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Javni razpisi

Št. 300-0009/2017 Ob-2983/17

Občina Sevnica na podlagi Odloka o rebalansu 
A proračuna Občine Sevnica za leto 2017 (Uradni list 
RS, št. 28/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Pravilnika 
o podeljevanju štipendij za deficitarne poklice v Občini 
Sevnica (Uradni list RS, št. 43/16), (v nadaljevanju pra-
vilnik), objavlja

dopolnitev
javnega razpisa za dodelitev štipendij  

za deficitarne poklice v Občini Sevnica  
za šolsko leto 2017/2018

Razpisna dokumentacija Javnega razpisa za do-
delitev štipendij za deficitarne poklice v Občini Sevnica 
za šolsko leto 2017/18, ki je bila objavljena v Uradnem 
listu RS, št. 47/17 z dne 1. 9. 2017 in na spletni strani 
www.obcina-sevnica.si, se dopolni v II. točki – predmet 
javnega razpisa, namen in cilj.

K II. točki se dodajo še naslednji izobraževalni pro-
grami za deficitarne poklice, in sicer:

– strojni mehanik,
– inštalater strojnih inštalacij,
– slaščičar in
– tapetnik.
Ostala določila navedenega javnega razpisa osta-

nejo nespremenjena.
Občina Sevnica

Št. 430-676/2017/10 Ob-2990/17

Obvestilo
Ministrstvo za notranje zadeve je 18. 8. 2017 v Ura-

dnem listu RS, št. 44, objavilo Javni razpis za izvedbo 
projekta »Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za 
mednarodno zaščito«, št. 430-676/2017, ki se financira 
iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje in 
sredstev proračuna Republike Slovenije – slovenske 
udeležbe.

Obveščamo vas, da je skladno s točko 12 Navo-
dil prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumen-
tacije predmetnega javnega razpisa, za predmetni 
javni razpis na internetnem naslovu MNZ: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni “o ministrstvu“, levi meni “Jav-
na naročila“, MNZ objavil dokument “Dodatno pojasnilo 
v zvezi s pripravo vloge in spremembe razpisne doku-
mentacije, z dne 11. 9. 2017“.

Ministrstvo za notranje zadeve

 Ob-2992/17

Obvestilo
o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih 
projektov na področju romske skupnosti  
v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2018 

sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, 
namenjenega za kulturo – JPR-Romi-2018
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prija-

vitelje, da objavlja Javni razpis za izbor kulturnih projek-
tov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji, 
ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz 
proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka razpisa 
JPR-Romi-2018.

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje kultur-
nih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statu-
som pravne osebe zasebnega prava na področju rom-
ske skupnosti v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov 
ustvarjalcev na področju romske skupnosti v Republiki 
Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi, izvedenih 
v letu 2018.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, na-
menjenih za razpis, je 92.115 evrov.

Razpis bo trajal od 15. 9. do 20. 10. 2017.
Besedilo javnega razpisa bo 15. 9. 2017 objavlje-

no na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.
mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-2999/17

Obvestilo
o objavi Javnega ciljnega razpisa za izbor javnih 
kulturnih programov na področjih uprizoritvenih  

in glasbenih umetnosti za digitalizacijo  
in informacijsko podporo, ki jih bo v letih  

2018–2019 sofinancirala Republika Slovenija  
iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka 

JCPR-DIGIP-UGU-2018-2019
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane pri-

javitelje, da objavlja Javni ciljni razpis za izbor javnih 
kulturnih programov na področjih uprizoritvenih in glas-
benih umetnosti za digitalizacijo in informacijsko podpo-
ro, ki jih bo v letih 2018–2019 sofinancirala Republika 
Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

Predmet razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih 
programov na področju uprizoritvenih in glasbenih ume-
tnosti za digitalizacijo in informacijsko dejavnost, ki jih 
bodo izvajalci javnih kulturnih programov izvedli v ob-
dobju od 2018 do vključno 2019.
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Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, na-
menjenih za razpis, znaša 230.000,00 evrov.

Razpis bo trajal od 15. 9. do 16. 10. 2017.
Besedilo javnega razpisa bo 15. 9. 2017 objavlje-

no na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.
mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Ministrstvo za kulturo

Št. 5110-1/2017-1 Ob-3003/17

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republi-
ke Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, na 
podlagi 2. in 11. člena Pravilnika o postopkih (so)finan-
ciranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja razisko-
valne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16; v nadaljeva-
nju: Pravilnik o postopkih) v zvezi s 15. členom Zakona 
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1 112/07, 9/11, 57/12 – 
ZPOP-1A; v nadaljevanju: Zakon) in Metodologije oce-
njevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 – uradno 
prečiščeno besedilo št. 4, z dne 5. 6. 2017 (v nadaljeva-
nju: Metodologija), objavlja

javni razpis
za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC 

projektov v letu 2018
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-

stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljnjem besedilu: agencija).

2. Namen javnega razpisa
Evropski raziskovalni svet (European Research 

Council; v nadaljevanju ERC) je v skladu z usmeritvijo 
za bolj enakomerno porazdelitev prejemnikov sredstev 
ERC ustanovil instrument spodbujanja prijav na razpise 
ERC, ki omogoča gostovanja raziskovalcev pri vod-
jah ERC projektov. Instrument je namenjen vzpostavitvi 
nacionalnih mehanizmov v državah z nižjo stopnjo pri-
javiteljev in vodij ERC projektov. Skladno z navedenim 
ter skladno s cilji Resolucije o raziskovalni in inovacijski 
strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11), 
v poglavju 3.3 Sodelovanje na raziskovalno-razvojnem 
področju v EU in svetu, ter nalogami agencije je namen 
tega javnega razpisa spodbuditi prijave raziskovalcev 
na tri vrste razpisov ERC (razpis za začetek samostoj-
ne poti raziskovalca, razpis za utrjevanje samostojne 
poti raziskovalca in razpis za priznanega raziskovalca; 
v angleškem jeziku: Starting Grant, Consolidator Grant, 
Advanced Grant) in povečati delež vodij ERC projektov 
ter s tem sredstev ERC.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije ta razpis izvaja skladno s smernicami 
»Fellowship to visit ERC Grantee« – ERC Guidelines, 
European Research Council, 19. 1. 2016, ki so doseglji-
ve na spletni strani: https://erc.europa.eu/sites/default/fi-
les/document/file/Fellowship_Visit_ERC_Grantee.pdf

3. Predmet in cilj javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je (so)financiranje go-

stovanj pri nekdanjih in sedanjih vodjah ERC projektov 
zunaj Republike Slovenije, ki so že izvedli ali trenutno 
izvajajo znanstvenoraziskovalne projekte ERC (Starting 
Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant) na podro-
čju katerekoli znanstvene vede. Gostovanja raziskoval-
cev iz Slovenije (v nadaljevanju: gostujoči raziskovalec) 
trajajo najmanj tri in največ šest mesecev s pričetkom 
v letu 2018.

Cilj javnega razpisa je sodelovanje z nekdanjim ali 
sedanjim vodjo ERC projekta in s tem razvijanje uspo-
sobljenosti za pripravo lastnega projekta. Iz tega izhaja 

zaključni cilj javnega razpisa, tj. prijava znanstvenorazi-
skovalnega projekta na razpis ERC, vendar znotraj ob-
dobja prvih dveh istovrstnih razpisov ERC po zaključku 
gostovanja.

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na 
javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije 
(RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Evidenco 
RO oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi 
agencija, ter izpolnjujejo pogoje predpisane z zakonom, 
ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in 
s predpisi agencije.

5. Prijavitelj in gostujoči raziskovalec morata ob 
prijavi na razpis izpolnjevati naslednje pogoje

5.1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj
(1) Ob oddaji prijave na javni razpis mora biti go-

stujoči raziskovalec zaposlen pri raziskovalni organi-
zaciji, ki je prijavitelj, oziroma imeti status zasebnega 
raziskovalca.

(2) Prijavitelj lahko prijavi več vlog, vendar ne več 
kot eno vlogo za posameznega raziskovalca.

(3) Raziskovalna organizacija, ki je prijavitelj na javni 
razpis, je hkrati raziskovalna organizacija, preko katere se 
gostujoči raziskovalec prijavi na razpis ERC po zaključku 
gostovanja, kot izhaja iz 3. točke javnega razpisa.

(4) Prijavitelj se pisno obveže, da se bo gostujoči 
raziskovalec prijavil na razpis ERC znotraj obdobja prvih 
dveh istovrstnih razpisov ERC po zaključenem gostova-
nju, kot izhaja iz 3. točke javnega razpisa. V nasprotnem 
primeru bo agencija skladno s pogodbo zahtevala vrni-
tev vseh že izplačanih sredstev.

5.2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati gostujoči razi-
skovalec

(1) Gostujoči raziskovalec mora izpolnjevati pogoje 
za vodjo projekta, kot jih določajo Zakon, Pravilnik o po-
stopkih, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjeva-
nja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni 
list RS, št. 53/16) in Metodologija (poglavje A. Splošno, 
del lll. Kvantitativni vstopni pogoji za mentorje, vodje 
raziskovalnih projektov in programov). Agencija bo iz-
polnjevanje pogojev preverila na dan zaključka razpisa.

(2) Gostujoči raziskovalec mora imeti številko 
raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan v zbirko podat-
kov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki 
jo vodi agencija.

(3) Gostujoči raziskovalec se pisno obveže, da se 
bo znotraj obdobja prvih dveh istovrstnih razpisov ERC 
po zaključenem gostovanju prijavil na razpis ERC, kot 
izhaja iz 3. točke javnega razpisa. V nasprotnem pri-
meru bo agencija skladno s pogodbo zahtevala vrnitev 
vseh že izplačanih sredstev.

(4) Gostujoči raziskovalec, ki je gostoval pri vodji 
ERC projekta na podlagi zadevnega razpisa, se ne more 
ponovno prijaviti na javni razpis za (so)financiranje go-
stovanj pri vodjah ERC projektov.

6. Prijava mora obvezno vsebovati:
a) osnutek dispozicije znanstvenoraziskovalnega 

projekta v slovenskem in angleškem jeziku v predpisa-
nem formatu, s katero bo gostujoči raziskovalec kandidi-
ral na bodočem razpisu ERC. Dolžina osnutka dispozici-
je je največ 15 strani za posamezno jezikovno različico. 
Pripadajoče tabele, grafe in ostale vizualne elemente je 
v prijavni vlogi mogoče priložiti kot datoteko, a največ na 
petih straneh ter v pdf obliki;

b) izjavo gostujočega raziskovalca, da bo ob prijavi 
na razpis ERC izpolnjeval pogoje razpisa, na katerega 
se bo prijavil: https://erc.europa.eu/sites/default/files/do-
cument/file/ERC-Work-Programme-2018.pdf;

c) izjavo prijavitelja in gostujočega raziskovalca, da 
se bo slednji znotraj obdobja prvih dveh istovrstnih raz-
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pisov ERC po zaključenem gostovanju prijavil na razpis 
ERC, kot izhaja iz 3. točke javnega razpisa;

d) življenjepis – curriculum vitae – ki izkazuje 
skladnost po kriteriju ocenjevanja znanstvene odlič-
nosti gostujočega raziskovalca, kot sledi iz 8.b. točke 
javnega razpisa. Format življenjepisa se mora skladati 
z navodili ERC;

e) pismo podpore vodje ERC projekta s predpisani-
mi vsebinskimi elementi:

– seznanjenost vodje ERC projekta s pogoji pobude 
ERC Fellowship,

– seznanjenost vodje ERC projekta z dispozicijo 
gostujočega raziskovalca,

– strokovno mnenje vodje ERC projekta glede osnut-
ka dispozicije gostujočega raziskovalca (opis prednosti in 
pomanjkljivosti ter potencial za uspeh na razpisu ERC),

– opis načrta vključitve gostujočega raziskovalca 
v skupno delo na projektu;

f) izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev.
7. Ocenjevalni postopek
Ocenjevalni postopek vodi občasno strokovno telo 

(v nadaljevanju: OST), ki ga imenuje Znanstveni svet 
agencije (v nadaljevanju: ZSA). ZSA s sklepom o ime-
novanju določi predsednika, namestnika predsednika in 
člane OST, njihove naloge in trajanje mandata. Sestava 
OST pokriva vse vede, iz katerih prihaja predmet oce-
njevanja. OST sestavljajo člani Znanstvenoraziskovalnih 
svetov ved in slovenski recenzenti ERC projektov na 
razpisih Obzorja 2020, in sicer za vsako znanstveno 
vedo trije člani.

Člani OST imenujejo dva recenzenta za vsako pri-
spelo prijavo, pri čemer se upošteva kriterij najustre-
znejšega recenzenta glede na vsebino prijave. Člani 
OST recenzente izberejo iz seznama tujih recenzentov, 
ki ga vodi agencija, seznama slovenskih recenzentov 
ERC projektov na razpisih Obzorja 2020 ter seznama 
članov Znanstvenoraziskovalnih svetov ved. Pri izboru 
recenzentov imajo prednost tuji recenzenti in slovenski 
recenzenti ERC projektov.

Vsako prijavo ocenjujeta dva recenzenta. Eden iz-
med recenzentov je recenzent – poročevalec. Recen-
zenti ocenjujejo posamezne elemente ocenjevanja tako, 
da izpolnijo ocenjevalni obrazec, ki vsebuje številčne in 
opisne ocene po posameznih kriterijih – individualno 
poročilo. Recenzent – poročevalec po posvetu z drugim 
recenzentom uskladi skupno oceno za vsak kriterij ter 
slogovno in vsebinsko uredi združeno delovno poročilo. 
Usklajeno poročilo podpišeta oba recenzenta.

OST nato pregleda vse prispele recenzije. V prime-
ru večjega števila prijav, ki dosežejo mejni prag za uvrsti-
tev v izbor za sofinanciranje, s čimer so presežena raz-
položljiva sredstva javnega razpisa, je sestavni del oce-
njevalnega postopka tudi ustna predstavitev (intervju). 
Ustna predstavitev je namenjena samo za tiste prijave, 
katerih skupna ocena je enaka spodnjemu mejnemu 
pragu, ki se v tem primeru določi glede na razpoložljiva 
sredstva javnega razpisa. Pri ustni predstavitvi sodelu-
jeta vsaj dva člana OST s področja vede, ki je predmet 
prijave. Ustna predstavitev se oceni z usklajeno oceno 
od 0 do 5. Ocena predstavitve dopolnjuje skupno oce-
no. Pri ustni predstavitvi se upošteva kakovost prijave, 
akademska starost raziskovalca in možnosti projekta za 
uspeh na bodočem ERC razpisu.

OST ob zaključku ocenjevalnega postopka pripravi 
končno oceno prijav in finančno ovrednoten prednostni 
seznam prijav, pri čemer upošteva načelo zastopanosti 
vseh znanstvenih ved na način, da je na prednostni 
seznam uvrščena vsaj ena pozitivno ocenjena prijava 
za vsako znanstveno vedo. Pri nadaljnjem razvrščanju 

prijav na prednostni seznam OST upošteva skupno oce-
no. OST nato posreduje predlog prednostnega seznama 
prijav za sofinanciranje ZSA v obravnavo. Sklep o izboru 
prijav za sofinanciranje na predlog ZSA sprejme direktor 
agencije.

8. Kriteriji za izbiro prijav za (so)financiranje
V postopku izbora prijav za sofinanciranje gosto-

vanj se uporabljajo naslednji kriteriji in kazalniki:
a) Za ocenjevanje po kriteriju kakovost dispozicije 

raziskovalnega projekta se skladno z 99. členom Pravil-
nika o postopkih uporablja naslednje kazalnike:

– Ustreznost naslavljanja pomembnih raziskovalnih 
izzivov (kazalnik 4.1.);

– Ambicioznost ciljev (na primer nove metode in 
pristopi k razvoju področij) in potencial za preseganje 
obstoječega stanja v znanosti (kazalnik 4.2.);

– Jasnost koncepta, vključno z interdisciplinarnim 
vidikom, in ustreznost ciljev (kazalnik 4.3.);

– Primernost predlagane metodologije raziskave za 
doseganje ciljev (kazalnik 4.5.).

b) Za ocenjevanje po kriteriju znanstvena odličnost 
raziskovalca se skladno s 100. členom Pravilnika o po-
stopkih uporablja naslednje kazalnike:

– Izjemni dosežki (kazalnik 1.3.), ki se nanašajo 
na raziskovalno področje oziroma cilje, kot so oprede-
ljeni v osnutku dispozicije znanstvenoraziskovalnega 
projekta;

– Izkazana sposobnost samostojnega in ustvarjal-
nega razmišljanja (kazalnik 1.7.);

– Sposobnost priprave predloga raziskave in vode-
nja raziskav (kazalnik 1.11.).

c) Kriterij kakovosti partnerstva se ocenjuje na pod-
lagi prijavne vloge in pisma podpore vodje ERC projekta 
iz točke 6.e., pri čemer se upošteva:

– Skladnost dejavnosti vodje ERC projekta in go-
stujočega raziskovalca;

– Kakovost načrta vključitve gostujočega razisko-
valca v dejavnosti vodje ERC projekta;

– Primernost raziskovalnih zmogljivosti raziskoval-
ne organizacije vodje ERC projekta.

Vsak kriterij je ovrednoten z oceno na lestvici 
od 0 do 5 skladno s petim odstavkom 33. člena Pravil-
nika o postopkih. Za uvrstitev v izbor za sofinanciranje 
mora posamezna prijava doseči mejni prag treh točk za 
posamezen kriterij in hkrati skupno 10 točk. V primeru, 
da prijava ne doseže mejnega praga, se zavrne.

9. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in (so)fi-
nanciranje gostovanj

Predvideni obseg sredstev za realizacijo jav-
nega razpisa v celotni razpisni dobi znaša okvirno 
240.000 EUR.

(So)financiranje v letu 2018 je vezano na sprejem 
finančnega načrta agencije za navedeno leto ter na za-
gotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po pred-
metnem javnem razpisu.

Agencija bo gostujočim raziskovalcem v okviru jav-
nega razpisa ob gostovanjih pri vodjah ERC projektov 
(so)financirala:

– nadomestilo za delo v tujini, ki vključuje stroške 
nastanitve, stroške prevoza do kraja gostovanja in na-
zaj, stroške prevoza na delo v kraju gostovanja in stro-
ške prehrane med delom v skupnem znesku 1.550 EUR 
mesečno, pomnoženo s korekcijskim faktorjem življenj-
skih stroškov za državo gostovanja, ki je razviden iz 
priloge, ki je sestavni del dokumentacije. V primeru, da 
korekcijski faktor življenjskih stroškov za državo v tej 
prilogi ni opredeljen, se upošteva korekcijski faktor 100.

Agencija (so)financira obisk gostujočih raziskoval-
cev na podlagi razpisa najmanj tri mesece in največ 
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šest mesecev. Način in višina sofinanciranja se uredita 
v pogodbi, ki je sklenjena med agencijo in prijaviteljem.

Gostujoči raziskovalec, ki je gostoval pri vodji ERC 
projekta na podlagi zadevnega razpisa, po zaključku 
gostovanja odda zaključno poročilo o izvedenem delu 
pri vodji ERC projekta na obrazcu, ki je sestavni del 
razpisne dokumentacije. Zaključno poročilo o opravlje-
nem gostovanju, ki ga podpišeta gostujoči raziskovalec 
in vodja ERC projekta, je potrebno oddati najkasneje 
30 dni po zaključenem gostovanju.

10. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter 
opremljenost prijav.

10.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elek-
tronska prijava

(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot pri-
javno vlogo na obrazcu ARRS-MS-ERC-FS-JR-Prija-
va/2017 na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava 
je popolna, če je opremljena z obema digitalnima pod-
pisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in 
raziskovalec).

(2) Obrazec prijave prijavitelj izpolni v slovenskem 
in angleškem jeziku.

(3) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se 
štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane na 
spletnem portalu do 12. 12. 2017 do 15. ure.

10.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
(1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec 

nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni 
v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci 
(obrazec ARRS-MS-ERC-FS-JR-Prijava/2017) in odda 
v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim 
podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO 
in raziskovalca ter žigom RO.

(2) Obe obliki prijave, elektronska in tiskana, morata 
biti vsebinsko popolnoma enaki.

(3) Tiskane prijave je treba dostaviti v zaprtih ovoj-
nicah z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis 
za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov 
v letu 2018« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na 
naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Re-
publike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana.

(4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pra-
vočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS 
eObrazci do 12. 12. 2017 do 15. ure in v tiskani obliki 
prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije prav tako do 12. 12. 2017 
do 15. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, odda-
ne priporočeno po pošti iz Slovenije do 12. 12. 2017 do 
15. ure (poštni žig).

10.3. Popolnost prijave
(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana 

na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka 
(10.1.) – elektronska; točka (10.2.) – elektronska in ti-
skana) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih dolo-
ča ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane 
v skladu s Pravilnikom o postopkih.

(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav 
komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo 
neodprte vrnjene prijaviteljem (razen če z ovojnice ni 
mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre).

11. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo pred-
vidoma 15. 12. 2017 ob 10. uri v prostorih agencije.

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni 
o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo 
prijavitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema odloči-
tve pristojnega organa.

13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zaintere-
sirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis 
bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu 

Republike Slovenije objavljen na spletni strani agen-
cije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobijo interesenti na agenciji pri Bojanu Volfu, po 
tel. 01/400-59-73 vsak delavnik od 9. do 12. ure ali po 
e-pošti: bojan.volf@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost  
Republike Slovenije

Št. 1108-3/2016-84 Ob-3016/17

Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regi-
onalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezij-
skem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribi-
štvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za re-
gionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezij-
skem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribi-
štvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320, s spremem-
bami; v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe 
(EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem 
skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470, s spremem-
bami), drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih 
Evropska komisija sprejme v skladu s 149. in 150. čle-
nom Uredbe (EU) št.1303/2013, Uredbe (EU, Euratom) 
št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo 
za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sve-
ta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 
26. 10. 2012, str. 1, s spremembami, v nadaljevanju: 
Uredba 966/2012/EU) in njene izvedbene uredbe, Za-
kona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – 
ZSKZ-B), Zakona o integriteti in preprečevanju ko-
rupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno 
besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2017 in 2018 /ZIPRS 1718/ (Uradni list RS, št. 80/16 
in 33/17), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 
(DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16), Pro-
računa Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018) 
(Uradni list RS, št. 80/16), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 
81/16), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske 
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta 
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr. 
in 15/17), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in 
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 
2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativ-
nega programa za izvajanje Evropske kohezijske poli-
tike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, 
z dne 4. 7. 2016, s spremembo z dne 29. 7. 2016, 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Zakona o poklicnem in 
strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06), 
Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list 
RS, št. 86/04 in 100/13), Ustanovitvenega akta Javne-
ga štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživ-
ninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, 
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št. 23/13, 84/16 in 12/17), sklepa Ministrstva za izobra-
ževanje, znanost in šport o izbiri št. 5442-244/2017/14, 
z dne 31. 8. 2017 in odločitve Službe Vlade Republi-
ke Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
v vlogi organa upravljanja, o podpori neposredni potr-
ditvi operacije, št. 3032-74/2017/12, z dne 14. 9. 2017, 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 
sklad Republike Slovenije, Dunajska 21, 1000 Ljub-
ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje spodbud delodajalcem  

za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po 
izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe  

v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživ-

ninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, 
1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: sklad).

Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajal-
cem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po 
izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šol-
skem oziroma študijskem letu 2015/2016 (v nadaljeva-
nju: javni razpis) je sestavni del neposredne potrditve 
operacije – programa Povezava sistema poklicnega in 
strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela v letih 
2016–2018, ki jo izvaja sklad.

Javni razpis kot sestavni del neposredne potrditve 
operacije delno financirata Evropska unija, in sicer iz 
Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nada-
ljevanju: ministrstvo).

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega pro-
grama za izvajanje evropske kohezijske politike v ob-
dobju 2014–2020 (v nadaljevanju: OP EPK za obdobje 
2014–2020), prednostne osi 10: »Znanje, spretnosti in 
vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, predno-
stne naložbe 10.2. »Izboljšanje relevantnosti izobra-
ževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg 
dela, olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposli-
tev ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja in njihove kakovosti, tudi z mehanizmi 
za napovedovanje potreb po spretnostih, prilagoditvijo 
učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov 
za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi uč-
nimi sistemi in vajeniškimi programi«, specifičnega cilja 
10.2.1: »Prenova sistema poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja«.

2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija 
izvajanja

2.1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvedba praktičnega 

usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih 
mestih za dijake v poklicnem izobraževanju, ki imajo 
sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in 
študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe 
o praktičnem izobraževanju in so se v šolskem oziroma 
študijskem letu 2015/2016 izobraževali v zadnjem letniku.

2.2. Namen javnega razpisa
Namen je zagotovitev boljše usklajenosti in pove-

zanosti sistema poklicnega izobraževanja s potrebami 
trga dela preko mehanizma spodbud delodajalcem za 
zagotavljanje učnih mest za dijake srednjega poklic-
nega izobraževanja in študente višjega strokovnega 
izobraževanja.

2.3. Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je uvedba izobraževalnega sis-

tema v srednje poklicne in višje strokovne šole, ki bo bolj 
prilagojen potrebam trga dela in bo zagotavljal lažji in 
hitrejši prehod mladih v zaposlitev. Preko nadaljevanja 
izvajanja uveljavljenih modelov poklicnega izobraževa-
nja v šolah se bo krepilo sodelovanje delodajalcev in 
socialnih partnerjev v izobraževalnem procesu.

2.4 Regija izvajanja
Javni razpis ima zaradi sistemske narave predvide-

nih ukrepov vpliv na celotno državo (tako na Kohezijsko 
regijo Vzhodna Slovenija kot na Kohezijsko regijo Za-
hodna Slovenija). Skladno z navedbo v OP2014–2020 
in v skladu s 70. členom Uredbe 1303/2013 in/EU ter 
13. členom Uredbe 1304/2013/EU se za javni razpis 
uporabi načelo derogacije, pri čemer se ključ delitve 
(pro-rata) definira na podlagi števila srednjih poklicnih 
šol, med katerimi so tudi tiste, ki izvajajo tudi programe 
višjega strokovnega izobraževanja oziroma razmerja med 
temi po regijah, ki znaša 63 % za Kohezijsko regijo vzho-
dna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS) in 37 % za Kohe-
zijsko regijo zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS).

2.5 Ciljna skupina
Ciljne skupine so dijaki srednjih poklicnih šol in štu-

denti višjih strokovnih šol, delodajalci ter šole.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Šola in delodajalec, za katerega šola pošlje vlogo 

na javni razpis, nastopata kot soprijavitelja. Vlogo na 
javni razpis odda šola, v kateri je bil dijak ali študent 
vpisan v zaključni letnik v šolskem oziroma študijskem 
letu 2015/2016.

3.1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati šola:

Zap. 
št.

Pogoji: Dokazila

1 na dan oddaje vloge je registrirana za opravljanje 
izobraževalne dejavnosti in izvaja srednje poklicno 
oziroma višje strokovno izobraževanje; 

– Pogoj se preveri v razvidu izvajalcev 
javnoveljavnih programov za pridobitev izobrazbe
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

2 na dan oddaje vloge ni v postopku prisilne poravnave, 
stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku;

– Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

3 na dan oddaje vloge ima poravnane vse zapadle 
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno 
varnost ali v zvezi s plačili davkov;

– Potrdilo Finančne uprave RS o plačanih 
obveznostih, ki ga pridobi sklad
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

4 za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni pridobil 
ali ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov 
iz drugih javnih virov, tj. iz javnih finančnih sredstev 
evropskega, državnega ali občinskega proračuna;

– Pogoj se preverja v aplikaciji Erar
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
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Zap. 
št.

Pogoji: Dokazila

5 delodajalec, pri katerem se je dijak ali študent praktično 
usposabljal z delom oziroma praktično izobraževal, in 
šola, kjer je isti dijak ali študent bil vpisan v zaključni 
letnik, sta dva različna poslovna sub jekta;

– Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev 

6 za prijavljene osebe, za katere je delodajalec izvedel 
praktično usposabljanje z delom oziroma praktično 
izobraževanje, sklad na preteklih razpisih ni sofinanciral 
spodbude v istem izobraževalnem programu;

– Pogoj se preverja v evidencah sklada
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

7 dijaki in študenti, za katere je delodajalec izvedel praktično 
usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje, 
so morali biti v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016 
vpisani v zaključni letnik izobraževalnega programa, 
v okviru katerega so opravili praktično usposabljanje 
z delom oziroma praktično izobraževanje;

– Potrdilo o opravljenem praktičnem usposabljanju 
z delom oziroma praktičnem izobraževanju pri 
delodajalcu, ki ga izda šola
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

8 študentom, ki izredno študirajo, šola ni skrajšala 
s študijskim programom določenega obsega praktičnega 
izobraževanja (ta točka velja samo za uveljavljanje 
spodbud za izredne študente).

– Izjava šole o obsegu praktičnega izobraževanja 
pri izrednih študentih

3.2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec:

Pogoji Dokazila
1 na dan oddaje vloge je registriran za opravljanje 

dejavnosti v Republiki Sloveniji, 
– Pogoj se preveri uradnih evidencah Ajpes-a 

2 na dan oddaje vloge ni v postopku prisilne poravnave, 
stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku,
ter ni v položaju insolventnosti po 14. členu Zakona 
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti 
in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – 
uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 
– odl. US, 38/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C) oziroma 
v katerikoli podobni okoliščini,

– Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

3 na dan oddaje vloge ima poravnane vse zapadle 
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost 
ali v zvezi s plačili davkov,

– Potrdilo Finančne uprave RS o plačanih 
obveznostih, ki ga pridobi sklad
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

4 za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni pridobil 
ali ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov 
iz drugih javnih virov, tj. iz javnih finančnih sredstev 
evropskega, državnega ali občinskega proračuna,

– Pogoj se preverja v aplikaciji Erar
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

6 delodajalec, pri katerem se je dijak ali študent praktično 
usposabljal z delom oziroma praktično izobraževal, in 
šola, kjer je isti dijak ali študent bil vpisan v zaključni 
letnik, sta dva različna poslovna sub jekta,

– Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a

7 za prijavljene osebe, za katere je delodajalec izvedel 
praktično usposabljanje z delom oziroma praktično 
izobraževanje, sklad na preteklih razpisih ni sofinanciral 
spodbude v istem izobraževalnem programu,

– Pogoj se preverja v evidencah sklada
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

8 delodajalec oziroma odgovorna oseba delodajalca ni bila 
pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj v zvezi 
s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB2, 6/16 
– popr., 54/15 in 38/16) od začetka izvajanja praktičnega 
usposabljanja z delom do dneva oddaje vloge,

– Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ministrstva 
za pravosodje
– Izjava o izpolnjevanju pogojev

9 prijavljeni osebi je dodelil mentorja, ki je zaposlen pri tem 
delodajalcu,

– Izjava o izpolnjevanju pogojev

10 izvršil je plačilo prijavljeni osebi v skladu s predpisi 
(plačilo nagrade dijakom oziroma študentom na osnovi 
individualne ali kolektivne učne pogodbe za dijake oziroma 
pogodbe o praktičnem izobraževanju za študente),

– Izjava o izpolnjevanju pogojev

11 z izrednimi študenti, za katere delodajalec uveljavlja 
spodbudo v času opravljanja praktičnega izobraževanja, ni 
imel sklenjene pogodbe o zaposlitvi in študenti niso delali 
za delodajalca preko svojega s.p. (ta točka velja samo za 
delodajalce, ki uveljavljajo spodbude za izredne študente). 

– Izjava o izpolnjevanju pogojev
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Izpolnjevanje nekaterih od zgoraj navedenih pogojev 
bosta šola in delodajalec (v nadaljevanju soprijavitelja) 
potrdila z izjavama, ki sta del razpisne dokumentacije.

3.4 Pogoji, ki se nanašajo na izobraževalni program
3.4.1 Za srednje poklicno izobraževanje (3-letni pro-

gram):
– Izobraževalni program v vseh letih izobraževa-

nja predpisuje najmanj 912 ur oziroma 24 tednov praktič-
nega usposabljanja z delom.

– Delodajalec je izvedel najmanj 3 tedne praktičnega 
usposabljanja z delom po učni pogodbi za dijaka v šolskih 
letih od 2013/2014 do 2015/2016, pri čemer se upošteva 
samo praktično usposabljanje z delom v obdobju od 1. 1. 
2014 dalje.

Če je dijak opravil praktično usposabljanje z delom 
pri več različnih delodajalcih, se spodbuda sorazmerno 
razdeli glede na izvedeno število tednov po učni pogodbi.

Smiselno se upošteva letnike, ko je dijak ponavljal, 
vendar le do vključno šolskega leta 2013/2014, pri čemer 
se upošteva praktično izobraževanje v obdobju od 1. 1. 
2014 dalje.

3.4.2 Za višješolsko strokovno izobraževanje:
– Izobraževalni program v vseh letih izobraževa-

nja predpisuje 800 ur oziroma 20 tednov praktičnega 
izobraževanja.

– Delodajalec je izvedel najmanj 320 ur oziroma 
najmanj 8 tednov praktičnega izobraževanja po pogodbi 
o praktičnem izobraževanju za študenta v študijskih letih 
od 2014/2015 do 2015/2016.

Če je študent opravil praktično izobraževanje pri več 
različnih delodajalcih, se spodbuda sorazmerno razdeli 
glede na izvedeno število tednov po pogodbi o praktič-
nem izobraževanju.

Smiselno se upošteva letnike, ko je študent pona-
vljal, vendar le do vključno študijskega leta 2013/2014, 
pri čemer se upošteva praktično izobraževanje v obdobju 
od 1. 1. 2014 dalje.

Izbrane bodo vse vloge, ki bodo izpolnjevale razpi-
sne pogoje in bodo oddane skladno z javnim razpisom in 
razpisno dokumentacijo.

4. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za 
javni razpis

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev 
za javni razpis znaša do 4.088.285,60 EUR, od tega 
je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih 
programskih območjih v proračunskem letu 2017 na-
slednja:

– za proračunsko leto 2017: 4.088.285,60 EUR, od 
tega:

– za KRVS 2.575.619,92 EUR, od tega:
– 2.060.495,94 EUR s PP 160176 – PN10.2-Po-

klicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-EU ude-
ležba (80,00 %) in

– 515.123,98 EUR s PP 160177 – PN10.2-Po-
klicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-slovenska 
udeležba (20,00 %),

– za KRZS 1.512.665,68 EUR, od tega:
– 1.210.132,54 EUR s PP 160178 – PN10.2-Po-

klicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-EU 
(80,00 %) in

– 302.533,14 EUR s PP 160179 – PN10.2-Po-
klicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-slovenska 
udeležba (20,00 %).

Način delitve sredstev po regijah: 63 % za KRVS in 
37 % za KRZS, skladno z opredelitvijo v točki 2.4. tega 
razpisa.

Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na pro-
računske zmogljivosti sklada, ministrstva in likvidnostno 
stanje proračuna Republike Slovenije.

5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva (predvideni datum začetka in konca 
črpanja sredstev)

Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 1. 2014 do 
30. 9. 2016.

Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 1. 2014 do 
31. 7. 2018.

Okvirna sredstva tega javnega razpisa bodo predvi-
doma porabljena v proračunskem letu 2017, do 31. 12. 
2017.

6. Vsebina in prijava na javni razpis
Dokumentacija javnega razpisa obsega naslednje 

dokumente:
– javni razpis
– razpisna dokumentacija
– Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 
2014–2020.

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dosto-
pna na spletni strani sklada http://www.sklad-kadri.si.

V razpisni dokumentaciji so navedeni vsi potrebni 
podatki, obrazci in navodila, ki omogočajo soprijavitelje-
ma izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev. Skladno 
s točko 3 tega javnega razpisa, vlogo na javni razpis 
pošlje šola, pri čemer šola in delodajalec, za katerega 
šola pošlje vlogo, nastopata kot soprijavitelja.

Popolna vloga za dodelitev sredstev mora vsebovati:
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje 

naslednje popolno izpolnjene, podpisane in v primeru, 
ko soprijavitelja poslujeta z žigom, žigosane obrazce 
ter dokazila:

1. Prijavni obrazec za šole;
2. Prijavni obrazec za delodajalce;
3. izjava šole o izpolnjevanju pogojev javnega raz-

pisa;
4. izjava šole o obsegu praktičnega izobraževanja 

pri izrednih študentih;
5. izjava delodajalca o izpolnjevanju pogojev jav-

nega razpisa;
6. potrdilo šole o opravljenem praktičnem uspo-

sabljanju z delom oziroma praktičnem izobraževanju 
pri delodajalcu;

7. pravilno opremljeno ovojnico.
Soprijavitelja morata uporabiti izključno prijavne 

obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme 
spreminjati. V primeru, ko ne bodo uporabljeni predpi-
sani obrazci, bo vloga zavržena.

7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slo-
venske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike

Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za 
kohezijsko politiko: 80,00 %

Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za so-
financiranje kohezijske politike: 20,00 %

8. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 
80,00 %.

9. Upravičeni stroški in način financiranja
9.1. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, skladno s pogoji iz 3.4. točke 

javnega razpisa, so:
– Strošek »spodbuda delodajalcem«: povrnitev 

dela stroškov delodajalcem za izvajanje praktičnega 
usposabljanja z delom, ki vključujejo sofinanciranje stro-
ška plače mentorja in nagrade dijaka oziroma študenta;

– Standardni strošek na enoto administrativno-teh-
nična podpora s strani šole: povrnitev dela stroškov šo-
lam za usmerjanje, obveščanje in koordinacijo deloda-
jalcev ter administrativno-tehnično podporo pri pripravi 
dokumentacije za prijavo na javni razpis.
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Strošek spodbuda delodajalcem
Sofinanciranje stroška »spodbud delodajalcem« bo 

v okviru tega javnega razpisa potekalo skladno s pravili 
evropske kohezijske politike, Navodili Organa upravljanja 
o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020 (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila) in Navodili MIZŠ za izvajanje 
operacij evropske kohezijske politike v programskem ob-
dobju 2014–2020, ki so sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

Povrnitev dela stroškov delodajalcem za izvajanje 
praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega 
izobraževanja se kot spodbuda delodajalcem dodeli z na-
menom, da delodajalci sklepajo individualne ali kolektivne 
učne pogodbe v srednjem poklicnem in višjem strokovnem 
izobraževanju ter da zagotavljajo učna mesta za dijake 
oziroma študente.

Ministrstvo je dne 21. 8. 2017 sprejelo Metodologijo 
za določitev višine spodbude delodajalcem za izvajanje 
praktičnega usposabljanja z delom v letih 2016–2017, 
št. dokumenta 5442-244/2017/6. Skladno z navedeno 
metodologijo je predvidena višina spodbude, ki se izplača 
delodajalcu, naslednja:

– med 490,00 EUR in 1.250,00 EUR na dijaka v tri-
letnem srednjem poklicnem izobraževanju oziroma v so-
razmernem deležu glede na število tednov po programu, 
če je posamezni delodajalec izvedel vsaj tri tedne praktič-
nega usposabljanja z delom po učni pogodbi;

– med 750,00 EUR in 1.250,00 EUR na študenta 
v višjem strokovnem izobraževanju oziroma v sorazmer-
nem deležu glede na število tednov po programu, če je po-
samezni delodajalec izvedel vsaj osem tednov praktičnega 
izobraževanja po pogodbi o praktičnem izobraževanju.

Dokončna višina spodbude za šolsko oziroma študij-
sko leto 2015/2016 je odvisna od števila in obsega prijav 
na javni razpis in jo s sklepom določi minister, pristojen za 
izobraževanje.

Upravičen strošek »spodbuda delodajalcem«, se do-
kazuje z zahtevkom za sofinanciranje (zahtevek deloda-
jalca za sofinanciranje) ter s potrdilom šole o opravljenem 
praktičnem usposabljanju z delom oziroma praktičnem 
izobraževanju pri delodajalcu, ki se priloži vlogi.

Standardni strošek na enoto: administrativno-tehnična 
podpora s strani šole

Sofinanciranje standardnega stroška na enoto: admi-
nistrativno-tehnična podpora s strani šole bo v okviru tega 
javnega razpisa potekalo po sistemu standardne lestvice 
stroška na enoto (poenostavljena oblika nepovratnih sred-
stev in vračljive podpore), skladno s pravili evropske kohe-
zijske politike, Navodili Organa upravljanja o upravičenih 
stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/na-
vodila) in Navodili MIZŠ za izvajanje operacij evropske 
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki 
so sestavni del razpisne dokumentacije.

Ministrstvo je dne 21. 8. 2017 sprejelo Metodologi-
jo za določitev višine standardnega obsega stroškov na 
enoto za izvajanje programa Povezava sistema poklic-
nega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela 
v letih 2016–2017, št. dokumenta 5442-244/2017/7, ki 
določa standardno lestvico stroškov na enoto administra-
tivno-tehnična pomoč s strani šole. Šoli se za vsako odo-
breno spodbudo delodajalcu za praktično usposabljanje 
enega dijaka ali praktično izobraževanje enega študenta 
izplača znesek v višini 21,00 EUR. V primeru, da je dijak 
ali študent opravil praktično usposabljanje oziroma prak-
tično izobraževanje pri več delodajalcih, šola za vsakega 
posameznega delodajalca, ki mu je odobrena spodbuda, 
prejme po 21,00 EUR.

Dokazilo šole o upravičenosti do standardnega stro-
ška na enoto administrativno-tehnična podpora s strani 
šole je odobren zahtevek delodajalca za sofinanciranje.

Izbranim šolam bo sklad po končanem postopku iz-
bora posredoval sklepe o izboru in jih pozval k podpisu 
pogodbe o sofinanciranju. Pogodbe o sofinanciranju so 
tripartitne, sklenjene med skladom, šolo in delodajalcem. 
Če se izbrana soprijavitelja v roku 8 dni od prejema pozi-
va k podpisu pogodbe nanj ne odzoveta, se šteje, da sta 
umaknila vlogo za pridobitev sredstev. Šole bodo morale 
skupaj s podpisanimi tripartitnimi pogodbami skladu poslati 
tudi zahtevek šole za sofinanciranje in zahtevek delodajal-
ca za sofinanciranje. Po pregledu in potrditvi zahtevka za 
sofinanciranje bo sklad izvedel plačila skladno s pogodbo 
o sofinanciranju.

V sofinanciranje se bodo uvrstile pravočasno oddane 
in formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo vse navedene 
pogoje za kandidiranje na javni razpis, določene v 3. toč-
ki predmetnega javnega razpisa.

9.2. Dokazila za uveljavljanje upravičenih stroškov
Za vsako sofinancirano izvedbo usposabljanja šola, 

v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik, skla-
du predloži:

– zahtevek šole za sofinanciranje,
– zahtevek delodajalca za sofinanciranje.
Zahtevano dokumentacijo šola predloži skupaj s pod-

pisanimi pogodbami o sofinanciranju. Soprijavitelja pripra-
vita zahtevke za sofinanciranje v obliki, kot jih predpiše 
sklad.

9.3. Način izvrševanja plačil
Z izbranima soprijaviteljema bo sklad sklenil pogodbo 

o sofinanciranju, s katero bo podrobneje dogovorjen na-
čin sofinanciranja dodeljene spodbude za povrnitev dela 
stroškov za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom 
oziroma praktičnega izobraževanja.

Plačila se skladno s pogodbo o sofinanciranju iz-
vedejo na podlagi ustrezno izpolnjenega in potrjenega 
zahtevka za sofinanciranje ter potrdila šole o opravljenem 
praktičnem usposabljanju dijaka oziroma praktičnem izo-
braževanju študenta. Če so dejanski izdatki delodajalca 
za predmet tega javnega razpisa nižji od odobrenih sred-
stev, mora delodajalec svoj zahtevek za sofinanciranje 
ustrezno znižati.

Sklad v roku 60 dni od prejema zahtevkov za sofi-
nanciranje pregleda in potrdi popolne zahtevke oziroma 
pozove šolo ali delodajalca k morebitni dopolnitvi. Sred-
stva bodo nakazana na TRR soprijaviteljev v roku 60 dni 
od potrditve popolnih zahtevkov za sofinanciranje s strani 
odgovorne osebe sklada in v skladu z veljavnim Zakonom 
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

10. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, 
ki jim morajo zadostiti izbrani prijavitelji skladno s 115. in 
116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili organa 
upravljanja

Izbrana soprijavitelja bosta morala upoštevati zah-
teve glede informiranja in obveščanja javnosti skladno 
s 115. in 116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in ve-
ljavnih Navodil organa upravljanja za področje komuni-
ciranja vsebin na področju evropske kohezijske poli-
tike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: 
http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).

Sprejetje financiranja pomeni tudi privolitev v vklju-
čitev na sezname, ki bodo javno objavljeni na podlagi 
javnega razpisa.

11. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o izved-
bi praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktične-
ga izobraževanja in spremljanja ter evidentiranja

Izbrana soprijavitelja sta dolžna zagotavljati hrambo 
celotne originalne dokumentacije, vezane na izvedbo 
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praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktične-
ga izobraževanja, katerega sofinanciranje temelji na 
tem javnem razpisu ter zagotavljati vpogled v navedeno 
dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno 
s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.

V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 
sta izbrana soprijavitelja dolžna zagotoviti dostopnost do 
vseh dokumentov o izdatkih praktičnega usposabljanja 
z delom oziroma praktičnega izobraževanja, katerega 
sofinanciranje temelji na tem javnem razpisu, v obdobju 
dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evrop-
ski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operaci-
je. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bosta 
izbrana soprijavitelja obveščena na spletni strani sklada.

Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi 
za namene javnega razpisa se morajo evidentirati pri-
hodki oziroma prilivi, ki jih bo sklad nakazal izbranima 
soprijaviteljema na podlagi javnega razpisa.

12. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja ciljev in kazalnikov

Šola bo za namen spremljanja in vrednotenja prak-
tičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izo-
braževanja, skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Ured-
be 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 
1304/2013/EU dolžna spremljati in skladu zagotavlja-
ti podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije, 
vključno s podatki po vprašalniku.

Kazalniki (vključno s podatki po vprašalniku), ki jih 
bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednote-
nja izvajanja praktičnega usposabljanja z delom oziroma 
praktičnega izobraževanja, so natančneje opredeljeni 
v razpisni dokumentaciji.

13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije
Izbrana soprijavitelja sta dolžna omogočiti tehnični, 

administrativni in finančni nadzor nad izvedbo praktične-
ga usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobra-
ževanja, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na 
podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja 
s strani sklada, s strani ministrstva kot posredniškega 
organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, re-
vizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih 
nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nad-
zorni organi).

Izbrana soprijavitelja sta dolžna nadzornim orga-
nom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, 
pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinan-
ciranih aktivnosti v okviru javnega razpisa. V primeru 
preverjanja na kraju samem bosta izbrana soprijavitelja 
omogočila vpogled v računalniške programe, listine in 
postopke v zvezi z izvajanjem aktivnosti v okviru jav-
nega razpisa, vključno z dokazili o izplačilih spodbud 
delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja 
z delom oziroma praktičnega izobraževanja in vključ-
no z dokumentacijo o izplačilih dodatkov mentorjem 
in izplačili nagrad dijakom oziroma študentom. Izbra-
na soprijavitelja bosta o izvedbi preverjanja na kraju 
samem predhodno pisno obveščena, sklad pa lahko 
opravi tudi nenajavljeno kontrolo na terenu. Izbrana 
soprijavitelja bosta dolžna ukrepati skladno s priporočili 
iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati 
sklad o izvedenih ukrepih.

V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverja-
nja s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost 
pri izvedbi praktičnega usposabljanja z delom oziro-
ma praktičnega izobraževanja, bodo nadzorni organi 
skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za iz-
vajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe 
(EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014–2020 
(dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in 

Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki 
se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, 
ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 
(dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/na-
vodila/skmbt_c654e16032914450.pdf) oziroma drugimi 
akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, 
določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanci-
ranja upravičenih stroškov in izdatkov, soprijavitelj pa bo 
dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.

14. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega ra-
zvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 
ter 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013

Izbrana soprijavitelja sta dolžna zagotoviti spodbu-
janje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsa-
kršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za in-
valide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v iz-
vajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu 
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih 
možnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 
7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013.

Izbrana soprijavitelja sta dolžna cilje javnega razpi-
sa uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja 
in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, va-
rovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju 
načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Ured-
be 1303/2013/EU.

15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Oddaja vloge pomeni, da sta se soprijavitelja se-
znanila z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinjata.

Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, 
so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih so-
prijavitelja posebej označita, in sicer poslovne skrivno-
sti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona 
o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list 
RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 
– ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15, 
v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne 
smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna 
skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali 
na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. 
Soprijavitelja morata pojasniti, zakaj posamezen poda-
tek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega 
značaja. Če soprijavitelja ne označita in razložita takšnih 
podatkov v vlogi, bo sklad lahko domneval, da vloga po 
stališču soprijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, 
osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno 
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje 
osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe (EU) 
št. 1303/2013.

16. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku po-
trjevanja operacij ali izvrševanja operacije prišlo do re-
snih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: 
v kolikor se ugotovi, da izbrana soprijavitelja sklada nista 
seznanila z vsemi dejstvi in podatki, ki so jima bili znani 
ali bi jima morali biti znani oziroma da sta posredovala 
neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali 
prikrila informacije, ki bi jih bila v skladu s tem javnim 
razpisom dolžna razkriti, ker bi lahko vplivali na odloči-
tev sklada o dodelitvi sredstev ali da sta neupravičeno 
pridobila sredstva po tem javnem razpisu na nepošten 
način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega deja-
nja, bosta izbrana soprijavitelja dolžna vrniti neupravi-
čeno prejeta sredstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun iz-
branega soprijavitelja do dneva vračila, na transakcijski 
račun sklada. Če je takšno ravnanje namerno, se bo 
obravnavalo kot goljufija.
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17. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posamezne izvedbe praktičnega usposabljanja z delom 
oziroma praktičnega izobraževanja: dvojno uveljavljanje 
stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega 
koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi 
dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano 
vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakon-
skimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev 
na transakcijski račun izbranega soprijavitelja do dneva 
vračila sredstev na transakcijski račun sklada. Če je 
dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se 
bo obravnavalo kot goljufija. Vrnjeni zneski bodo za iz-
branega soprijavitelja izgubljeni.

18. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 13. 10. 
2017 do 23:59.

Vlogo na javni razpis pošlje šola, v kateri je bil dijak 
ali študent vpisan, na naslov: Javni štipendijski, razvoj-
ni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, 
Dunajska cesta 22, 1000 Ljub ljana.

Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni 
s polnim nazivom in naslovom šole ter vidnimi oznakami 
»Javni razpis PUD 2015/2016 – Vloga – ne odpiraj«.

Za pravilno opremo ovojnice se lahko uporabi ali 
obrazec »Oprema ovojnice«, ki je del razpisne doku-
mentacije ali lastnoročno napisani obvezni podatki iz 
prejšnjega odstavka.

Vlogo se lahko pošlje po pošti ali odda osebno 
v vložišču sklada v času uradnih ur, in sicer v ustrezno 
označeni in zaprti ovojnici.

Vloga je vložena pravočasno, če jo sklad prej-
me, preden izteče rok za oddajo vloge. Če se vloga 
pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je sklad prejel 
vlogo, šteje dan oddaje na pošto.

Obravnavale se bodo samo v roku dostavljene in 
pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer 
v vrstnem redu, kot so bile predložene. Vloge, ki bodo 
oddane po izteku predpisanega roka ali ne bodo ime-
le predpisanih oznak, bodo pred odpiranjem izločene iz 
nadaljnjega postopka in s sklepom zavržene. S sklepom 
bodo zavržene tudi vse vloge, ki po pozivu za formalno 
dopolnitev ne bodo pravočasno ter ustrezno dopolnjene.

V primeru, da sklad šolo pozove k dopolnitvi vloge, 
se dopolnitev pošlje v zaprti ovojnici. Priporoča se, da se 
jo označi s polnim nazivom in naslovom šole ter vidnimi 
oznakami »Javni razpis PUD 2015/2016« s pripisom 
»Dopolnitev – št. zadeve – Ne odpiraj«.

Rok za dopolnitev vlog bo 15 dni. Rok ne bo po-
daljšljiv.

19. Odpiranje vlog ter postopek in način izbora
Vloge bo odpirala in obravnavala strokovna komisi-

ja, ki jo imenuje direktor sklada.
Odpiranje vlog se bo pričelo dne 16. 10. 2017 ob 

10. uri in bo potekalo sproti po vrstnem redu prispetja 
vlog.

Odpiranje prejetih vlog zaradi pričakovanega ve-
likega števila le-teh, v skladu z 222. členom Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list 
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS10111, 3/13 in 81/16), ne bo javno.

Sklad si pridržuje pravico, da v primeru nejasnosti 
šolo pozove k dodatnim pojasnilom.

Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugo-
tavljajo formalno popolnost vlog. Strokovna komisija bo 
v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala k do-
polnitvi tiste šole, katerih vloge niso formalno popolne. 
Nepopolne vloge, ki jih šole ne bodo dopolnile v skladu 
s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.

Izbrane bodo vse vloge, ki bodo izpolnjevale razpi-
sne pogoje predmetnega javnega razpisa in bodo odda-
ne skladno z javnim razpisom in razpisno dokumenta-
cijo. V nasprotnem primeru lahko sklad vlogo delno ali 
v celoti zavrne.

Sklad vlogo delno zavrne, v kolikor kateri izmed 
delodajalcev v vlogi ne izpolnjuje pogojev. Za vse ostale 
delodajalce, ki izpolnjujejo pogoje, pa se vloga odobri.

20. Rok, v katerem bodo soprijavitelji obveščeni 
o izidu javnega razpisa

Soprijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obvešče-
na najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo 
vlog. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega 
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh sklada, 
kjer bo istočasno objavljen tudi sklep ministrstva o konč-
ni višini spodbude delodajalcem za izvajanje praktične-
ga usposabljanja z delom za dijake in izvajanje prak-
tičnega izobraževanja za študente. Izbranim šolam bo 
sklad posredoval sklepe o izboru in jih pozval k podpisu 
pogodbe o sofinanciranju. Pogodbe o sofinanciranju so 
tripartitne, sklenjene med skladom, šolo in delodajal-
cem. Če se izbrana soprijavitelja v roku 8 dni od prejema 
poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzoveta, se šteje, 
da sta umaknila vlogo za pridobitev sredstev.

Zoper sklep o izbiri lahko šola poda pritožbo pri skla-
du, in sicer v roku osmih dni od prejema sklepa. Pritožba 
mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je vlože-
na. Če strokovna komisija spozna, da je vložena pritožba 
dovoljena in pravočasna ter da jo je vložila upravičena 
oseba, pa izpodbijanega sklepa ne nadomesti z novim, 
pritožbo v 15 dneh od prejema posreduje v odločanje 
ministrstvu. Vložena pritožba ne zadrži izvršitve podpisa 
pogodb o sofinanciranju z izbranimi soprijavitelji.

21. Dostop do dokumentacije, informacij in pojasnil 
v zvezi z javnim razpisom

Razpisna dokumentacija je do poteka roka za 
oddajo vlog dostopna na spletnem naslovu sklada: 
http://www.sklad-kadri.si.

Lahko pa jo dvignete tudi v vložišču sklada, Dunaj-
ska 22, 1000 Ljub ljana, v času uradnih ur, in sicer v po-
nedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, ob sredah pa 
tudi od 14. do 16. ure.

Vprašanja se lahko pošljejo tudi na elektronski na-
slov pud@sklad-kadri.si.

Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na 
spletni strani sklada v petih delovnih dneh od prejema 
vprašanja.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski  
in preživninski sklad Republike Slovenije

Št. 430-20/2017-2 Ob-3004/17

Na podlagi določil Odloka o porabi koncesijske 
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni 
list RS, št. 34/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13 
in 81/16), Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 
2017 (Uradni list RS, št. 1/16 in 36/16), Odloka o reba-
lansu – 1 proračuna Občine Sežana za leto 2017 (Ura-
dni list RS, št. 35/17) in odločitve Komisije za izvedbo 
postopka dodelitev namenskih sredstev za izvajanje 
ukrepov varstva okolja in vlaganj v naravne vire objavlja 
Občina Sežana

javni razpis
za sofinanciranje ukrepov varstva okolja in vlaganj 
v naravne vire za leto 2017 (v nadaljevanju: razpis)

1. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 
6210 Sežana.
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2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ukrepov 

varstva okolja in vlaganj v naravne vire, in sicer sofi-
nanciranje:

– izdelave in vzdrževanja večjega vodnega vira 
(nad 10 m2) ter

– nabave preventivnih zaščitnih sredstev pred div-
jadjo – električna ograja moči najmanj impulza 2,5 J.

3. Upravičenci in osnovni pogoji za kandidiranje na 
javnem razpisu

Upravičenci do namenskih sredstev so društva, ki 
delujejo na področju varstva okolja in vlaganj v naravne 
vire. Ob prijavi na javni razpis mora prijavitelj izpolnjevati 
naslednje pogoje:

– je registriran po Zakonu o društvih,
– deluje na območju Občine Sežana,
– ima sprejet ustrezni letni načrt iz katerega je razvi-

dno izvajanje ukrepov varstva okolja in vlaganj v narav-
ne vire (letni načrt lovišča oziroma drugi ustrezen načrt 
izvajanja ukrepov varstva okolja in vlaganj v naravne 
vire),

– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvi-
dacijskem postopku,

– ima poravnane davke, prispevke in druge obve-
zne dajatve državi in občini.

4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje 
razpisnih pogojev ugotavlja komisija, ki jo je imenoval 
župan Občine Sežana, za področje, ki je predmet raz-
pisa.

5. Višina sredstev
Predvidena višina razpisanih sredstev znaša 

5.681,35 EUR, od tega za ukrep:
– izdelave in vzdrževanje večjega vodnega vira 

2.000,00 EUR ter
– nabave preventivnih zaščitnih sredstev pred 

divjadjo – električna ograja moči najmanj impulza 
2,5 J 3.681,35 EUR.

V primeru, da se namenska sredstva za določen 
ukrep ne porabijo v celoti za ta ukrep, se ostanek pre-
razporedi na drugi ukrep.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do konca 
leta 2017.

6. Merila za dodelitev sredstev
Pri dodelitvi sredstev se upošteva naslednja merila:
– Za ukrep izdelave in vzdrževanja večjega vodne-

ga vira merilo sorazmernega deleža števila prijavljenih 
večjih vodnih virov posameznega prijavitelja od skupne-
ga števila vseh prijavljenih večjih vodnih virov.

– Za ukrep nabave preventivnih zaščitnih sred-
stev pred divjadjo merilo sorazmernega deleža velikosti 
lovne površine v Občini Sežana glede na letni načrt 
lovišč.

7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis 

za sofinanciranje ukrepov varstva okolja in vlaganj v na-
ravne vire vsebuje:

– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec »Prijava na razpis«,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju ukrepov varstva 

okolja in vlaganj v naravne vire za leto 2017.
Prijava mora biti izdelana v skladu z razpisno do-

kumentacijo.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani pri-

javitelji dvignejo v poslovnem času v sprejemni pisarni 
Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana – pisar-
na št. 1. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom 
dobijo prijavitelji pri Janji Kristančič v sobi št. 67 ali na 
tel. 05/73-10-120. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi 
preko internetne strani Občine Sežana: http://www.se-
zana.si.

8. Rok za predložitev prijav je do vključno 29. 9. 
2017.

9. Oddaja in dostava prijav
Popolne prijave z vsemi zahtevanimi prilogami po-

šljejo prijavitelji v zaprti kuverti na naslov: Občina Seža-
na, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na prednji strani 
kuverte mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj, 
prijava za javni razpis – Varstvo okolja in vlaganje v na-
ravne vire za leto 2017«. Na hrbtni strani kuverte mora 
biti označen naziv in polni naslov prijavitelja. Kot pra-
vočasne prijave se štejejo prijave oddane do vključno 
zadnjega dne roka za predložitev prijav osebno v spre-
jemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno 
po pošti.

10. Obravnava prijav
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vse-

mi pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana s skle-
pom župana, se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od 
poteka roka za predložitev prijav na razpis. Odpiranje 
prijav ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, 
pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo 
prijave. Prepozno prispele prijave komisija ne bo obrav-
navala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
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V primeru formalno nepopolne prijave komisija 
v 8 dneh od odpiranja prijav pozove vlagatelja, da v roku 
8 dni od prejetega poziva dopolni prijavo. Komisija lahko 
zaradi pojasnitve oziroma preveritve v prijavi navedenih 
podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge do-
kumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Prijave, ki 
v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s skle-
pom zavržene.

Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumenta-
cijo.

Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih pri-
jav in podala predlog prejemnikov in višino sredstev. 
Predlog izbora prejemnikov in višino sredstev bo komi-
sija predložila direktorju občinske uprave oziroma vodji 
notranje organizacijske enote, ki na podlagi predloga 
komisije izda sklepe o izboru. O pritožbi zoper sklep od-
loča župan Občine Sežana. Vložena pritožba ne zadrži 
podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.

11. Obveščanje o izboru in višini sredstev: o izboru 
in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo prijavi-
telji obveščeni najkasneje v 30 dneh po sprejeti odločitvi 
na seji komisije. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene 
pogodbe.

Občina Sežana
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 Ob-3000/17

Na podlagi 80. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – 
ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 21. člena Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 
50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 
30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), Statuta Občine Ig (Uradni 
list RS, št. 129/06, 124/07, 18/08, 90/10), sklepa 20. seje 
Občinskega sveta Občine Ig z dne 24. 5. 2017 objavlja 
Občina Ig

javno dražbo
za prodajo nepremičnine ID znak parcela 1699 

1286/7, katastrska občina 1699 Dobravica  
parcela 1286/7 (ID 1714202)

1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig, Govekar-
jeva 6, 1292 Ig, tel. 01/28-02-300, faks 01/28-02-322, 
e-mail: info@obcina-ig.si.

2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je ne-
premičnina ID znak parcela 1699 1286/7, katastrska 
občina 1699 Dobravica parcela 1286/7 (ID 1714202). 
Na navedeni nepremičnini stoji stanovanjska hiša s pri-
zidkom na naslovu Draga 7, Ig. Zemljišče meri 1160 m2.

Prodajalec izrecno opozarja, da je po stanju ze-
mljiške knjige pri navedeni nepremičnini vknjižena za-
znamba prepovedi zaradi nedovoljene gradnje pod ID 
pravice/zaznambe 11982830, in sicer na podlagi iz-
vršljive odločbe Mestne uprave inšpekcijskih služb, 
Urbanistične inšpekcije, Ljub ljana, z dne 6. 6. 1994, 
št. 356.2-598/94-6-RB in čl. 76/c in 76/č Zakona o ure-
janju nasilij in drugih posegih v prostor, Uradni list SRS, 
št. 18/84 – Uradni list RS, št. 18/93, na podlagi katere 
se pri parceli št. 1286/7 in na njej stoječem prizidku 
k stanovanjski hiši tlorisnih izmer 6 x 9 metrov, gabarit 
P, investitorja Franca Mohorka, Dobravica 24, Ig, za-
znamuje prepoved priključitve na komunalne objekte in 
naprave ter druga infrastrukturna omrežja, dodelitev hi-
šne številke, prijava stalnega ali začasnega prebivališča, 
vpise in spremembe v zemljiški knjigi, katastru in drugih 
geodetskih evidencah, njegova uporaba ali opravljanje 
gospodarskih, stanovanjsko najemnih ali drugih dejav-
nosti v njem, promet z njimi ali z zemljiščem, na katerem 
je, sklenitev kreditnih, zavarovalnih, najemnih, zakupnih, 
delovršnih in drugih pravnih poslov med živimi, odmera 
davčnih in drugih dajatev. Gre torej za vknjižbo pristojne 
gradbene inšpekcije, ki je ugotovila, da je bil prizidek ve-
likosti 9 x 6 metrov zgrajen brez gradbenega dovoljenja 
in je zato odredila njegovo odstranitev ali pa legalizacijo, 
ki pa do danes še ni bila izvedena.

Prav tako prodajalec izrecno opozarja, da do pred-
metne nepremičnine ni urejen dostop po javni cesti, tem-
več preko drugega zemljišča, ki je v zasebni lasti, kjer 
pa v korist predmetne nepremičnine ni vzpostavljena niti 
služnostna pravica, niti nujna pot.

Prodajalec nadalje izrecno izpostavlja, da je pri na-
vedeni nepremičnini po stanju zemljiške knjige vknjižena 
neprava stvarna služnost, pod ID pravice/zaznambe 
13816649, z dne 21. 7. 2010, v korist Telekom Slove-

Javne dražbe

nije d.d., Cigaletova 15, Ljub ljana, in sicer je vknjižena 
služnostna pravica, ki obsega naslednja upravičenja: 
graditev javnega komunikacijskega omrežja, dostop do 
zgrajenega komunikacijskega omrežja in pripadajoče 
infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdr-
ževanja ter odstranjevanja naravnih ovir pri graditvi, 
obratovanju in vzdrževanju javnega komunikacijskega 
omrežja.

Prodajalec nadalje izrecno opozarja, da je del funk-
cionalnega zemljišča stavbe, ki stoji na nepremičnini 
ID znak parcela 1699 1286/7, katastrska občina 1699 
Dobravica parcela 1286/7 (ID 1714202) in ki v nara-
vi predstavlja funkcionalno zemljišče k objektu, na tuji 
nepremičnini.

3. Na podlagi potrdila o namenski rabi zemljišča 
z dne 11. 9. 2017, št. 3501-0368/2017, velja za nave-
deno parcelo Odlok o strategiji prostorskega razvoja 
Občine Ig (Uradni list RS, št. 35/12) in Odlok o prostor-
skem redu Občine Ig (Uradni list RS, št. 35/12, 77/12 
in 8/15). Osnovna namenska raba parcele je območje 
stanovanj – splošne stanovanjske površine, ki so prete-
žno namenjene stanovanjskim stavbam in spremljajočim 
stavbam družbenega pomena ter stavbam za storitvene 
dejavnosti, izjemoma pa tudi stavbam za nemotečo pro-
izvodno obrtno dejavnost. Poudariti je, da nepremičnina 
leži v območju ohranjanja narave (EPO), v območju 
Natura 2000 (Psci – Direktiva o habitatih), v območju 
Natura 2000 (SPA – Direktiva o pticah) in v območju 
kulturne dediščine Krajinski park Ljub ljansko barje. Velja 
Uredba o posebnih varstvenih območjih (območje Natu-
ra 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 
8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US in 3/14) ter 
Uredba o krajinskem parku Ljub ljansko barje (Uradni list 
RS, št. 112/08).

4. Zakonite predkupne pravice na navedeni parceli ni.
5. Izklicna cena znaša 85.506,07 EUR neto, 

22,00 % DDV znaša 18.811,34 EUR, skupni znesek pa 
tako znaša 104.316,41 EUR.

6. Javna dražba navedenih nepremičnin se bo vr-
šila dne 4. 10. 2017 v prostorih Občine Ig, in sicer ob 
16. uri.

7. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno v višini 
104.316,41 EUR za znesek najmanj 500,00 EUR.

8. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo sklenila ku-
poprodajna pogodba v roku največ 15 dni od dneva 
uspešne dražbe. Varščina po 10. točki se bo uspelemu 
dražitelju vštela v kupnino. V primeru, da v roku 15 dni 
ne pride do podpisa pogodbe po krivdi uspelega dražite-
lja, se šteje, da je odstopil od nakupa, plačana varščina 
pa zapade prodajalcu.

9. Rok plačila celotne kupnine je največ v roku 
15 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo 
kupnine v postavljenem roku je bistveni element prav-
nega posla. V kolikor kupec ne plača kupnine v posta-
vljenem roku, se šteje pogodba za razdrto, varščina pa 
zapade v korist prodajalca.

10. Dejanski prenos lastninske in posestne pravi-
ce na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu 
kupnine ter drugih obveznosti. Stroške overovitve po-
godb ter druge stroške v zvezi z nakupom ter prenosom 
lastninske pravice plača kupec. Občina Ig bo kupcu 
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po plačilu kupnine izstavila overjeno zemljiško knjižno 
dovolilo, vendar Občina Ig izrecno opozarja, da zaradi 
opisanih zemljiško knjižnih vpisov Urbanistične inšpekci-
je ne bo mogoča niti odmera davčnih in drugih dajatev iz 
naslova prometa z nepremičninami, niti zemljiško knjižni 
prenos lastninske pravice, vse dokler ne bo iz zemljiške 
knjige izbrisana zaznamba prepovedi zaradi nedovolje-
ne gradnje pod ID pravice/zaznambe 11982830 oziroma 
dokler Urbanistična inšpekcija ne bo podala ustreznega 
soglasja, za katerega pa Občina Ig ne jamči, da bo iz-
dano.

11. Nepremičnina ID znak parcela 1699 1286/7, 
katastrska občina 1699 Dobravica parcela 1286/7 
(ID 1714202), se prodaja po absolutnem načelu vide-
no-kupljeno. Prodajalec Občina Ig ne odgovarja za prav-
ne, stvarne, dejanske niti kakršnekoli drugačne napake 
prodane stvari. Vsi postopki legalizacije ali odstranitve 
nelegalno zgrajenega objekta, kot tudi postopki vzpo-
stavitve dostopne poti bodisi z ustanovitvijo služnosti 
ali ustanovitvijo nujne poti, bremenijo izključno kupca, 
ki v zvezi s tem do prodajalca ne bo imel nikakršnih 
zahtevkov. Občina Ig se zavezuje le v tem, da bo kupcu 
po plačilu celotne kupnine izstavila overjeno zemljiško-
knjižno dovolilo za prenos lastninske pravice. Vsi ostali 
postopki bremenijo izključno kupca nepremičnine.

12. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na 
javni dražbi, mora najkasneje do začetka javne draž-
be nakazati varščino v višini 10 % izklicne cene, torej 
znesek 10.431,74 EUR, na račun prodajalca Občine 
Ig, številka računa 01237-0100000320, sklic 722100, 
s pripisom javna dražba za parcelo št. 1286/7 k.o. 1699 
Dobravica ter se na javni dražbi izkazati z originalnim 
bančnim potrdilom o plačilu varščine. Neuspešnim dra-
žiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni 
od javne dražbe.

13. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse fizične ose-
be in pravne osebe, ki se izkažejo s predložitvijo izpiska 
iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, in ki:

– pravočasno plačajo varščino,
– predložijo davčno številko oziroma identifikacijsko 

številko za DDV,
– predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sode-

lovanje in licitiranje na javni dražbi, če se javne dražbe 
udeleži pooblaščenec,

– predložijo številko transakcijskega računa in ime 
banke za primer vračila varščine.

14. Interesenti se lahko pred začetkom javne draž-
be seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji 
dražbe. Informacije bo v imenu prodajalca nudil Janez 
Miklič na tel. 051/412-304.

15. Župan ali komisija za vodenje in nadzor po-
stopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine 
Ig lahko ustavita začeti postopek do sklenitve pravne-
ga posla, dražitelji pa v tem primeru nimajo pravice do 
nikakršne odškodnine, razen do vračila eventualno že 
vplačane varščine.

Občina Ig
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 Ob-2980/17

Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni 
list RS, št. 87/01), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91), 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega za-
voda Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (Uradne 
objave št. 2/2004) in sklepa z dne 4. 9. 2017 Svet zavoda 
Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper objavlja javni 
razpis za imenovanje

direktorja
javnega zavoda Osrednja knjižnica  

Srečka Vilharja Koper
z mandatno dobo 5 let s pričetkom mandata 20. 1. 

2018.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, 

ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– Univerzitetna izobrazba družboslovne ali humani-

stične smeri;
– Najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj 

tri leta na vodstvenih delovnih mestih;
– Aktivno znanje italijanskega jezika;
– Obvladanje osnov računalnika.
V kolikor izbrani kandidat še nima opravljenega bibli-

otekarskega izpita, si ga mora pridobiti najkasneje v dveh 
letih po začetku mandata.

Če direktor bibliotekarskega izpita ne opravi v roku iz 
prejšnjega odstavka, mu preneha mandat.

Šteje, da kandidat izpolnjuje pogoj posedovanja 
vodstvenih sposobnosti, če je bil najmanj tri leta zapo-
slen na vodilnem delovnem mestu. Za vodilno delovno 
mesto šteje delovno mesto, na katerem je bil kandi-
dat odgovoren za primerljivo organizacijo dela (zavod, 
ustanova, podjetje, družba ipd.), ki jo je vodil in je imel 
pooblastila za odločanje o posameznih in posamičnih 
pravicah in obveznostih delavcev organizacijske oblike, 
ki jo je vodil.

Za aktivno znanje italijanskega jezika štejejo dokazi-
la določena v tretjem odstavku 61. člena Zakona o javnih 
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – upb3) ter uradnim 
pojasnilom MJU št. 100-425/2008/5 dne 11. 7. 2008.

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti do-
kazila

– o izpolnjevanju splošnih pogojev,
– o izobrazbi,
– o delovnih izkušnjah,
– o aktivnem znanju italijanskega jezika ter
– predlog programa delovanja in razvoja Zavoda 

v prihodnjih petih letih.
Nepopolne kandidature bodo izločene iz postopka 

izbire. Rok za prijavo na razpis je 8 dni od objave.
Prijavo na razpis z vsemi zahtevanimi prilogami kan-

didat pošlje priporočeno na naslov: Osrednja knjižnica 
Srečka Vilharja Koper, Svet zavoda, Trg Brolo 1, 6000 
Koper, s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis – direktor«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izboru prejeli v za-
konitem roku.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske 
in moške.

Svet zavoda Osrednje knjižnice  
Srečka Vilharja Koper

Razpisi delovnih mest

 Ob-2981/17

In virtù dell'art. 17 della Legge sulle biblioteche 
(Boll. uff. 87/2001), l’art. 35 della Legge sugli enti (Gazz. 
Uff. 12/1991), l'art. 12 dell'Atto di fondazione dell'en-
te pubblico Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodi-
stria (Gazz. uff. n. 2/2004) e la delibera del Consiglio 
dell'ente Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria in 
data 4. 9. 2017 il Consiglio dell'ente Biblioteca centrale 
Srečko Vilhar Capodistria pubblica il bando di concorso 
per il posto di

direttore
dell'ente pubblico Biblioteca centrale  

Srečko Vilhar Capodistria
per un periodo di 5 anni, a partire dal 20. 1. 2018.
Oltre ai requisiti generali prescritti dalla legge, i can-

didati devono adempiere le seguenti condizioni:
– titolo universitario di scienze sociali o umanisti-

che;
– almeno cinque anni di esperienza lavorativa, dei 

quali almeno tre in posti di lavoro dirigenziali;
– conoscenza attiva della lingua italiana;
– conoscenza basilare del lavoro al computer.
Se il candidato scelto non ha l'esame professionale 

in biblioteconomia, deve sostenerlo con successo al più 
tardi entro due anni dall'inizio del mandato.

Se il direttore non sostiene con successo l'esame 
di biblioteconomia del paragrafo precedente, il suo man-
dato scade.

Si ritiene che il candidato soddisfi alla condizione di 
esperienze lavorative dirigenziali, se è stato impiegato in 
un posto di lavoro dirigenziale per almeno tre anni. Un 
posto di lavoro dirigenziale è considerato un posto di 
lavoro in cui il candidato è responsabile di un'organizza-
zione di lavoro comparabile (ente, istituzione, azienda, 
società ecc.) e nella quale ha avuto poteri decisionali sui 
diritti e doveri dei lavoratori.

La conoscenza attiva della lingua italiana va prova-
ta con l'adempimento delle condizioni richieste specifi-
cate nell'art. 61, comma tre, della Legge sui dipendenti 
pubblici (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slove-
nia, n. 63/07 – upb3) e l'adempimento delle condizioni 
richieste specificate nella spiegazione ufficiale del Mini-
stero della Pubblica Amministrazione n. 100-425/2008/5 
il 11. 7. 2008.

Alla domanda il candidato deve allegare i seguenti 
attestati:

– curriculum vitae;
– attestato sull'adempimento delle condizioni ge-

nerali;
– attestato sull'adempimento del grado d'istruzione 

richiesta;
– attestato sull'adempimento delle esperienze di 

lavoro richieste,
– attestato sulla conoscenza attiva della lingua ita-

liana e
– bozza del Piano di lavoro quinquennale dell'ente.
Le domande incomplete verranno escluse dalla 

procedura di selezione.
Il termine per la presentazione della domanda è di 

otto giorni dalla data di pubblicazione.
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Le domande con tutti gli allegati-attestati richiesti 
vanno inviate in busta chiusa raccomandata all'indiriz-
zo: Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria Koper, 
Consiglio d'istituto, Piazza Brolo 1, 6000 Capodistria, 
con la dicitura »Non aprire – Bando pubblico per il di-
rettore«.

I candidati saranno informati della selezione entro 
i termini previsti dalla legge.

Il Consiglio dell'ente Biblioteca centrale  
Srečko Vilhar Capodistria

 Ob-2984/17

Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetja Rav-
ne na Koroškem, d.o.o., Gačnikova pot 5, 2390 Ravne 
na Koroškem, na podlagi 19. člena Odloka o ustanovi-
tvi javnega podjetja Javno komunalno podjetje Ravne 
na Koroškem, d.o.o. (Uradni list RS, št. 51/16, 57/16) 
in 17. člena Akta o ustanovitvi Javnega komunalnega 
podjetja Ravne na Koroškem, d.o.o. z dne 12. 10. 2016 
objavlja javni razpis za imenovanje

direktorja
Javnega komunalnega podjetja  

Ravne na Koroškem, d.o.o. (m/ž)
Kraj opravljanja delovnega mesta je na Ravnah na 

Koroškem, na naslovu Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na 
Koroškem, kjer so uradni prostori Javnega komunalne-
ga podjetja Ravne na Koroškem, d.o.o. (v nadaljevanju: 
JKP Ravne na Koroškem, d.o.o.) oziroma v drugih ura-
dnih prostorih, kjer opravlja svoje naloge JKP Ravne na 
Koroškem, d.o.o., ter po potrebi na terenu.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Naloge delovnega mesta:
– vodi posle javnega podjetja in ga zastopa,
– je odredbodajalec javnega podjetja,
– podpisuje poslovne akte, listine in druge doku-

mente iz poslovanja javnega podjetja,
– določa naloge zaposlenim v javnem podjetju in 

nadzoruje njihovo izvajanje,
– izvaja sklepe ustanovitelja in nadzornega sveta,
– pripravlja poslovne načrte, poročila, razvojne na-

črte, programe izvajanja javnih služb,
– sprejema akt o organizaciji dela,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest 

po predhodnem soglasju nadzornega sveta,
– sprejema kadrovski načrt po predhodnem soglas-

ju nadzornega sveta,
– sklepa pogodbe o zaposlitvi z delavci,
– izvaja kadrovsko politiko ter prerazporejanje in 

sprejemanje delavcev na delo v skladu s sprejetimi 
akti,

– poroča ustanovitelju in nadzornemu svetu javne-
ga podjetja o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na 
delovanje javnega podjetja,

– izvajanje nalog, ki jih določa zakon.
Za direktorja je lahko imenovana vsaka poslovno 

sposobna fizična oseba, ki poleg splošnih zakonskih 
izpolnjuje še naslednje pogoje:

– da ima najmanj visokošolsko izobrazbo (VII/1) 
ekonomske, tehnične ali pravne smeri,

– da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj po pri-
dobitvi izobrazbe, ki je navedena kot pogoj in od tega 
najmanj dve leti izkušenj na vodstvenih oziroma vodilnih 
delovnih mestih,

– da ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– poznavanje uradnega jezika.

Za direktorja ne more biti imenovana oseba, ki:
– je že član drugega organa vodenja ali nadzora 

tega podjetja,
– je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega 

dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in 
socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premože-
nje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba 
ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od 
pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni za-
pora,

– ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravlja-
nja poklica, in sicer dokler traja prepoved, ali

– je bila kot član organa vodenja ali nadzora druž-
be, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravno-
močno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skla-
du z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje 
podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti 
po pravnomočnosti sodbe.

Kandidati morajo k prijavi na razpis priložiti nasle-
dnja dokazila:

1. življenjepis ter da se navede poleg formalne 
izobrazbe tudi druga znanja in veščine, iz katerih je 
razvidno, da ima kandidat organizacijske in vodstvene 
sposobnosti;

2. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede strokov-
ne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in 
smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila 
pridobljena;

3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj 
na vodstvenih oziroma vodilnih delovnih mestih (obve-
zno navesti: obdobje, v katerem je kandidat opravljal po-
samezna dela, kje jih je opravljal, kandidat naj natančno 
opiše kakšno vrsto dela je opravljal, stopnjo zahtevnosti 
del ter kakšen naziv je imel);

4. izjavo o znanju uradnega jezika;
5. program poslovanja in razvoja javnega podjetja 

v mandatnem obdobju;
6. izjave kandidata da:
– ni član drugega organa vodenja ali nadzora tega 

podjetja;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega de-

janja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in 
socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premože-
nje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma, da 
je v primeru obsodbe minilo pet let od pravnomočnosti 
sodbe in dve leti od prestane kazni zapora;

– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opra-
vljanja poklica, dokler traja prepoved;

– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, 
nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno 
obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z do-
ločbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, 
o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po 
pravnomočnosti sodbe;

7. izjavo, da dovoljuje JKP Ravne na Koro-
škem, d.o.o. pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za 
namen tega razpisa. V primeru, da kandidat s tem ne 
soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna zahtevana 
dokazila.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno raz-
merje za določen čas 4-letni mandat, za polni delovni 
čas.

Kandidati morajo svojo vlogo skupaj z dokazili o iz-
polnjevanju pogojev posredovati v zaprti kuverti na na-
slov: Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, 
d.o.o., Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, 
s pripisom: »Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja 
JKP Ravne na Koroškem, d.o.o.«, in sicer v roku 30 dni. 
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Rok za oddajo prijave prične teči naslednji dan po zadnji 
objavi. Razpis se objavi na Zavodu Republike Slovenije 
za zaposlovanje, na spletni stran JKP Ravne na Koro-
škem, d.o.o., www.jkpravne.si, na spletni strani Občine 
Ravne na Koroškem, www.ravne.si in v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Upoštevane bodo pravočasne in popolne prijave 
z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in pro-
gramom oziroma vizijo razvoja javnega podjetja. Izbirni 
postopek, ki vključuje tudi razgovor, se opravi s kandida-
ti, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne 
pogoje. Razgovor opravi Nadzorni svet Javnega komu-
nalnega podjetja Ravne na Koroškem, d.o.o.

Kandidati bodo na podlagi 19. člena Statuta Javne-
ga komunalnega podjetja Ravne na Koroškem, d.o.o. 
o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po zaključenem po-
stopku izbire.

Vse informacije o izvedbi javnega razpisa se lah-
ko pridobijo na Javnem komunalnem podjetju Ravne 
na Koroškem, d.o.o., Gačnikova pot 5, Ravne na Ko-
roškem, odgovorna oseba: Maja Blatnik Gorenšek, 
tel. 02/821-54-83, vsak dan med 8. in 10. uro oziroma 
po e-pošti: maja.blatnik.gorensek@jkpravne.si.

Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetja  
Ravne na Koroškem, d.o.o.

 Ob-2985/17

Svet zavoda Šolskega centra za pošto, ekonomijo 
in telekomunikacije Ljub ljana, na podlagi sklepa z dne 
30. 8. 2017 razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Srednje tehniške in strokovne šole  

ŠC PET Ljub ljana
Pogoji:
Kandidati za ravnatelja morajo izpolnjevati pogoje 

v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgo-
je in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 
– popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 
46/16 in 49/16 – popr.).

Trajanje zaposlitve in datum začetka zaposlitve:
Predviden začetek dela je 1. 1. 2018. Izbrani kandi-

dat bo imenovan za mandatno obdobje 5 let.
Pisni prijavi priložite dokazila:
– o izobrazbi,
– nazivu,
– opravljenem strokovnem izpitu,
– pedagoško-andragoški izobrazbi na podlagi 

100. člena ZOFVI,
– opravljenem ravnateljskem izpitu,
– delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznova-

nosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se pre-
ganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora 
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo Ministrstva za 
pravosodje o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja 
zoper spolno nedotakljivost ter

– potrdilo pristojnega sodišča, da postopek zaradi 
kaznivega dejanja zoper kandidata ni bil uveden, in 
s priloženo izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču 
izven kraja prebivališča zoper njega ni uveden kazenski 
postopek zoper spolno nedotakljivost.

Rok za prijavo kandidatov je 14 dni od dneva ob-
jave razpisa.

Kandidati morajo k prijavi predložiti program vode-
nja Srednje tehniške in strokovne šole kot organizacijske 
enote zavoda ŠC PET (drugi odstavek 58. člena ZOFVI).

Kandidati naj prijavo z dokazili o izpolnjevanju po-
gojev pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na 
razpis za ravnatelja Srednje tehniške in strokovne šole« 
na naslov Svet zavoda ŠC PET, Celjska ulica 16, 1000 
Ljub ljana.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni/e v zakonitem 
roku.

Svet zavoda ŠC PET Ljub ljana

 Ob-2986/17

Svet Šolskega centra za pošto, ekonomijo in tele-
komunikacije Ljub ljana razpisuje na podlagi 58. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-
vanja (Uradni list RS, št. 16/07 in spremembe)

direktorja m/ž
Šolskega centra za pošto, ekonomijo  

in telekomunikacije Ljub ljana
Pogoji za imenovanje direktorja so določeni 

v 55. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja, kot je: – izobrazba, pridobljena po štu-
dijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, 
oziroma raven izobrazbe, pridobljena po študijskih pro-
gramih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge 
stopnje, – najmanj pet let delovnih izkušenj in – opra-
vljen ravnateljski izpit, ki ga mora kandidat, v kolikor 
ga nima, pridobiti najkasneje v enem letu po začetku 
mandata.

Kandidati morajo k prijavi na razpis priložiti dokazila 
o izpolnjevanju pogojev za direktorja (dokazilo o pri-
dobljeni izobrazbi, o delovnih izkušnjah, ravnateljskem 
izpitu), potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo sodišča, 
s katerim izkaže, da ni v kazenskem postopku ter pro-
gram vodenja zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan z 19. 11. 2017 za 
mandatno obdobje 5 let.

Rok za prijavo na razpis je 14 dni od objave razpi-
sa na naslov: Svet zavoda ŠC PET Ljub ljana, Celjska 
ulica 16, 1000 Ljub ljana, s pripisom »Prijava na razpis 
za direktorja«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda ŠC PET Ljub ljana

 Ob-2989/17

Svet Osnovne šole Kolezija, Cesta v Mestni log 46, 
1000 Ljub ljana, na podlagi 48. in 58. člena Zakona o or-
ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24, 47/15, 
46/16 in 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj) razpisuje delovno 
mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo 

ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in 
posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24, 47/15, 46/16 
in 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, v nadaljnjem besedilu 
ZOFVI).

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Predviden začetek dela je 26. 12. 2017.
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Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja 
polni delovni čas.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/a za dobo 
5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogod-
ba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravna-
teljice.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka 
ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 
30 dni) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov 
Svet zavoda Osnovne šole Kolezija, Cesta v Mestni 
log 46, 1000 Ljub ljana, s pripisom »Prijava na razpis 
ravnatelja/ravnateljice«.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

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

Svet Osnovne šole Kolezija

 Ob-2991/17

Na podlagi sprejetega sklepa 7. seje Sveta zavoda 
OŠ Vavta vas, Vavta vas 1, 8351 Straža, svet zavoda 
razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v na-
daljnjem besedilu: ZOFVI).

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

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 
polni delovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni 
v kazenskem postopku) pošljite v 10 dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Vavta vas, Vavta 
vas 1, 8351 Straža, z oznako “Prijava na razpis za 
ravnatelja/-ice – Ne odpiraj.«

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda OŠ Vavta vas

Št. 701-64/2017 Ob-3002/17

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi pr-
vega odstavka 118. člena Zakona o državnem tožilstvu 
(Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F, 47/12 
– ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – 
ZSKZDČEU-1, 19/15 – ZDT-1B in 23/17 – ZSSve)

prosto mesto vodje
Okrožnega državnega tožilstva v Ljub ljani
Razpisni pogoji:
V skladu s tretjim odstavkom 117. člena ZDT-1 je 

za vodjo okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan 
državni tožilec, ki je ob prijavi mlajši od 64 let in izpolnjuje 
pogoje za imenovanje v naziv višjega državnega tožilca.

Vsi kandidati morajo prijavi priložiti:
– življenjepis z opisom strokovne dejavnosti;
– program vodenja državnega tožilstva, ki mora 

skladno s četrtim odstavkom 118. člena ZDT-1 vsebovati 
zlasti oceno stanja na državnem tožilstvu, oceno tveganj 
in priložnosti za izboljšanje njegovega delovanja, način 
zagotavljanja izvajanja politike pregona, področja pred-
nostnega obravnavanja zadev ter navedbo ukrepov in 
rokov za dosego ciljev;

– dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev iz 
tretjega odstavka 117. člena ZDT-1.

Skladno s prvim odstavkom 117. člena ZDT-1 vodjo 
okrožnega državnega tožilstva imenuje Državnotožilski 
svet, na obrazložen predlog ministra po predhodnem 
mnenju generalnega državnega tožilca, za šest let z mo-
žnostjo ponovnega imenovanja.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosod-
je, Ljub ljana, Župančičeva 3, 30 dni po objavi razpisa, 
z oznako na ovojnici »prijava za 701-64/2017 – Ljub-
ljana«.

Ministrstvo za pravosodje

 Ob-3017/17

Na podlagi 12. člena Zakona o lastninskem preo-
blikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 
47/97, 102/07, 26/11 in 58/12), Odloka o ustanovi-
tvi Fundacije za financiranje invalidskih in humanitar-
nih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 9/98 in 76/10), 19. in 20. člena Pravil Fundacije 
za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij 
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/99, 89/99, 
45/05 in 23/08) ter na podlagi sklepa 3. seje Sveta 
Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij v Republiki Sloveniji z dne 14. 9. 2017, 
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij v Republiki Sloveniji objavlja javni razpis 
za zasedbo delovnega mesta

direktorja/direktorico
Fundacije za financiranje invalidskih  

in humanitarnih organizacij v RS  
(v nadaljnjem besedilu FIHO)

Kandidat/-ka mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo ali magisterij po 

II. stopnji bolonjskega programa,
– da ni član/-ica sveta FIHO,
– da je državljan/ka Republike Slovenije,
– da ima organizacijske sposobnosti in vsaj 5 let 

vodstvenih delovnih izkušenj,
– da pozna področje dela in ima vsaj 5 let izkušenj 

na področju delovanja invalidskih in humanitarnih de-
javnosti.

Izbrani kandidat bo imenovan na seji Sveta FIHO. 
Do pridobitve soglasja Vlade RS k imenovanju, ko mu 
prične teči 5 letni mandat, bo na podlagi dodatnega 
sklepa Sveta FIHO opravljal funkcijo vršilca dolžnosti 
direktorja FIHO. Imenovan bo za polni delovni čas in bo 
opravljal funkcijo poklicno. Za svojo delo bo prejemal 
mesečno plačo, ki jo bo na podlagi Kataloga o sistemi-
zaciji delovnih mest FIHO določil Svet FIHO.
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Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– življenjepis,
– pisna dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev,
– predstavitev prednostnih nalog in vizije razvoja 

FIHO.
Prijave se pošljejo v 10 dneh po objavi razpisa na 

naslov: Fundacija za financiranje invalidskih in huma-
nitarnih organizacij v RS, Stegne 21c, 1000 Ljub ljana, 
s pripisom »Razpis za direktorja«.

Prijave na javni razpis bo obravnavala posebna 
razpisna komisija. Nepopolne in prepozne prijave bo 
komisija izločila iz nadaljnje obravnave. Prijave, iz katere 
bo razvidno, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev, 
bo izločena iz nadaljnje obravnave. Kandidati, ki bodo 
izpolnjevali razpisne pogoje, bodo povabljeni na sejo 
Sveta FIHO z namenom predstavitve prednostnih nalog 
in vizije razvoja FIHO.

Dodatne informacije je možno pridobiti na sedežu 
FIHO, kontaktna oseba: Breda Oman, tel. 01/500-77-00.

O izboru bodo prijavljeni kandidati obveščeni v roku 
10 dni po imenovanju na seji Sveta FIHO.

Fundacija za financiranje invalidskih  
in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
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Št. 35430-5/2016-2 Ob-3001/17

Obvestilo
o zaključku Javnega poziva 42SUB-AVPO16 

Nepovratne finančne spodbude občinam  
za nakup novih vozil za javni potniški promet  

na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu  
za kakovost zraka

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja, 
da je Javni poziv 42SUB-AVPO16 Nepovratne finančne 
spodbude občinam za nakup novih vozil za javni potniški 
promet na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu 
za kakovost zraka (Uradni list RS, št. 63/16), zaključen.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-2987/17

Na podlagi 30. člena statuta SID – Slovenska izvo-
zna in razvojna banka, d.d., Ljub ljana (v nadaljevanju: 
SID banka) kot edini delničar družbe SID – Prva kredi-
tna zavarovalnica d.d., Ljub ljana (v nadaljevanju: SID 
– PKZ) objavlja naslednje sporočilo:

prodaja delnic družbe SID – Prva kreditna 
zavarovalnica d. d., Ljub ljana

SID banka objavlja namero o prodaji do 100 % de-
leža v SID – PKZ.

V postopku prodaje bo SID banka v sodelovanju 
z izbranim finančnim svetovalcem, družbo PwC Sveto-
vanje d. o. o., Ljub ljana (v nadaljevanju: PwC), posla-
la izbranim potencialnim domačim in tujim vlagateljem 
vabilo (»Teaser«) k pristopu k prodajnemu postopku. 
Udeležba bo omogočena tudi ostalim zainteresiranim 
vlagateljem, ki bodo izrazili interes do konca septembra.

Vsem zainteresiranim vlagateljem bo, pod pogo-
jem sklenitve sporazuma o nerazkrivanju in varovanju 
zaupnih podatkov v prodajnem postopku, na voljo tudi 
informacijski memorandum ter ostale relevantne infor-
macije potrebne za pripravo nezavezujoče ponudbe.

Za dodatne informacije o prodajnem postopku na-
prošamo morebitne interesente, da kontaktirajo izbra-
nega finančnega svetovalca PwC (kontaktna oseba: 
Primož Rozman, tel. +386/1/583-60-00, el. pošta: pri-
moz.rozman@si.pwc.com).

SID banka, d. d., Ljub ljana  
Uprava družbe

Druge objave
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Št. 2153-9/2014/10(1324-03) Ob-2982/17

V register političnih strank se pri politični stranki 
Listi Marjana Šarca – Naprej Kamnik, s skrajšanim 
imenom LMŠ-Naprej Kamnik, s kratico imena LMŠ in 
s sedežem v Šmarci, Bistriška cesta 10a, ter z ma-
tično številko: 4067002000, vpiše sprememba statuta, 
sprememba imena v: Lista Marjana Šarca, spremem-
ba znaka stranke ter izbriše skrajšano ime LMŠ-Naprej 
Kamnik. Znak stranke je horizontalen in je sestavljen iz 
napisa imena stranke ter kratice. Znak je v obliki tipo-
grafskega zapisa, napisan z linearno pisavo, horizon-
talen in se loči na zgornji in spodnji del. Napis »LMŠ« 
je zgoraj, napis »Lista Marjana Šarca« spodaj. Spodnji 
napis je manjši od zgornjega za petino. Napis »LMŠ« je 
upodobljen s krepko kurzivno različico pisave Quadon in 
je modre barve. Dopolnjuje ga strešica oziroma puščica 
zelene barve, ki je umeščena nad črko s in usmerjena 
v desno. Napis »Lista Marjana Šarca« je upodobljen 
z navadno kurzivno različico pisave Quadon in je zelene 
barve. Barvne vrednosti, po CMYK lestvici, modre bar-
ve so C 100 %, M 70 %, Y 0 %, K 0 % ter zelene barve 
C 80 %, M 10 %, Y 80 %, K 0 %.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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 Ob-2979/17

Direktor družbe CANMAL, družba za trgovino 
in storitve d.o.o., s skrajšano firmo CANMAL d.o.o., 
s sedežem v Mariboru in poslovnim naslovom Titova 
cesta 21, 2000 Maribor, MŠ: 1323784000, Robert Kralj, 
na podlagi določil prvega odstavka 586. člena Zakona 
o gospodarskih družbah (ZGD-1) v povezavi s 622.e čle-
nom Zakona o gospodarskih družbah, objavlja naslednje 
obvestilo:

1. Dne 24. 5. 2017 je bil sodnemu registru Okro-
žnega sodišča v Mariboru predložen Skupni načrt pri-
pojitve družbe ROI CONSEILLER, družba z omejeno 
odgovornostjo za poslovno svetovanje, s sedežem v Za-
grebu, Ulica grada Vukovara 269D, vpisana v sodni 
register Trgovinskega sodišča v Zagrebu pod matično 
številko sub jekta 081083771, kot prevzemne družbe in 
CANMAL, družba za trgovino in storitve d.o.o., s skraj-
šano firmo CANMAL d.o.o., s sedežem v Mariboru in 
poslovnim naslovom Titova cesta 21, 2000 Maribor, 
MŠ: 1323784000, kot prevzete družbe.

Družbi sta Skupni načrt pripojitve podpisale dne 
20. 4. 2017, v obliki notarskega zapisa pri Notarki Anici 
Hukelj v Zagrebu.

2. Na podlagi skupnega načrta pripojitve bo izvede-
no statusno preoblikovanje in se bo družba CANMAL, 
družba za trgovino in storitve d.o.o., Titova cesta 21, 
2000 Maribor, pripojila k družbi ROI CONSEILLER, 
družba z omejeno odgovornostjo za poslovno svetova-
nje, s sedežem v Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269D.

3. Na sedežu družbe CANMAL, družba za trgovino 
in storitve d.o.o., Titova cesta 21, 2000 Maribor, je od 
objave tega sporočila do dneva skupščine, ki bo odloča-
la o soglasju k delitvi, vsak delovni dan v času od 8. do 
12. ure, družbeniku na vpogled Skupni načrt pripojitve 
z dne 20. 4. 2017 skupaj s prilogami.

4. Vsak družbenik, upnik ali delavec lahko uveljavlja 
svoje pravice na način kot to določa Zakon o gospodar-
ski družbah (ZGD-1). Vsak upnik lahko uveljavlja svoje 
pravice v skladu s 592. členom ZGD-1 in 622.j členom 
ter drugimi členi Zakona o gospodarskih družbah, pod 
pogoji, ki jih določa ta zakon. Upniki lahko uveljavljajo 
svoje pravice v 30 dneh po objavi tega obvestila. Druž-
benik družbe lahko uveljavlja svoje pravice v skladu 
s 586. členom in drugimi členi Zakona o gospodarskih 
družbah, pod pogoji, ki jih določa ta zakon.

Družba CANMAL d.o.o. bo družbeniku na njegovo 
zahtevo najpozneje naslednji delovni dan po prejemu 
zahteve, brezplačno izročila prepis skupni načrt pripoji-
tve in ostalih listin, vsakemu upniku ali svetu delavcev, 
če je ustanovljen, pa bo na njegovo zahtevo, najkasneje 
naslednji delovni dan po prejemu zahteve, brezplačno 
izročila prepis listin iz tretje točke.

5. Na skupščini družbe se bo razložil Skupni načrt 
pripojitve, prav tako bo družbenik obveščen o vseh dru-
gih pomembnih informacijah.

CANMAL d.o.o.  
direktor Robert Kralj

Objave gospodarskih družb
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Izvršbe

2522 VL 57140/2017 Os-2946/17

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani z dne 26. 6. 2017, opr. št. VL 57140/2017, 
je bil dne 26. 7. 2017 v korist upnika B IN B FIN, fi-
nance, svetovanje in posredovanje, d.o.o., Ljub ljanska 
cesta 41, Trzin, opravljen rubež nepremičnin, ki niso 
vpisana v zemljiško knjigo, to je:

– garažni boks v garažni hiši z ID znakom 
1725-217-8 v izmeri 12,50 m2, na naslovu Dvorakova 
ulica 3, Ljub ljana,

– garažni boks v garažni hiši z ID znakom 
1725-217-9 v izmeri 12,5 m2, na naslovu Dvorakova 
ulica 3, Ljub ljana,

– garažni boks v garažni hiši z ID znakom 
1725-217-10 v izmeri 12,5 m2, na naslovu Dvorakova 
ulica 3, Ljub ljana,

– garažni boks v garažni hiši z ID znakom 
1725-217-11 v izmeri 12,5 m2, na naslovu Dvorakova 
ulica 3, Ljub ljana,

– garažni boks v garažni hiši z ID znakom 
1725-217-12 v izmeri 12,5 m2, na naslovu Dvorakova 
ulica 3, Ljub ljana,

– garažni boks v garažni hiši z ID znakom 
1725-217-13 v izmeri 12,5 m2, na naslovu Dvorakova 
ulica 3, Ljub ljana,

– garažni boks v garažni hiši z ID znakom 
1725-217-14 v izmeri 12,5 m2, na naslovu Dvorakova 
ulica 3, Ljub ljana,

– poslovni prostor – prodajna galerija z ID znakom 
1725-236-4, nadstropje 1, v izmeri 208,10 m2, na naslo-
vu Kersnikova ulica 10A, Ljub ljana.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 23. 8. 2017

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

II N 235/2013 Os-2932/17

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajni sodni-
ci mag. Urški Klakočar Zupančič, v nepravdni zade-
vi predlagateljev: 1. Boris Šurbek, Pogled 9, Moravče, 
2. Jože Bitenc, Smoletova 8, Ljub ljana, 3. Ana Bitenc, 
Smoletova 8, Ljub ljana, 4. Sonja Bebar, Jakšičeva 
ulica 9, Ljub ljana, 5. Jelena Trtnik, Preradovičeva 14, 
Ljub ljana, 6. Tatjana Korenjak, Lipe 13, Ljub ljana, 7. Du-
šan Vodopivec, Dergomaška 7, Ljub ljana, 8. Vera Ha-
bič, Dunajska cesta 31, Ljub ljana, 9. Milan Pintar, Bre-
znica 39, Žirovnica, 10. Bojana Hren, Jakšičeva ulica 2, 
Ljub ljana, 11. Marko Žužek, Korita na Krasu 14, Kosta-
njevica na Krasu, 12. Sinja Žnidarčič, Štihova ulica 26, 
Ljub ljana, 13. Franc Gregorič, Jakšičeva ulica 2, Ljub-
ljana, 14. Romana Škerl, Jakšičeva ulica 2, Ljub ljana, 

Objave sodišč

15. Jože Mastnak, Jakšičeva ulica 2, Ljub ljana, 16. Anica 
Zupan, Jakšičeva ulica 2, Ljub ljana, 17. Anton Seliškar, 
Bodrišna vas 17, Grobelno, 18. Darja Kocjančič, Mala 
Ligojna 39, Vrhnika, 19. Marjan Zajc, Jakšičeva ulica 2, 
Ljub ljana, 20. Marjanca Šalehar, Jakšičeva ulica 2, Ljub-
ljana, 21. Simona Šalehar, Jakšičeva ulica 2, Ljub ljana, 
22. Metka Praprotnik, Gradnikova ulica 57, Radovlji-
ca, 23. Peter Kozina, Dunajska cesta 23, Ljub ljana, 
24. Janez Golob, Vodenska cesta 24, Trbovlje, 25. Ka-
rel Žužek, Spodnja Javoršica 1a, Moravče, 26. Nata-
ša F. Dolenc, Jakšičeva ulica 2, Ljub ljana, 27. Dušan 
Zupančič, Mala vas 9e, Ljub ljana, 28. Franc Tome, Ja-
kšičeva ulica 2, Ljub ljana, 29. Irena Ana Matelič, Jakši-
čeva ulica 2, Ljub ljana, 30. Ana Polak Petrič, Jakšičeva 
ulica 2, Ljub ljana, ki jih zastopa pooblaščenec Boris Šu-
rbek, Pogled 9, Moravče, zoper nasprotne udeležence: 
1. LIZ Inženiring, d.d., Ljub ljana – v stečaju, Vurnikova 2, 
Ljub ljana, ki ga zastopa stečajni upravitelj Simon Pre-
logar, naslov za vročanje: Poslovno svetovanje Simon 
Prelogar s.p., Cesta v Mestni log 1, Ljub ljana, 2. Me-
stna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 3. Franc 
Osredkar, Jakšičeva ulica 12, Ljub ljana, 4. Frančiška 
Osredkar (Belon), Dunajska cesta 29, Ljub ljana, 5. Ma-
rija Loboda, Jakšičeva ulica 12, Ljub ljana, 6. Helena Po-
tokar, Dunajska cesta 29, Ljub ljana, 7. Matjaž Potokar, 
Dunajska cesta 29, Ljub ljana, ob udeležbi: SCT, d.d., 
Ljub ljana – v stečaju, Slovenska cesta 58, Ljub ljana (kot 
pravni naslednik Gradbenega podjetja „Obnova“ Ljub-
ljana), ki ga zastopa stečajni upravitelj Leon Benigar 
Tošič, naslov za vročanje: Litijska cesta 45, Ljub ljana, 
dne 11. 8. 2017 izdalo sklep o začetku postopka vzpo-
stavitve zemljiško knjižne listine, kupoprodajne pogodbe 
št. 1277 z dne 30. 12. 1971 sklenjena med prodajalcem 
GP „Obnova“ Ljub ljana in kupovalko Tatjano Jug (zdaj 
Korenjak). Predmet kupoprodajne pogodbe je garaža 
št. 6, ki se nahaja v podzemni garaži, na Jakšičevi ulici, 
Ljub ljana (id. št. stavbe 2636-7971, k.o. Bežigrad).

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 sodi-
šča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pra-
vilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj na-
vedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastnin-
ske pravice v korist predlagateljice Tatjane Korenjak.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 11. 8. 2017

II N 114/2014 Os-2941/17

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajni sodnici 
Mateji Gabrovšek v nepravdni zadevi predlagateljev: 
1. Janez Zadnikar, Jesenkova ulica 10, Ljub ljana, ki ga 
zastopa Klavdija Šušnjara, naslov za vročanje Arkada 
Rešitve s.p., Dolenjska cesta 324A, Škofljica, in ostali 
(po seznamu predlagateljev v sklepu z dne 28. 8. 2017), 
zoper nasprotno udeleženko: Mestna občina Ljub ljana, 
Mestni trg 1, Ljub ljana, ki jo zastopa Primož Cegnar, od-
vetnik v Ljub ljani, ob udeležbi: 1. Skupnost vsakokratnih 
etažnih lastnikov stavbe na naslovu Jesenkova ulica 10, 
Ljub ljana, ki jih zastopa upravnik Želva, d.o.o., Samova 
ulica 9, Ljub ljana, in ostali (po seznamu udeležencev 
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v sklepu z dne 28. 8. 2017), zaradi vzpostavitve eta-
žne lastnine in vzpostavitve zemljiško knjižne listine, dne 
28. 8. 2017 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavi-
tve zemljiško knjižne listine: prodajne pogodbe, sklenje-
ne dne 16. 4. 1997 med prodajalcem Milkom Zadnikar-
jem in kupcem Janezom Zadnikarjem, katere predmet 
je bil solastninski delež do 202/10000 nepremičnine 
s parc. št. 1280, k.o. 1740 - Spodnja Šiška, kar v nara-
vi predstavlja del podstrešja v izmeri 34,13 m2 stavbe na 
naslovu Jesenkova ulica 10, Ljub ljana (v kataster stavb 
vpisan z ident. znakom 1740-1681-11).

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 sodi-
šča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pra-
vilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj na-
vedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastnin-
ske pravice v korist predlagatelja Janeza Zadnikarja.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 28. 8. 2017

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

0039 VL 29320/2014 Os-2430/17

Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi 
upnika 2 PI finančno in računalniško svetovanje, d.o.o., 
Komenda, Sadarjeva ulica 10, Komenda, ki ga zastopa 
zak. zast. Petra Grošelj, Sadarjeva ulica 10, Komenda, 
po odv. Župevec Bojan – odvetnik, Hrvatski trg 3, Ljub-
ljana, zoper dolžnika Bojana Venturini-Povše, Goriška 
ul. 8, Celje, ki ga zastopa odv. zač. zast. Mitja Godicelj, 
Kešetovo 12a, Trbovlje, zaradi izterjave 4.304,00 EUR 
s pp, o prenehanju začasnega zastopstva, 30. 5. 2017 
sklenilo:

Ugotovi se, da je odvetniku Mitji Godiclju, Kešeto-
vo 12a, Trbovlje, prenehalo začasno zastopstvo dolžnika.

Okrajno sodišče v Celju
dne 30. 5. 2017

IV P 578/2016 Os-2452/17

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom 
IV P 578/2016 z dne 29. 5. 2017 toženi stranki, katere 
prebivališče ni znano in tudi nima pooblaščenca, na 
podlagi četrtega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku postavilo začasno zastopnico odvetnico Dolo-
res Maučec, Pristaniška ulica 12, Koper.

Začasna zastopnica bo toženo stranko zastopala 
v postopku vse do takrat, dokler stranka ali njen poo-
blaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil, da 
ji je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 29. 5. 2017

VL 46070/2017 Os-2885/17

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za ve-
rodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika T – 2 d.o.o., 
Verovškova 64A, Ljub ljana, ki ga zastopa zak. zast. Jure 
Valjavec, proti dolžniku Feminu Ismaili, Ulica heroja Šlan-
dra 17, Maribor, zaradi izterjave 1.118,43 EUR, sklenilo:

Dolžniku Feminu Ismaili, Ulica heroja Šlan-
dra 17, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega od-

stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
– ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Lampič 
Darjan, Gosposvetska cesta 84, Maribor.

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 Ljub ljani
dne 14. 8. 2017

2675 VL 154792/2010 Os-2913/17

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi upnika 
A1 Slovenija, d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljub ljana, ki ga 
zastopa odvetnica Ana Filipov, Tomšičeva 3, Ljub ljana - do-
stava, proti dolžnici Suzani Pendić, Preglov trg 5, Ljub ljana 
– dostava, zaradi izterjave 608,06 EUR, sklenilo:

Dolžnici Suzani Pendić, se na podlagi 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Peter Pregl, 
Šmartinska cesta 28, 1000 Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do ta-
krat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 10. 8. 2017

VL 137793/2016 Os-2944/17

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Komuna-
la Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge 
storitve d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, Sloven-
ska Bistrica, ki ga zastopa zak. zast. Blaž Gregorič, 
Ulica Pohorskega bataljona 12, Slovenska Bistrica, proti 
dolžnici Majdi Pečovnik, V gaj 71, Fram, ki jo zastopa 
zak. zast. odvetnik Bojan Grubar, Tomšičeva 45, Maribor 
- dostava, zaradi izterjave 251,20 EUR, sklenilo:

Dolžnici Majdi Pečovnik, V gaj 71, Fram, se na pod-
lagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona 
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Bojan 
Grubar, Tomšičeva 45, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal 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 Ljub ljani
dne 30. 8. 2017

P 2413/2016-IV Os-2151/17

Okrožno sodišče v Ljub ljani je po višji pravosodni 
svetovalki Barbari Cetin, v pravdni zadevi tožeče stranke 
Silvije Boranovič, Tržaška cesta 55, Ljub ljana, ki jo za-
stopa Odvetniška družba Sibinčič Križanec Medak o.p. 
d.o.o. iz Ljub ljane, zoper toženo stranko Igorja Gajdu-
rovič, dejansko prebivališče neznano, zaradi zaupanja 
mladoletnega otroka v varstvo in vzgojo, določitve pre-
živnine in stikov, o postavitvi začasnega zastopnika, dne 
24. 4. 2017 sklenilo:
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Za začasnega zastopnika tožene stranke se ime-
nuje odvetnik Bernard Zupanc, Kersnikova ulica 1, 
Ljub ljana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 24. 4. 2017

P 97/2015 Os-2958/17

Okrajno sodišče v Trbovljah je v pravdni zadevi 
tožeče stranke Janeza Kraljič, Črna vas 290, Ljub-
ljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Jernejčič - 
Peternelj in partnerji, o.p., d.o.o. v Ljub ljani, zoper 
toženo stranko Ivano Železnik, Keršičeva cesta 23a, 
Trbovlje, zaradi plačila 19.950,00 EUR s pp, sklenilo:

Toženi stranki Ivani Železnik se postavi začasni 
zastopnik, odvetnik Iztok Šubara, Ulica 1. junija 36b, 
Trbovlje.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 6. 7. 2017

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 247/2015 Os-2835/17

Zapuščinska zadeva: po pok. Mihaelu Rojcu, pok. 
Josipa, neznanega datuma rojstva, neznanega zadnje-
ga prebivališča, razglašen za mrtvega s sklepom na-
slovnega sodišča opr. št. N 102/2013 z dne 5. 9. 2014 
in določenim datumom smrti 1. 1. 1930.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil 
zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso ste-
čaja zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o za-
pustnikovih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prene-
se v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu 
z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 7. 2017

II D 875/2012 Os-2948/17

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku za-
puščinski postopek po pok. Jožefi Kajzer, roj. 8. 4. 
1923, umrla 9. 2. 2012, nazadnje stanujoča Prušnikova 
ulica 62, Ljub ljana, drž. Republike Slovenije,

Zapustnica je bila ob smrti samska, potomcev ni 
imela, njena starša sta že pokojna. Zapustnica je na-
pisala oporoko in za dedinjo svojega nepremičnega 
in premičnega premoženja določila nečakinjo Martino 
Mis. Glede na navedeno pridejo v poštev kot nujni dedi-
či zapustničini bratje in sestre. Zapustnica je imela med 
drugim tudi brata Jakoba Kajzerja, ki naj bi stanoval 
v Avstraliji in naj bi bil že pokojni. Jakob Kajzer naj bi 
imel otroke, in sicer Mileno Linhart, Tonija Kaiserja in 
Jakoba Kaiserja. S podatki za navedene zapustničine 
nečake sodišče ne razpolaga.

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) vse osebe, ki mislijo, da ima-
jo pravico do dediščine po pok. Jožefi Kajzer poziva, da 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. 
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-

pek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 17. 8. 2017

D 521/2016 Os-2829/17

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski 
postopek po pok. Nancy Helen Deschamp, roj. Milossi, 
roj. 20. 4. 1979, nazadnje bivajoča 1741 2 nd Ave 
West, Prince Rupert, BC V8J-IJ5, Kanada, ki je umrla 
dne 9. 12. 2013.

Zapustničini zakoniti dediči, razen zap. strica 
Zdenka Humarja, sodišču niso znani.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo 
tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, 
sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo 
o zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpo-
lagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 6. 2017

D 156/2017 Os-2830/17

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski 
postopek po pok. Slavku Urbančiču, sin Venčeslava, 
roj. 30. 10. 1945, Kostanjevica 22, Lig, Kanal (tudi An-
hovo 61), ki je umrl 11. 2. 2017.

Zap. hčerki sta se dedovanju odpovedali, zapu-
stnikovi zakoniti dediči II. in III. dednega reda (zap. 
bratje, sestre, bratranci in sestrične) pa sodišču niso 
znani.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo 
tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, 
sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo 
o zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpo-
lagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 7. 2017

D 290/2006 Os-2769/17

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 
17. 10. 2006 umrli Gregorač Leopoldini, roj. 29. 6. 
1923, nazadnje stanujoči Koritenska cesta 18, Bled, 
za dodatno najdeno premoženje. Leo Ličof, zapustničin 
sin, se je dedovanju odpovedal, dediči v 2. in 3. de-
dnem redu pa niso znani. Zato se jih poziva, da lahko 
v roku enega leta od objave tega oklica uveljavljajo 
dedno pravico.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 11. 7. 2017

D 169/2016 Os-2871/17

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 
16. 6. 2015 umrlem Tomaževic Jožefu, nazadnje sta-
nujočem v Argentini, Calle Colombia 3976, Buenos 
Aires, AR 1754 San Justo. Vsi zakoniti dediči niso zna-
ni – njihovi naslovi. Zato se jih poziva, da v enem letu 
od objave tega oklica lahko uveljavljajo dedno pravico. 
Po preteku navedenega roka bo odločeno na podlagi 
podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 16. 8. 2017
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D 6/2017 Os-2578/17

Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek 
po dne 9. 12. 2016 umrli Angeli Trost, roj. Kovač, roj. 11. 5. 
1939, samski, nazadnje stanujoča Pongrac 134, Griže.

Pokojna Angela Trost je bila samska in ni imela 
otrok. Sorodniki pokojne niso znani.

Sodišče zato poziva osebe, ki menijo, da imajo 
pravico do dedovanja, naj se priglasijo sodišču v roku 
enega leta od objave tega oklica na oglasni deski tukaj-
šnjega sodišča.

Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščin-
sko obravnavo in izdalo sklep o dedovanju na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 19. 6. 2017

Oklici pogrešanih

N 67/2017 Os-2806/17

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku postopek za 
razglasitev naslednje pogrešane osebe za mrtvo: Josip 
Primožič, sin Josipa in Marije, rojen dne 6. 3. 1870, 
z zadnjim znanim bivališčem Kortine 80, Črni Kal.

Vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti pogrešane ose-
be, se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh 
mesecih od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo 
sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 3. 8. 2017

N 44/2017 Os-2934/17

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za 
razglasitev pogrešane nasprotne udeleženke Dragice 

Seckar, roj. 1. 11. 1939, neznanega bivališča v Kanadi, 
za mrtvo.

Pogrešanko se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki 
kaj vedo o njenem življenju, pa se poziva, da to sporočijo 
Okrajnemu sodišču v Kopru v treh mesecih od objave 
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešan-
ko razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 8. 2017

N 37/2017 Os-2921/17

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku neprav-
dni postopek predlagateljice Marije Kralj, Senadolice 3, 
Senožeče, ki jo zastopa odvetniška pisarna Hiti d.o.o., 
Sežana, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke Jože-
fe Kjuder, roj. Abraht, Poljane pri Štjaku, sedaj neznane-
ga prebivališča, za mrtvo.

Pogrešana Jožefa Kjuder je bila rojena dne 30. 7. 
1836 v Poljanah pri Štjaku in se je dne 28. 7. 1871 
poročila z Johanom Kjudrom iz Kazelj. O pogrešani je 
znano le to, da je ta v zemljiški knjigi vpisana kot lastni-
ca nepremičnine parc. št. *13/1 k.o. 2442 – Štorje, od 
leta 1888 z naslovom Senadole 7, Senožeče, katero je 
pridobila na podlagi kupne – prodajne pogodbe z dne 
Sežana 16. 6. 1888, št.: 7327, po podatkih predlaga-
teljice naj bi se imenovana po nakupu nepremičnine 
z možem odselila neznano kam. Drugih podatkov o po-
grešani ni.

Pogrešano se poziva, da se oglasi, vse, ki bi karkoli 
vedeli o nasprotni udeleženki in njenem življenju, zlasti 
smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču 
v Sežani v roku treh mesecev od objave tega oklica, 
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešano 
razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 25. 8. 2017
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Drugo preklicujejo

AVTOPREVOZNIK GELTAR JERNEJ S.P., Bu-
torajska cesta 26, Črnomelj, potrdilo za voznike tujce, 
št. 011380/AD15-2-357/2015, izdano na ime Knežević 
Danko, veljavnost od 31. 1. 2015 do 6. 1. 2016, izdajatelj 
Obrtno-podjetniška zbornica. gnp-338306

AVTOPREVOZNIK GELTAR JERNEJ S.P., Bu-
torajska cesta 26, Črnomelj, potrdilo za voznike tujce, 
št. 011380/BGD15-2-3234/2014, izdano na ime Knežević 
Danko, veljavnost od 29. 7. 2014 do 30. 1. 2015, izdajatelj 
Obrtno-podjetniška zbornica. gno-338307

AVTOPREVOZNIK GELTAR JERNEJ S.P., Bu-
torajska cesta 26, Črnomelj, potrdilo za voznike tujce, 
št. 011380/BGD15-2-5284/2012, izdano na ime Jadrič 
Mirko, veljavnost od 2. 11. 2012 do 26. 2. 2014, izdajatelj 
Obrtno-podjetniška zbornica. gnn-338308

AVTOPREVOZNIŠTVO – GODEJŠA ROBERT S.P., 
Kebetova ulica 19, Cerknica, izvod licence št. 011444/002 
za vozilo Renault z reg. št. LJ NS-264, veljavnost do 
23. 10. 2017. gnh-338289

AVTOPREVOZNIŠTVO – GODEJŠA ROBERT 
S.P., Kebetova ulica 19, Cerknica, potrdilo za voznika 
št. 011444/SŠD14-2-899/2017, izdano leta 2017, veljav-
nost do 18. 5. 2017, izdala Obrtna zbornica na ime Darko 
Mijatovič. gnk-338290

AVTOPREVOZNIŠTVO – GODEJŠA ROBERT 
S.P., Kebetova ulica 19, Cerknica, potrdilo za voznika 
št. 011444/BGD14-2-5835/2012, leto izdaje 2012, veljav-
nost do 18. 5. 2017, izdala Obrtna zbornica na ime Duško 
Todič. gnf-338291

AVTOPREVOZNIŠTVO – GODEJŠA ROBERT 
S.P., Kebetova ulica 19, Cerknica, potrdilo za voznika 
št. 011444/AD14-2-7328/2012, izdano leta 2012, veljav-
nost do 23. 10. 2017, izdala Obrtna zbornica na ime Duško 
Todič. gne-338292

Bizjak Valter, Pivška ulica 5, Postojna, dijaško izkazni-
co, izdala SGMŠ. gny-338297

BOGDAN KAMPUŠ S.P., Stranje 6, Šmarje pri Jelšah, 
potrdilo za voznika, št. O5002178, izdano na ime Ristić Ra-
divoje, veljavnost od 27. 10. 2012 do 21. 7. 2013, izdajatelj 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnc-338319

BOGDAN KAMPUŠ S.P., Stranje 6, Šmarje pri Jelšah, 
potrdilo za voznika, št. O5004532, izdano na ime Ristić Ra-
divoje, veljavnost od 22. 7. 2013 do 20. 8. 2013, izdajatelj 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnb-338320

BOJAN TREVEN S.P., Hotedršica 7C, Hotedršica, po-
trdilo za voznika, št. 011195/SŠD40-2-1932/2015, izdano 
na ime Velić Ibro. gnu-338351

Brenčič Ana, Ulica Jožefe Lackove 32a, Ptuj, študent-
sko izkaznico, št. 37110030, izdala Veterinarska fakulteta. 
gnv-338300

Budinski Miroslav, Cesta v Šmartno 33a, Ljub ljana, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500000864001, izdal 
Cetis Celje d.d. gnt-338352

EUROTEK Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber, iz-
vod licence, št. GE008939/00549/116, za vozilo reg. 
št. NM NL630, veljavnost do 14. 9. 2022. gnz-338346

FILIPIČ MARKO S.P.-TRANSPORT, PRE-
ŠERNOVA ULICA 25, Ljutomer, potrdilo za voznika 
št. 011306/BGD39-7-5898/2012, veljavnost od 18. 9. 
2012 do 18. 11. 2013, izdala OZS na ime Dražić Dejan. 
gnc-338294

Preklici

FILIPIČ MARKO S.P.-TRANSPORT, PRE-
ŠERNOVA ULICA 25, Ljutomer, potrdilo za voznika 
št. 011306/SŠD39-2-5111/2013, veljavnost od 16. 12. 
2013 do 18. 9. 2017, izdala OZS na ime Dražić Milivoje. 
gnb-338295

FRANC TRUPAJ S.P., Virštanj 10B, Podčetrtek, po-
trdilo za voznika, št. O5002849, izdano na ime Antonić 
Milan, veljavnost od 2. 1. 2013 do 22. 4. 2014, izdajatelj 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnt-338327

FRANC TRUPAJ S.P., Virštanj 10B, Podčetrtek, po-
trdilo za voznika, št. O5004284, izdano na ime Cvijić Mi-
lenko, veljavnost od 2. 10. 2013 do 26. 10. 2016, izdajatelj 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gns-338328

FRANC TRUPAJ S.P., Virštanj 10B, Podčetrtek, po-
trdilo za voznika, št. O5004510, izdano na ime Nedić To-
mislav, veljavnost od 15. 7. 2013 do 23. 5. 2015, izdajatelj 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnr-338329

FRANC TRUPAJ S.P., Virštanj 10B, Podčetrtek, potr-
dilo za voznika, št. O5004285, izdano na ime Obradinović 
Miroslav, veljavnost od 2. 10. 2013 do 14. 4. 2016, izda-
jatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnq-338330

FRANC TRUPAJ S.P., Virštanj 10B, Podčetrtek, po-
trdilo za voznika, št. O5004517, izdano na ime Perić Mi-
roslav, veljavnost od 9. 7. 2013 do 19. 7. 2016, izdajatelj 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnp-338331

FRANC TRUPAJ S.P., Virštanj 10B, Podčetrtek, po-
trdilo za voznika, št. O5003333, izdano na ime Radulović 
Velimir, veljavnost od 14. 3. 2013 do 22. 1. 2016, izdajatelj 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gno-338332

FRANC TRUPAJ S.P., Virštanj 10B, Podčetrtek, potr-
dilo za voznika, št. O5002552, izdano na ime Stepanović 
Veličko, veljavnost od 3. 1. 2013 do 23. 4. 2014, izdajatelj 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnn-338333

FRANC TRUPAJ S.P., Virštanj 10B, Podčetrtek, po-
trdilo za voznika, št. O5005326, izdano na ime Antonić 
Milan, veljavnost od 29. 4. 2014 do 24. 10. 2017, izdajatelj 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnm-338334

FRANC TRUPAJ S.P., Virštanj 10B, Podčetrtek, po-
trdilo za voznika, št. O5004436, izdano na ime Arnautović 
Dragan, veljavnost od 18. 10. 2013 do 24. 10. 2017, izda-
jatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnl-338335

FRANC TRUPAJ S.P., Virštanj 10B, Podčetrtek, po-
trdilo za voznika, št. O5002067, izdano na ime Ignjatović 
Radiša, veljavnost od 24. 10. 2012 do 24. 10. 2017, izda-
jatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnk-338336

FRANC TRUPAJ S.P., Virštanj 10B, Podčetrtek, potr-
dilo za voznika, št. O5002069, izdano na ime Medaković 
Gojko, veljavnost od 24. 10. 2012 do 24. 10. 2017, izda-
jatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnj-338337

FRANC TRUPAJ S.P., Virštanj 10B, Podčetrtek, po-
trdilo za voznika, št. O5004214, izdano na ime Rosić Sla-
viša, veljavnost od 11. 9. 2013 do 24. 10. 2017, izdajatelj 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gni-338338

FRANC TRUPAJ S.P., Virštanj 10B, Podčetrtek, po-
trdilo za voznika, št. O5006173, izdano na ime Sekulić 
Ratko, veljavnost od 9. 10. 2014 do 24. 10. 2017, izdajatelj 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnh-338339

FRANC TRUPAJ S.P., Virštanj 10B, Podčetrtek, potr-
dilo za voznika, izdano na ime Stepanović Veličko, veljav-
nost od 24. 4. 2014 do 24. 10. 2017, izdajatelj Obrtno-pod-
jetniška zbornica Slovenije. gng-338340

Glukhov Aleksandr, Mašera-Spasičeva ulica 7, 
Ljub ljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. 
gnw-338299
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Gogala Tamara, Jaka Platiše 11, Kranj, študentsko 
izkaznico, št. 41100217, izdala Medicinska fakulteta Ljub-
ljana. gnk-338311

Hebar Jani, Ingoličeva ulica 8, Zgornja Polskava, di-
jaško izkaznico, izdala Srednja elektro-računalniška šola 
Maribor, št. A42GA4D9. gnz-338296

Hiti Tadej, Ograde 3, Stari trg pri Ložu, študentsko 
izkaznico, št. 63130064, izdala Fakulteta za računalništvo 
in informatiko. gnu-338301

Horvath Jožef, Tomšičeva 6, Lendava – Lendva, potr-
dilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposo-
bljenosti za odgovorno osebo, št. 616610, izdajatelj Mini-
strstvo za promet, leto izdaje 2002. gne-338342

JOŽE KOREN S.P., Stranska vas 78, Žužemberk, po-
trdilo za voznika, št. 011425/SŠD48-2-5205/2012, izdano 
na ime Stanič Goran, veljavnost od 1. 11. 2012 do 17. 9. 
2013, izdajatelj Obrtna zbornica. gnc-338344

Jurglič Ignac, Puščava 29, Mokronog, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500026291001, izdal Cetis Ce-
lje d.d. gnh-338314

Kavran Karmen, Prisojna ul. 2, Šentilj v Slov.goricah, 
študentsko izkaznico, št. 61261288, izdala Pedagoška fa-
kulteta Maribor. gnm-338309

Kovačević Admir, ŠCC, Pot na Lavo 22, Ce-
lje, certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, 
št. 5820.009.3.0.02-2011-57018, izdajatelj Šolski center 
Celje, leto izdaje 2011. gnt-338302

Kukovec Fredi, Zg. Žerjavci 62, Lenart v Slov. goricah, 
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne uspo-
sobljenosti, št. 609312, izdajatelj Ministrstvo za promet, 
leto izdaje 1998. gnd-338343

MATEJ ŽNIDARŠIČ S.P., Planina 117B, Planina, 
osnovno licenco, št. O0325565, za vozilo MAN 18.440, 
reg. št. PO UP 439. gnb-338345

Matjan Robert, Podmilj 9, Blagovica, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500003456002, izdal Cetis Ce-
lje d.d. gny-338347

MATJAŽ BERCE S.P., Dutovlje 4, Dutovlje, potrdilo za 
voznika, št. 011166/SŠD58-3-2425/2015, izdano na ime 
Miloš Gojković. gne-338317

NEDELJKO NENADOVIĆ S.P., Zadobrovška 
cesta 115, Ljub ljana-Polje, dovolilnice, Uk., št.: 0494508, 
0494507, 0494506, 0494505, 0494504, 0494503, 
0494502, 0494501; Rus., št.: 0832128, 0832129, 
0832127, 0832082, 0832084, 0832126, 0832125, 
0832124. gnl-338310

PIA-POT JANI PEČNIK S.P., Tominškova ulica 3, Na-
zarje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500017738001, 
izdal Cetis Celje d.d. na ime Drobež Martin, Ter 35, 3333 
Ljubno ob Savinji. gnc-338298

PREVOZ BLAGA V CESTNEM PROMETU FRONTI-
NI FRANC S.P., Volčji Potok 37, Radomlje, potrdilo za vo-
znika, št. 011987/RB25-2-2510/2017, izdano na ime Sefić 
Ramo, veljavnost do 9. 1. 2018. gnd-338318

Prinčič Tisa, Maksa Valentinčiča 13, Solkan, dijaško 
izkaznico, izdala Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina, 
št. 0006123526. gng-338315

ROBERT ŠEPEC S.P., Mačji Dol 22, Velika Loka, di-
gitalno tahografsko kartico, št. 2070500001898001, izdal 
Cetis Celje d.d. gnf-338341

ROMAN MEH S.P., Zadobrova 48, Škofja vas, iz-
vod licence, št. 011848/010, za vozilo Mercedes Benz 
Actros, reg. št. CE RR-754, veljavnost do 12. 10. 2017. 
gnq-338305

RUS FRANCI S.P., Pristavlja vas 5, Šentvid pri Stični, 
dovolilnico št. 1440590 za državo Ukrajino. gnj-338287

RUS FRANCI S.P., Pristavlja vas 5, Šentvid pri Stični, 
dovolilnico št. 350387 za državo Gruzijo. gni-338288

Sevostjanov Gregor, Zagrebška cesta 19, Ptuj, digital-
no tahografsko kartico, št. 1070500028027001, izdal Cetis 
Celje d.d. gnj-338312

Shkembim Xhafiqi, ŠCC, Pot na Lavo 22, Celje, certi-
fikat NPK: Izvajalec betonskih del, št. IBD-07/226, izdajatelj 
Šolski center Celje, leto izdaje 2007. gnf-338316

Spasojević Zlatan, Zadobrovska c. 115, Ljub ljana, cer-
tifikat NPK: Voznik tovornih vozil, št. 2997/2008, izdajatelj 
Agencija za promet, leto izdaje 2008. gnr-338304

SREČKO FRANGEŽ S.P., Zgornje Jablane 11, Cir-
kovce, potrdilo za voznika, št. 011509/RB52-2-4513/2015, 
izdano na ime Gegić Nermin, veljavnost do 31. 12. 2016. 
gnz-338321

SREČKO FRANGEŽ S.P., Zgornje Jablane 11, Cir-
kovce, potrdilo za voznika, št. 011509/AD52-2-357/2014, 
izdano na ime Gračanin Hasan, veljavnost do 31. 12. 2014. 
gny-338322

SREČKO FRANGEŽ S.P., Zgornje Jablane 11, Cir-
kovce, potrdilo za voznika, št. 013002/RB52-2-91/2015, 
izdano na ime Marković Saša, veljavnost do 5. 4. 2014. 
gnx-338323

SREČKO FRANGEŽ S.P., Zgornje Jablane 11, Cir-
kovce, potrdilo za voznika, št. 007054/AD52-2-905/2011, 
izdano na ime Raković Dejan, veljavnost do 29. 11. 2012. 
gnw-338324

SREČKO FRANGEŽ S.P., Zgornje Jablane 11, Cir-
kovce, potrdilo za voznika, št. 011509/AD52-2-3802/2015, 
izdano na ime Ziberi Jetan, veljavnost do 30. 9. 2016. 
gnv-338325

SREČKO FRANGEŽ S.P., Zgornje Jablane 11, Cirkov-
ce, potrdilo za voznika, št. 011509/AD52-2-3912/2016, izda-
no na ime Ziberi Jetan, veljavnost do 1. 3. 2017. gnu-338326

Šalamun Konrad, Škapinova 1, Celje, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500000501002, izdal Cetis Ce-
lje d.d. gnd-338293

TANAJ TRANSPORT, d.o.o., Markovci 33E, Markovci, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500026239001, izdal 
Cetis Celje d.d., na ime Denis Golob. gni-338313

Vidmar Alojz, Škrjanče pri Novem mestu 10, Novo me-
sto, odločbo o izbrisu čolna IZ-1720, št. 3734-25-40/2013/1, 
izdajatelj Uprava RS za pomorstvo, Izpostava Izola, leto 
izdaje 2013. gns-338303
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