.d. Celje.
gnj-330462
Sanabor Špela, Reška cesta 3a, Prestranek, študentsko izkaznico, št. 18101024, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnn-330458
SGP POMGRAD - GRADNJE d.o.o., Bakovska ulica 31, Murska Sobota, licenco št.
GE005455/06347/008, veljavna od 14. 3. 2012 do 14. 3.
2017, izdala Gospodarska zbornica Slovenije, dne 6. 4.
2012. gno-330482
Šmirmaul Anton, Selnica ob Muri 114, Ceršak, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500011315001. m-2
Vukojević Boris, Tovarniška cesta 12F, Logatec,
potrdilo za voznika, št. 011868/AĆ19-40-7791/2012, veljavno od 20. 12. 2012 do 20. 12. 2017, izdala Obrtno
podjetniška zbornica Slovenije, leto izdaje 21. 11. 2012.
gni-330463
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