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Javni razpisi

Št. 5442-162/2017/11 Ob-3557/17

Popravek
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona 

o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo) in spremembe 
odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja 
o podpori št. 3032-107/2017/14 za javni razpis z dne 
30. 11. 2017, Republika Slovenija, Ministrstvo za izo-
braževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljub ljana, 
objavlja popravek javnega razpisa »Krepitev kompeten-
ce podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med 
izobraževanjem in okoljem v gimnazijah«.

1. V javnem razpisu »Krepitev kompetence podje-
tnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobra-
ževanjem in okoljem v gimnazijah« objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. 62 z dne 3. 11. 2017 (Ob-3379/17) 
se v točkah:

a. »3.1. Prijavitelj in konzorcijski partnerji« v drugi 
alineji prvega odstavka, kjer so kot obvezni konzorcij-
ski partnerji navedeni visokošolski zavodi, ki so izva-
jali pedagoške študijske programe v študijskem letu 
2016/2017 in so vpisani v eVŠ evidenco visokošolskih 
zavodov, besedilo »vključeni morata biti vsaj dve univer-
zi, na način, da bodo v projekt vključene skupaj najmanj 
štiri članice univerz« nadomesti z besedilom »vključeni 
morata biti vsaj dve univerzi, na način, da bosta v projekt 
vključeni skupaj najmanj dve članici univerz«.

b. »5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za 
javni razpis«, kjer je v prvem odstavku opredeljena višina 
sredstev, sredstva, ki so predvidena za leto 2017 v celoti 
prerazporedijo v leta 2020, 2021 in 2022, in sicer:

– za proračunsko leto 2020: 650.000,00 EUR, od 
tega:

– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 
292.500,00 EUR, od tega:

– 234.000,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 58.500,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 
357.500,00 EUR, od tega:

– 286.000,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 71.500,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za proračunsko leto 2021: 550.000,00 EUR, od 
tega:

– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 
247.500,00 EUR, od tega:

– 198.000,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 49.500,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 
302.500,00 EUR, od tega:

– 242.000,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 60.500,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za proračunsko leto 2022: 258.000,00 EUR, od 
tega:

– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 
116.100,00 EUR, od tega:

– 92.880,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 23.220,00EUR s PP 150046 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 
141.900,00 EUR, od tega:

– 113.520,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 28.380,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– konto 4133.
c. »24. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 

sredstev« v prvem stavku datum »4. 12. 2017« nadome-
sti z datumom »4. 1. 2018«

d. »25. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev 
ter postopek in način izbora« v drugem odstavku datum 
»5. 12. 2017« nadomesti z datumom »5. 1. 2018«.

2. V skladu s tem popravkom se uskladi tudi razpi-
sna dokumentacija, ki je dosegljiva na spletnem naslovu 
ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_
razpisi/javni_razpisi/.

3. Ta popravek začne veljati z dnem objave v Ura-
dnem listu RS.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport



Stran 2842 / Št. 68 / 1. 12. 2017 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št. 5443-8/2017/28 Ob-3559/17

Popravek
V javnem razpis za sofinanciranje projektov »Ra-

zvoj in izvajanje programov socialne aktivacije« Javni 
razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evrop-
skega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij 
se izvaja v okviru Operativnega programa za izvaja-
nje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 
9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje 
tveganja revščine« in 9.1 prednostne naložbe »Aktivno 
vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti 
in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 
9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin 
za približevanje trgu dela«, objavljenega v Uradnem listu 
RS, št. 62/17 z dne 3. 11. 2017 (v nadaljevanju: javni 
razpis), se izvedejo naslednji popravki:

V drugem odstavku 6.1 poglavja javnega razpisa 
– »Način izvedbe« se popravi besedilo priprave nabora 
primernih kandidatov za programe socialne aktivacije.

Spremenjeno besedilo se glasi: »Na podlagi širše-
ga nabora primernih kandidatov za programe socialne 
aktivacije, tj. oseb iz ciljnih skupin v okviru tega javnega 
razpisa, ki ga bodo pripravili CSD v sodelovanju z Uradi 
za delo, bodo koordinatorji socialne aktivacije izvedli 
individualne razgovore s kandidati.«

V 8.2 poglavju javnega razpisa – »Trajanje oziroma 
časovna omejitev projektov« se popravi datum zaključka 
projektnih aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev 
ESS in proračuna RS.

Spremenjeno besedilo se glasi: »Projektne aktivno-
sti, ki bodo sofinancirane iz sredstev ESS in proračuna 
RS, se morajo pričeti izvajati z dnem podpisa pogodbe 
o sofinanciranju in končati najkasneje do 31. 3. 2019.«

V razpisni dokumentaciji se izvedejo naslednji po-
pravki:

V prvem odstavku 10. poglavja razpisne dokumen-
tacije – »Obdobje upravičenosti stroškov«, se popravi 
obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz pro-
računa).

Spremenjeno besedilo se glasi: »Obdobje, za kate-
rega so namenjena razpisana sredstva, sta proračunski 
leti 2018 in 2019. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov 
(izplačil iz proračuna) je od datuma podpisa pogodbe 
o sofinanciranju do 31. 7. 2019.«

V prilogi št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju se 
izvedejo naslednji popravki:

V devetem odstavku 8. člena priloge št. 1: Vzorec 
pogodbe o sofinanciranju –»Izplačila sredstev« se v be-
sedilu spremeni datum zadnjega poslanega zahtevka 
s strani upravičenca.

Spremenjeno besedilo se glasi:
»Upravičenec je dolžan zadnji zahtevek za izpla-

čilo sredstev izstaviti in posredovati PO najkasneje do 
31. 5. 2019.«

V 9. členu priloge št. 1: Vzorec pogodbe o sofinan-
ciranju – »Obdobje upravičenosti« se popravijo datumi 
obdobja upravičenosti stroškov upravičenca, obdobja 
upravičenosti izdatkov upravičenca in obdobje upravi-
čenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna).

Spremenjeno besedilo se glasi:
»(1) Obdobje upravičenosti stroškov upravičenca je 

od datuma podpisa te pogodbe do 31. 3. 2019.
(2) Obdobje upravičenosti izdatkov upravičenca je 

od datuma podpisa te pogodbe do 30. 4. 2019.
(3) Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz 

proračuna) je od datuma podpisa te pogodbe do 31. 7. 
2019.«

Ministrstvo za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti

Št. 430-1396/2017/7(15131-20) Ob-3527/17

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 96/15) – ZJF1617 
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 
3/13, 81/16), objavlja Ministrstvo za notranje zadeve

javni razpis
za izvedbo projekta Oskrba žrtev trgovine  

z ljudmi – namestitev v varnem prostoru za leti 
2018 in 2019, št. 430-1396/2017

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 
ulica 2, 1501 Ljub ljana.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca, ki bo 

izvajal projekt Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – namesti-
tev v varnem prostoru za leti 2018 in 2019, v Republiki 
Sloveniji.

Projekt obsega nudenje pomoči žrtvam trgovine 
z ljudmi pri njihovem telesnem, psihološkem in soci-
alnem okrevanju v obliki namestitve v varni prostor, ki 
vsebuje: ustrezno namestitev, prehrano in oskrbo (za 
odrasle in otroke žrtve trgovine z ljudmi), psihološko 
pomoč (za odrasle in otroke žrtve trgovine z ljudmi), 
24-urno dosegljivost po telefonu za nameščene žrtve 
v varnem prostoru in naročnika, pomoč pri urejanju 
statusa v Republiki Sloveniji v skladu z Zakonom o tuj-
cih, pomoč pri zagotavljanju osnovnega zdravstvenega 
varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno var-
stvo in zdravstveno zavarovanje, prevajalske storitve 
in tolmačenje, če je potrebno, pomoč pri seznanjanju 
otrok žrtev z njihovimi pravicami, njihovo vlogo ter z vse-
bino in časovnim razporedom in potekom postopkov ter 
z razrešitvijo njihovih zadev, pomoč, ki zagotavlja, da 
so pravice in interesi žrtev trgovine z ljudmi zastopani 
in obravnavani na ustreznih stopnjah kazenskega pre-
gona proti storilcem; pomoč pri zagotavljanju ustrezne 
podpore mladoletnim (otrokom) žrtvam trgovine z ljudmi 
v celotnem pravnem postopku, svetovanje in nudenje 
informacij, zlasti v zvezi z njihovimi pravicami, v jeziku, 
ki ga razumejo, pomoč pri urejanju vrnitve žrtve nazaj 
v izvorno državo, ostale ukrepe v smislu socializacije 
in vključevanja v okolje, zagotavljanje varnosti žrtev in 
zaposlenih, ki sodelujejo pri posameznem primeru, če 
je to potrebno, osveščanje ciljnih populacij, ki so lahko 
potencialne žrtve trgovine z ljudmi – izdelava in distribu-
cija informativnega gradiva v tujih jezikih (10.000 kom).

Projekt se bo izvajal v obdobju od podpisa pogod-
be do 31. 12. 2019, sredstva pa morajo biti porabljena 
namensko za izvajanje projekta v skladu s predpisi, 
ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan 
v razpisni dokumentaciji.

3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične 

osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v RS 
pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu 
v RS in izpolnjujejo sledeče pogoje:

1. prijavljajo projekt, ki je predmet razpisa, kar je 
razvidno iz vloge na javni razpis;

2. varen prostor se mora nahajati v Republiki Slo-
veniji in je namenjen bivanju in delu z žrtvami trgovine 
z ljudmi;

3. projekt se mora izvajati po načelu nepridobitnosti;
4. so registrirane za opravljanje dejavnosti social-

nega varstva ali imajo opravljanje dejavnosti opredelje-
no v ustanovitvenem aktu ali pa imajo šifro oddelka 87 
(Socialno varstvo z nastanitvijo) ali 88 (Socialno varstvo 
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brez nastanitve) po Uredbi o uvedbi in uporabi stan-
dardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02, 
111/05 odl. US: U-I-212-03-14, 69/07), (dokazilo za dru-
štva, ki niso registrirana za dejavnosti iz oddelka 87 
ali 88: priložen s strani upravne enote overjen statut 
društva, iz katerega je razvidno opravljanje dejavnosti);

5. imajo zagotovljene prostorske možnosti za na-
mestitev v varnem prostoru, (dokazilo – predložen opis 
in velikost objekta, kjer se bo izvajala varna namestitev);

6. projekt izvajajo v skladu s kodeksom etičnih na-
čel v socialnem varstvu (dokazilo – podpisana izjava 
v razpisni dokumentaciji);

7. zagotavljajo uporabnicam ali uporabnikom pro-
jekta ter naročniku (t. i. žrtvam trgovine z ljudmi) 24-urno 
dosegljivost po telefonu (dokazilo – izpolnjeni obrazci in 
podpisana izjava v razpisni dokumentaciji);

8. prijavitelj projekta niti njegov zakonit zastopnik, ni 
bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih de-
janj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: goljufija, 
protipravno omejevanje konkurence, povzročitev steča-
ja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje 
upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske 
unije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, nedovo-
ljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, davč-
na zatajitev, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine;

9. nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma izdaje 
potrdila s strani poslovne banke blokiranega nobenega 
transakcijskega računa;

10. nimajo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi 
s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skla-
du z zakonskimi določbami države, v kateri imajo sedež;

11. v projektu se zagotavljajo sredstva v višini 
100 % celotne plače enega zaposlenega delavca. Prvi 
strokovni delavec mora imeti izobrazbo po Zakonu o so-
cialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 23/07 – popr., 41/07 
– popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12; 
v nadaljevanju: ZSV), smeri socialni delavec/socialna 
delavka, psiholog/psihologinja, pedagog/pedagoginja – 
smer socialna pedagoginja/socialni pedagog, z najmanj 
2 letoma delovnih izkušenj (prvi strokovni delavec). Prvi 
strokovni delavec mora biti državljan Republike Slo-
venije. V primeru povečanega obsega dela, je dolžan 
izvajalec na zahtevo naročnika zagotoviti tudi drugega 
delavca (drugi strokovni delavec), ki pa bo plačan glede 
na dejansko število opravljenih ur na projektu, po bruto 
urni postavki iz finančne konstrukcije projekta. Drugi 
strokovni delavec je lahko vključen preko podjemne 
pogodbe. Zanj je zahtevana izobrazba po ZSV), smeri 
socialni delavec/socialna delavka, psiholog/psihologinja, 
pedagog/pedagoginja – smer socialna pedagoginja/so-
cialni pedagog. V primeru povečanega obsega dela, je 
dolžan izvajalec na zahtevo naročnika, poleg drugega 
strokovnega delavca, zagotoviti dodatne delavce (vsi 
nadaljnji strokovni delavci), ki bodo plačani glede na 
dejansko število opravljenih ur na projektu, po bruto urni 
postavki iz finančne konstrukcije projekta (kot drugi stro-
kovni delavec). Strokovni delavci (oziroma vsi dodatni 
delavci) so lahko vključeni preko podjemnih pogodb. Za 
njih je zahtevana enaka izobrazba kot pri drugem stro-
kovnem delavcu. Vsi dodatni delavci morajo biti potrjeni 
s strani skrbnika pogodbe;

12. strokovna delavca (prvi in drugi) iz prejšnje 
točke nista bila pravnomočno obsojena zaradi kazni-
vega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da 
nista bila obsojena na nepogojno zaporno kazen več 
kot 6 mesecev (dokazilo – podpisana izjava v razpisni 
dokumentaciji in dokument, pridobljen s strani uradne 
institucije);

13. zoper strokovna delavca (prvi in drugi) iz 10. toč-
ke tega razpisa ni vložena pravnomočna obtožnica zara-
di kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti 
(dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji in 
dokument, pridobljen s strani uradne institucije);

14. sodelujejo z organi odkrivanja oziroma kazenske-
ga pregona Republike Slovenije v predkazenskih in kazen-
skih postopkih ter z drugimi pristojnimi državnimi organi pri 
urejanju statusa žrtev trgovine z ljudmi – tujih državljanov 
(dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji);

15. sodelujejo z drugimi nevladnimi organizacijami 
pri izvajanju predmetnega naročila (dokazilo – podpisa-
na izjava v razpisni dokumentaciji);

16. zagotavljajo strokovno usposabljanje izvajalca 
z ostalimi sodelujočimi sub jekti v procesu pomoči žrtvam 
in pregona storilcev (dokazilo – podpisana izjava v raz-
pisni dokumentaciji);

17. prvi in drugi strokovni sodelavec ne smeta iz-
vajati projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna 
namestitev v okviru javnega razpisa za enako obdobje 
za leti 2018 in 2019, ki je financiran s strani Ministrstva 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost.

V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od 
zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.

4. Merila za izbor programa
Ministrstvo za notranje zadeve bo vloge, ki bodo iz-

polnjevale razpisne pogoje, ocenilo glede na postavljena 
merila in odločilo o izbiri izvajalca.

1. Usposobljenost kadra:
Ocenjujejo se druga znanja ali specializacije, s po-

dročja psiho-socialnega svetovanja. Prvi in drugi stro-
kovni delavec se ocenjujeta posebej, pri čemer lahko 
vloga za prvega strokovnega delavca prejme maksimal-
no 4 točke, za drugega strokovnega delavca pa lahko 
prejme maksimalno 2 točki.

Za prvega strokovnega delavca v primeru udeležbe 
na izobraževanjih in seminarjih s področja psiho-soci-
alnega svetovanja predvsem s področja dela z žrtvami 
trgovine z ljudmi ali s področja dela z ženskami žrtvami 
nasilja v obsegu do 20 ur prejme vloga 0 točk, za vsakih 
dodatnih 20 ur pa prejme vloga 1 dodatno točko, pri če-
mer lahko vloga prejme maksimalno 2 točki.

Za drugega strokovnega delavca v primeru udelež-
be na izobraževanjih in seminarjih s področja psiho-so-
cialnega svetovanja predvsem s področja dela z žrtvami 
trgovine z ljudmi ali s področja dela z ženskami žrtvami 
nasilja v obsegu do 20 ur prejme vloga 0 točk, za vsakih 
dodatnih 20 ur pa prejme vloga 0,5 dodatne točke, pri 
čemer lahko vloga prejme maksimalno 1 točko.

Za prvega strokovnega delavca v primeru univerzi-
tetne ali visokošolske specializacije s področja psiho-so-
cialnega svetovanja ali kontinuiranega izobraževanja 
s področja psiho-socialnega svetovanja v trajanju naj-
manj 80 ur prejme vloga 2 točki, ter za drugega strokov-
nega delavca prejme vloga 1 točko.

Iz dokazil o izobraževanju mora biti razvidno število 
ur izobraževanja.

2. Delovne izkušnje:
Ocenjuje se število let delovnih izkušenj oziroma 

delovne dobe. Ocenjuje se drugi strokovni delavec, in 
sicer v primeru, da ima drugi strokovni delavec 3 leta 
ali več delovnih izkušenj prejme vloga 1 točko, v prime-
ru, da ima manj kot 3 leta delovnih izkušenj pa prejme 
0 točk, pri čemer drugi strokovni delavec ne sme imeti 
statusa pripravnika.

3. Višina odhodkov za stroške dela za prvega stro-
kovnega delavca:

Vloga pri tem merilu lahko prejme maksimalno 
4 točke. Ocenjuje se enoletna višina odhodkov za stro-
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ške dela za prvega strokovnega delavca, ki jih prijavitelj 
navede v vlogi, in sicer prejme vloga z najnižjimi odhodki 
za stroške dela 4 točke, ostale vloge pa v odstotnem de-
ležu manjše število točk glede na odstopanje od najniž-
jih odhodkov za stroške dela, pri čemer vloga ne more 
prejeti manj kot 0 točk.

Prijavitelj naj v ponudbi navede izhodiščni razred za 
prvega strokovnega delavca.

4. Cena oskrbnega dne za eno osebo v primeru 
Oskrba v varnem prostoru:

Vloga pri tem merilu lahko prejme maksimalno 
4 točke. Ocenjuje se cena oskrbnega dne za eno ose-
bo v primeru Oskrba v varnem prostoru, ki jo prijavitelj 
navede v svoji vlogi. Cena oskrbnega dne naj zajema 
stroške neposredno povezane z oskrbo žrtev trgovine 
z ljudmi, navedene v predmetu razpisa. Vloga z najnižjo 
ceno oskrbnega dne v varnem prostoru prejme 4 točke, 
ostale vloge pa v odstotnem deležu manjše število točk 
glede na odstopanje od najnižje cene oskrbnega dne 
v varnem prostoru, pri čemer vloga ne more prejeti manj 
kot 0 točk.

Maksimalna vrednost cene oskrbnega dne za eno 
osebo v primeru Oskrba v varnem prostoru je 35 EUR.

5. Cena izdelave in distribucije informativnega gra-
diva

Vloga pri tem merilu lahko prejme maksimalno 
4 točke. Ocenjuje se skupna cena izdelave in distribuci-
je informativnega gradiva, ki jo vlagatelj navede v svoji 
vlogi. Vloga z najnižjo ceno prejme 4 točke, ostale vlo-
ge pa v odstotnem deležu manjše število točk glede 
na odstopanje od najnižje cene izdelave in distribucije 
informativnega gradiva, pri čemer vloga ne more prejeti 
manj kot 0 točk.

Informativno gradivo je namenjeno tujcem – imetni-
kom in prejemnikom delovnih dovoljenj za rizične poklice 
(plesalke, poklici v gradbeništvu, zaposlitve v gostin-
stvu …) ter tujcem, ki: zaprosijo za izdajo dovoljenj za 
prebivanje ali vizumov oziroma se jim izdajajo dovoljenja 
za prebivanje ali vizumi, prestopajo mejo ali prijavljajo 
prebivališča. Informativno gradivo bo na voljo na diplo-
matsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije 
v tujini, mejnih prehodih, upravnih enotah, centrih za 
socialno delo in v azilnem domu.

V ta namen bo izvajalec projekta zadolžen za pro-
dukcijo in distribucijo ustreznih gradiv, namenjenih osve-
ščanju teh ciljnih populacij. V kolikor je izbrani izvajalec 
zavezan ravnati v skladu z Zakonom o javnem naroča-
nju in bo za izdelavo informativnega gradiva izbral zu-
nanjega izvajalca, mora izvesti javno naročilo v skladu 
z zakonodajo s področja javnega naročanja.

Maksimalna vrednost izdelave in distribucije infor-
mativnega gradiva je 3.000 EUR.

Izbran bo tisti projekt, ki bo dosegel najvišje število 
točk. V primeru, da bosta dva projekta dosegla enako 
število točk, bo izbran tisti, ki bo pri merilu št. 3 (višina 
odhodkov za stroške dela prvega strokovnega delavca) 
dosegel višje število točk.

5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago 
za predmet javnega razpisa

Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis 
je 80.000 EUR oziroma do porabe okvirne pogodbene 
vrednosti.

Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev, 
ki jih namenja naročnik za izvedbo projekta.

6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prej-

me do dne 8. 1. 2018, najkasneje do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po 

pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za 

notranje zadeve RS, Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 
1501 Ljub ljana.

7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo 
bo predvidoma 9. 1. 2018.

8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru oziroma 
izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva 
sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo spre-
jeta predvidoma v 60 dneh od roka za predložitev vlog.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na interne-

tnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji 
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javni razpisi«.

Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna 
pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopol-
nitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na interne-
tnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji 
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javni razpisi« ter preko 
Uradnega lista RS.

10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo doda-

tna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lah-
ko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: 
gp.mnz@gov.si ali po faksu 01/428-47-33, s pripisom: 
»Dodatne informacije – Javni razpis za izvedbo projek-
ta oskrba žrtev trgovine z ljudmi – namestitev v varnem 
prostoru za leti 2018 in 2019«, št. 430-1396/2017«.

Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslo-
vu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O 
ministrstvu«, levi meni »Javni razpisi«, in sicer najkasne-
je 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, 
da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila naj-
kasneje do dne 20. 12. 2017.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 6036-244/2017/8 Ob-3528/17

Za izvrševanje 32. in 33. člena Zakona o izobra-
ževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno 
prečiščeno besedilo) ter v skladu s 50. členom Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP 
in 96/15 – ZIPRS1617), 29. členom Zakona o izvrše-
vanju proračuna Republike Slovenije za leti 2017 in 
2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17 in 59/17), 216. in 
229. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), objavlja Mini-
strstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem 
besedilu: Ministrstvo)

javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti informiranja  

in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2018
I. Predmet javnega razpisa
Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje iz-

vajanja dejavnosti informiranja in svetovanja v izobra-
ževanju odraslih (v nadaljevanju: dejavnost ISIO) v letu 
2018.

Sofinancira se izvajanje dejavnosti ISIO, ki se izvaja 
v vseh statističnih regijah, pred vključitvijo v izobraževa-
nje, med izobraževanjem in po končanem izobraževanju 
ter vključuje postopke ugotavljanja in vrednotenja nefor-
malno pridobljenega znanja. Obdobje izvajanja dejav-
nosti po tem razpisu je od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018.

Ciljna skupina so odrasli, ki niso zaposleni, med 
katere spadajo: brezposelni, osipniki, priseljenci, Romi, 
starejši odrasli, migranti, invalidi, obsojenci na prestaja-
nju kazni zapora in drugi.
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II. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike 

Slovenije za leto 2018. Okvirna višina razpoložljivih 
sredstev za ta javni razpis je 765.620,70 EUR, od 
tega:

– iz proračunske postavke 722910 – Dejavnost iz-
obraževanja odraslih 182.106,54 EUR, konto 4133 (te-
koči transferi v javne zavode) in

– iz proračunske postavke 578010 – Izobraževanje 
brezposelnih 583.514,16 EUR, konto 4133 (tekoči trans-
feri v javne zavode).

Na javnem razpisu bo izbranih največ 17 prijavite-
ljev iz statističnih regij, kot je razvidno iz preglednice 1.

Preglednica 1: najvišje število izbranih prijaviteljev 
po statističnih regijah.

Statistične regije glede na število 
prebivalcev

Najvišje število 
izbranih prijaviteljev

Velike regije
Osrednjeslovenska 2
Gorenjska 2
Podravska 2
Savinjska 2
Jugovzhodna Slovenija 2

Srednje regije
Obalno kraška 1
Goriška 1
Pomurska 1

Majhne regije
Primorsko-notranjska 1
Koroška 1
Posavska 1
Zasavska 1
Skupaj 17

Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:
1. Standardni strošek za organizatorje izobraževa-

nja odraslih za izvajanje dejavnosti ISIO:
– za konzorcij se izračuna po formuli: število kon-

zorcijskih partnerjev X 60 % plače enega polno zapo-
slenega strokovnega delavca X 11 mesecev (*glej pri-
mer izračuna spodaj). Znotraj skupnega standardnega 
stroška je posamezni konzorcijski partner upravičen do 
višine financiranja, ki je enaka okvirnemu deležu prebi-
valcev na območju delovanja konzorcijskega partnerja 
znotraj statistične regije;

– za prijavitelja, ki nima konzorcija, je 60 % pla-
če enega polno zaposlenega strokovnega delavca 
X 11 mesecev.

2. Standardni strošek za vodenje in koordiniranje 
izvajanja dejavnosti ISIO:

– za konzorcij je 40 % plače enega polno zaposle-
nega strokovnega delavca za 11 mesecev;

– za prijavitelja, ki nima konzorcija, je 30 % pla-
če enega polno zaposlenega strokovnega delavca za 
11 mesecev.

Za financiranje upravičenih stroškov po tem javnem 
razpisu se uporablja dokument »Določitev vrednosti 
stroška dela strokovnega delavca in določitev vrednosti 
ure izvajanja izobraževalnega programa na udeleženca 
za potrebe določitve obsega standardnega stroška na 
enoto (elementi za določitev cene z dne 13. 6. 2017)«, 
št. 5442-153/2016/1, ki ga je sprejelo ministrstvo 8. 8. 
2017. Na podlagi tega je:

– standardni strošek za polno zaposlenega strokov-
nega delavca za izvajanje dejavnosti ISIO 2.672,18 EUR 
na mesec.

Upravičena višina deležev standardnega stroška po 
tem javnem razpisu je:

– za 60 % plače polno zaposlenega strokovnega 
delavca 1.603,31 EUR na mesec,

– za 40 % plače polno zaposlenega strokovnega 
delavca je 1.068,87 EUR na mesec,

– za 30 % plače polno zaposlenega strokovnega 
delavca je 801,65 EUR na mesec.

*Primer izračuna skupnega standardnega stroška 
za izvajanje dejavnosti ISIO:
2 konzorcijska partnerja: (2.672,18×0,6)×2×11=35.272,78 EUR.

V obdobju izvajanja razpisa se pričakuje doseganje 
naslednjih kazalnikov:

– v konzorciju dveh partnerjev: 760 udeležencev 
svetovanja ter 10 skupin,

– v konzorciju treh partnerjev: 1.140 udeležencev 
svetovanja ter 15 skupin,

– v konzorciju štirih partnerjev: 1.520 udeležencev 
svetovanja ter 20 skupin,

– v konzorciju petih partnerjev: 1.900 udeležencev 
svetovanja ter 25 skupin,

– pri prijavitelju, ki nima konzorcija, 380 udeležen-
cev svetovanja ter 5 skupin.

Prijavitelj in konzorcijski partnerji se zavezujejo, da 
bodo v primeru izbora na tem javnem razpisu v načr-
tovanem deležu zaposlili oziroma razporedili izključno 
enega strokovnega delavca na naloge izvajanja dejav-
nosti ISIO v skladu z načrtom, ki je sestavni del prijave 
na razpis.

Prijavitelj se zavezuje, da bo v primeru izbora na 
tem javnem razpisu zaposlil oziroma razporedili izključ-
no enega strokovnega delavca na delovne naloge vode-
nja in koordiniranja izvajanja dejavnosti ISIO.

Delež zaposlitve za izvajanje nalog iz prejšnjih dveh 
odstavkov mora biti razviden v pogodbi o zaposlitvi ozi-
roma aneksu k pogodbi o zaposlitvi od datuma sklepa 
o izboru dalje. Naloge izvajanja dejavnosti ISIO ter vo-
denja in koordiniranja lahko opravlja ista oseba.

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

Pogoji za strokovnega delavca, ki ga bo prijavitelj 
oziroma konzorcijski partner razporedil ali zaposlil za 
opravljanje zgoraj naštetih nalog, so, da ima izobraz-
bo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev 
izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pri-
dobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom 
ustreza izobrazbi druge stopnje, pedagoško-andragoško 
izobrazbo in strokovni izpit s področja vzgoje in izobra-
ževanja in najmanj eno leto delovnih izkušenj v izobra-
ževanju.

III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelji morajo izpolnjevati pogoje, ki so določeni 

s tem javnim razpisom.
Na ta javni razpis se lahko prijavijo javni zavodi za 

izobraževanje odraslih ali organizacijske enote za izo-
braževanje odraslih v okviru drugih javnih zavodov, ki jih 
je ustanovila lokalna skupnost.
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Na ta javni razpis se lahko prijavi tudi javni zavod, 
katerega temeljna dejavnost je izobraževanje odraslih, 
in ga je ustanovila država.

Prijavitelj na javni razpis mora:
– prijaviti konzorcij v statistični regiji, v kateri ima 

sedež;
– zagotoviti, da imajo vsi konzorcijski partnerji se-

dež v isti statistični regiji kot prijavitelj;
– zagotoviti, da so vsi člani konzorcija javni zavo-

di za izobraževanje odraslih ali organizacijske enote 
v okviru drugih javnih zavodov, ki jih je ustanovila lokalna 
skupnost;

– v konzorcij vključiti vse javne zavode, ki izpolnju-
jejo pogoje iz predhodnih alinej ter pisno izrazijo interes, 
da želijo postati člani konzorcija in da bodo zagotovili 
kadrovske in materialne pogoje za izvajanje dejavnosti 
ISIO;

– imeti vzpostavljen strateški svet po regionalnem 
modelu izvajanja dejavnosti ISIO ali izjaviti, da je vklju-
čen v delovanje strateškega sveta v statistični regiji, 
oziroma zagotoviti vzpostavitev strateškega sveta v roku 
dveh mesecev od izbora na tem javnem razpisu.

V primeru, ko v statistični regiji prijavitelja ni na vo-
ljo potencialnih konzorcijskih partnerjev, lahko prijavitelj 
odda prijavo samostojno.

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

Prijavitelj mora v vlogi oddati:
1. izpolnjen Obrazec 1: Splošni prijavni obrazec,
2. dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti 

izobraževanja odraslih,
3. Izjava 1: Konzorcijski partner želi postati član 

konzorcija in izjavlja, da bo zagotovil kadrovske in ma-
terialne pogoje za izvajanje dejavnosti ISIO,

4. Izjava 2: Prijavitelj ima vzpostavljen strateški svet 
po regionalnem modelu izvajanja dejavnosti ISIO ali je 
vključen v delovanje strateškega sveta v statistični regiji 
ali bo zagotovil vzpostavitev strateškega sveta v roku 
dveh mesecev od izbora na tem javnem razpisu,

5. Načrt izvajanja dejavnosti ISIO v statistični regiji 
ali v delu statistične regije v letu 2018,

6. parafiran vzorec pogodbe (priloga 1) in
7. pravilno označena in zaprta ovojnica (priloga 2).
IV. Merila za izbor na javnem razpisu
Merila za izbor prijaviteljev za izvajanje dejavnosti 

ISIO so:

1. Vsebinski načrt izvajanja dejavnosti ISIO v letu 
2018 ima celovito in podrobno razdelane vse 
zahtevane elemente. 

2. Prijavitelj oziroma konzorcij izkazuje izvirnost 
oziroma nove pristope pri doseganju ranljivih 
ciljnih skupin in pri sodelovanju z različnimi 
deležniki v statistični regiji.

3. Prijavitelj oziroma konzorcij ima kadrovske 
pogoje za izvajanje dejavnosti ISIO oziroma 
izraža namero, da bo zagotovil izpopolnjevanje 
strokovnih delavcev in mentorstvo.

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

naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
Masarykova 16, 1000 Ljub ljana, najkasneje do 15. 12. 
2017. Za pravočasno se bo štela vloga, ki bo na dan 
izteka roka za oddajo označena s poštnim žigom in 
poslana priporočeno ali oddana na dan izteka roka do 
12. ure v vložišče Ministrstva. Vlogo oddajte v zaprti 
ovojnici z označenim nazivom in točnim naslovom prija-
vitelja ter vidnima oznakama »Ne odpiraj – Javni razpis 

za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja 
v letu 2018« in »Prijava«. Priporočamo, da uporabite 
vzorec za označitev ovojnice iz razpisne dokumentacije 
(priloga 2).

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

VI. Odpiranje vlog in rok za obveščanje o izidu jav-
nega razpisa: komisija, ki jo je imenovala ministrica za 
izobraževanje, znanost in šport, bo začela z odpiranjem 
vlog 18. 12. 2017. V skladu s tretjim odstavkom 222. čle-
na Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji 
bodo o izboru obveščeni pisno v 45 dneh po preteku 
roka za prijavo, torej najkasneje do 29. 1. 2018.

VII. Razpisna dokumentacija
Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentaci-

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

Dodatne informacije glede javnega razpisa dobite 
pri Teji Dolgan na tel. 01/400-53-37, vsak delovni dan 
od 10. do 11. ure.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 5100-18/2017-1 Ob-3548/17

Na podlagi 15. in 20. člena Zakona o raziskovalni 
in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 
57/12 – ZPOP-1A), 8. člena Sklepa o ustanovitvi Javne 
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 7. člena in III. po-
glavja Memoranduma o soglasju o znanstvenem sode-
lovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport 
Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spod-
bujanje znanosti z dne 6. 4. 2001 (objavljen na spletni 
strani agencije; v nadaljevanju: memorandum), 2. člena 
Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja 
ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ura-
dni list RS, št. 52/16) ter na podlagi dopisa Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, 
št. 510-32/2017/5 (20-06) z dne 23. 11. 2017, Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
objavlja

javni razpis
za podoktorske raziskovalne štipendije  

na Japonskem za raziskovalce  
iz Republike Slovenije v letu 2018

1. Predmet javnega razpisa: na podlagi memoran-
duma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Mini-
strstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Sloveni-
je (v nadaljevanju: ministrstvo) in Japonskim združenjem 
za spodbujanje znanosti (Japan Society for the Promoti-
on of Science; v nadaljevanju: JSPS), JSPS vsako leto 
zagotavlja podoktorske raziskovalne na Japonskem za 
raziskovalce iz Republike Slovenije. V letu 2018 sta za 
Slovenijo namenjeni dve štipendiji.

2. Subjekti, ki se lahko prijavijo na razpis: razisko-
valni štipendiji sta namenjeni slovenskim podoktorskim 
raziskovalcem (v nadaljevanju: prijavitelji) za razisko-
valno delo pod vodstvom japonskih znanstvenikov na 
japonskih raziskovalnih inštitutih in univerzah (v nada-
ljevanju: japonska institucija).
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3. Pogoji
3.1. Znanstvena področja, začetek in trajanje razi-

skovalnega dela na Japonskem
Subjekti se na javni razpis lahko prijavijo za katero 

koli znanstveno področje.
Raziskovalno delo na Japonskem se lahko začne 

kadarkoli od 1. aprila 2018 do 30. novembra 2018.
Raziskovalno delo na Japonskem traja od 12 do 

24 mesecev.
3.2. Pogoji, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj, so:
– ima državljanstvo Republike Slovenije,
– ima doktorat znanosti (od pridobitve doktorata 

ne sme preteči več kot šest let, šteto do roka za oddajo 
prijav),

– prijavitelj, ki mu je bila v preteklosti že dodeljena 
štipendija JSPS, ne more ponovno kandidirati,

– priložiti mora pisno soglasje japonskega mentorja 
in japonske institucije o programu raziskovanja oziroma 
raziskovalnega dela na Japonskem.

4. Postopek ocenjevanja
Prijave bo ocenjevalo Strokovno telo za ocenje-

vanje prijav slovenskih raziskovalcev, ki se prijavljajo 
na tuje štipendije (v nadaljevanju: strokovno telo), ki 
ga imenuje Znanstveni svet agencije. Strokovno telo 
bo ocenjevalo prijave v skladu z dopisom ministrstva 
št. 510-32/2017/5 (20-06) z dne 23. 11. 2017, upošteva-
joč pri tem japonsko razpisno dokumentacijo (Navodila 
za nominacijo kandidatov (Nominating Guidelines)), ki 
je sestavni del tega razpisa. Pri vseh pravočasnih, pra-
vilno označenih in formalno popolnih prijavah strokovno 
telo najprej ugotovi skladnost prijav glede na pogoje iz 
3.2. točke tega javnega razpisa. V nadaljevanju postop-
ka strokovno telo ovrednoti prijave, upoštevaje kazalnike 
in merila, ki jih določa 5. točka javnega razpisa.

Strokovno telo na podlagi doseženih ocen sprej-
me predlog prednostnega seznama prijav, ki ga preda 
ministrstvu, da izvede nominacijo japonski strani (JSPS).

5. Kazalniki in merila
Strokovno telo pri ocenjevanju upošteva naslednje 

kazalnike in merila:
– pretekle raziskave in raziskovalne dosežke – 0 do 

5 točk,
– znanstveno odličnost na podlagi priložene biblio-

grafije – 0 do 5 točk in
– načrt raziskovalnega dela na Japonskem – 0 do 

5 točk.
6. Financiranje
Japonska (JSPS) poleg štipendije izbranemu prija-

vitelju krije tudi sredstva za:
– povratno letalsko vozovnico,
– mesečno nadomestilo v višini 362.000 Yen 

(cca 3.000,00 EUR),
– za namestitev v enkratnem znesku 200.000 Yen 

(cca 1.700,00 EUR),
– nezgodno ter zdravstveno zavarovanje.
7. Oblika, način in rok za oddajo prijav
Prijava vsebuje:
– prijavni obrazec v tiskani obliki (izvirnik, opremljen 

z lastnoročnim podpisom) in na elektronskem nosilcu 
podatkov (USB ključ, CD, DVD) v pdf formatu; obe obliki 
prijavnega obrazca (tiskana in na elektronskem nosilcu 
podatkov) morata biti vsebinsko popolnoma enaki,

– kopijo dokazila o doktoratu s prevodom v angleški 
ali japonski jezik (overitev ni potrebna),

– priporočilno pismo slovenskega mentorja ali nad-
rejenega (velja tudi priporočilo bivšega mentorja ali 
bivšega nadrejenega) v angleškem ali japonskem je-
ziku (izvirnik),

– pisno soglasje japonskega mentorja in japonske 
institucije o programu raziskovanja oziroma raziskoval-
nega dela na Japonskem v angleškem ali japonskem 
jeziku (izvirnik).

Prijavo je treba podpisano dostaviti v zaprti ovojnici 
z oznako: »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za podok-
torske raziskovalne štipendije na Japonskem za razisko-
valce iz Republike Slovenije v letu 2018«, s pripisanim 
imenom in priimkom ter naslovom prijavitelja, na naslov: 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana.

Kot pravočasne se štejejo prijave, oddane pripo-
ročeno na pošto v Sloveniji do vključno 1. marca 2018 
(upošteva se poštni žig) ali oddane v glavno pisarno 
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije do vključno 1. marca 2018.

V vsaki ovojnici je lahko le ena prijava.
Prijava se šteje za popolno, če je pravilno opre-

mljena, pravočasno oddana, izpolnjena na predpisanem 
prijavnem obrazcu, v predpisani obliki in vsebuje vse 
zahtevane podatke, ki jih določa razpisna dokumentaci-
ja. Nepravočasnih, nepravilno opremljenih in nepopolnih 
prijav agencija ne bo obravnavala in bodo s spremnim 
dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če z ovoj-
nice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre).

8. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo 
5. marca 2018 ob 14. uri v prostorih agencije.

9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o konč-
nem izboru z japonske strani (JSPS)

V roku največ treh mesecev po prejemu nominacije 
kandidatov s strani ministrstva, bo JSPS zaključil izbor in 
izbrane kandidate pisno obvestil o izboru in o nadaljnjih 
postopkih. JSPS bo o svojem končnem izboru obvestil 
tudi ministrstvo.

Agencija bo vse prijavitelje, ki se ne bodo uvrstili 
na prednostni seznam, o tem obvestila v osmih dneh po 
oddaji prednostnega seznama na ministrstvo.

10. Objava javnega razpisa in kontaktna oseba
Razpis bo objavljen v Uradnem listu Republike Slo-

venije in na spletni strani agencije – www.arrs.si, kjer bo 
dosegljiva tudi razpisna dokumentacija.

Za dodatne informacije v zvezi z razpisom se lah-
ko obrnete na kontaktno osebo: Marjetica Primožič, 
tel. 01/400-59-70 ali po elektronski pošti: marjetka.pri-
mozic@arrs.si

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

Št. 5100-17/2017-1 Ob-3549/17

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi 15. člena 
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – 
ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A; v nadaljevanju: 
zakon), 8. člena v zvezi s 145. členom Pravilnika o po-
stopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju iz-
vajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16; 
v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) in Metodologije 
ocenjevanja prijav za razpise (št. 6319-2/2013-38 z dne 
5. 6. 2017; v nadaljevanju: Metodologija), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje slovenskega dela skupnih 
flamsko slovenskih projektov kjer Flamska 

fundacija za raziskave (The Research Foundation – 
Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-
stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
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blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljnjem besedilu: agencija).

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega 
razpisa je sofinanciranje slovenskega dela skupnega 
flamsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na 
javnem razpisu FWO v postopku mednarodne recen-
zije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. 
Flamski vodja raziskovalnega projekta v sodelovanju 
z vodjem slovenskega dela raziskovalnega projekta 
pripravi prijavo skupnega raziskovalnega projekta skla-
dno z določili flamskega javnega razpisa in ga odda na 
razpisu FWO.

3. 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.

4. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je izbolj-
šanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvoj-
no sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskoval-
cev v skupne flamsko slovenske raziskovalne projekte.

5. Pogoji za prijavitelje in vodje raziskovalnih pro-
jektov

(1) Agencija bo sofinancirala slovenski del skupnih 
flamsko slovenskih raziskovalnih projektov, ki bodo v po-
stopku ocenjevanja FWO pozitivno ocenjeni in bo FWO 
sofinancirala flamski del.

(2) Raziskovalni projekt izvaja projektna skupina, ki 
jo sestavljajo vodja projekta, raziskovalci ter strokovni in 
tehnični sodelavci.

(3) Če je projektna skupina sestavljena iz več pro-
jektnih podskupin na različnih raziskovalnih organizaci-
jah, je prijavitelj lahko le tista raziskovalna organizacija, 
v kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta. Pri-
javitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi 
organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih 
pravic in obveznosti.

(4) Glede na obremenitve raziskovalcev z razisko-
valnimi urami, ki so financirane iz proračuna Republike 
Slovenije, bo agencija, v skladu z določili Uredbe o nor-
mativih in standardih za določanje sredstev za izvaja-
nje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega progra-
ma (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14 in 103/15; 
v nadaljevanju: uredba), financirala posameznega raz-
iskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, 
vendar največ 1700 raziskovalnih ur letno. Minimalna 
letna obremenitev raziskovalca za posamezni razisko-
valni projekt je 17 ur. Sodelujoča RO mora v obdobju 
izvajanja raziskovalnega projekta sodelovati vsaj s 170 
urami, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO 
v posameznem letu 170 ur. Med izvajanjem raziskoval-
nega projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posa-
meznem letu tudi 0 ur.

(5) Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne 
skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projek-
tov proste kapacitete (največji dovoljeni obseg na osebo 
znaša 1700 ur letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje 
raziskovalne dejavnosti zaposleni v raziskovalni organi-
zaciji, izvajalki raziskovalnega projekta, ali imeti status 
zasebnega raziskovalca.

(6) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti naj-
manj 170 prostih raziskovalnih ur na letnem nivoju, ra-
zen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov.

(7) Pogoji glede prostih kapacitet in zaposlitve se 
preverijo ob podpisu pogodbe. Pogodba mora biti pod-
pisana najkasneje v treh mesecih od sklepa o izboru 
raziskovalnih projektov.

(8) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti evi-
denčno številko raziskovalca pri agenciji.

(9) Vodja raziskovalnega projekta mora izpolnjevati 
pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 
Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za ugo-
tavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega 
projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in Metodologija.

(10) Znesek sofinanciranja flamskega dela razisko-
valnega projekta, ki ga sofinancira FWO mora presegati 
znesek sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega 
projekta.

(11) Slovenski del skupnega flamsko slovenskega 
raziskovalnega projekta ne sme presegati 75.000 EUR 
letno preračunanih v FTE po izbrani cenovni kategoriji 
oziroma za podoktorski projekt 1700 efektivnih razisko-
valnih ur (1FTE) cenovne kategorije B.

(12) Raziskovalni projekti se izvajajo kot temeljni 
projekti.

(13) Raziskovalni projekti trajajo najmanj tri in naj-
več štiri leta oziroma podoktorski projekt dve leti.

(14) Slovenski in flamski del skupnega raziskoval-
nega projekta morata biti ozko povezana in komplemen-
tarna, znanstvena prispevka ene in druge strani morata 
biti jasno razvidna.

6. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev 
javnega razpisa: agencija bo ob upoštevanju proračun-
skih možnosti v sofinanciranje z začetkom leta 2019 
sprejela okvirno do 10 slovenskih delov skupnih flamsko 
slovenskih raziskovalnih projektov, ki bodo v postopku 
ocenjevanja FWO pozitivno ocenjeni in bo FWO sofi-
nancirala flamski del. Slovenski del skupnega flamsko 
slovenskega raziskovalnega projekta za posamezen 
raziskovalni projekt ne sme presegati 75.000 EUR letno.

7. Način sofinanciranja
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena 

pogodba o sofinanciranju, s katero se podrobno uredi 
način in drugi pogoji sofinanciranja.

Upravičeni stroški se določijo skladno z uredbo. 
Glede na obremenitve raziskovalcev z raziskovalnimi 
urami, ki so financirane iz proračuna Republike Slove-
nije, bo agencija, v skladu z določili uredbe, financirala 
posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za 
raziskovanje, vendar največ 1700 raziskovalnih ur letno.

8. Ocenjevalni postopek
Ocenjevalni postopek bo vodila FWO. Agencija na 

podlagi mednarodnega sporazuma o vodilni agenciji 
s FWO (ARRS-FWO) – Memorandum of Understanding 
on the unilateral administration and mutual recognition 
of evaluation procedures z dne 19. 11. 2012 sofinancira 
udeležbo slovenskih prijaviteljev v skupnih flamsko slo-
venskih raziskovalnih projektih, ki so na razpisu FWO 
v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjeni 
in predlagani v sofinanciranje.

Po zaključenem postopku ocenjevanja FWO obve-
sti agencijo o rezultatih ocenjevalnega postopka in ji po-
sreduje seznam prijav, ki so bile odobrene za sofinanci-
ranje. Prijave, ki jih FWO predlaga v sofinanciranje, ZSA 
obravnava in sprejme predlog finančno ovrednotenega 
seznama ter ga posreduje v odločitev direktorju. Direktor 
agencije na podlagi sklepa o izboru raziskovalnih pro-
jektov izda prijaviteljem individualno obvestilo o izboru 
oziroma zavrnitvi prijave.

9. Način, oblika in prijavni roki za predložitve prijav
Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski 

obliki.
Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu 

Prijavna vloga ARRS-PROJ-LA-2018. Obe obliki prijave, 
elektronska in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma 
enaki.
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9.1. Tiskano prijavo je treba dostaviti podpisano in 
žigosano v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – Prijava 
na vodilno agencijo FWO” ter z nazivom in naslovom 
prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana.

9.2. Elektronsko prijavo (poimenovano 
ARRS-PROJ-LA-2018-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje 
raziskovalnega projekta v Sloveniji) se odda na elek-
tronski poštni naslov: LA.FWO@arrs.si

Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo 
v tiskani obliki prispele v glavno pisarno ARRS do 3. 4. 
2018 do 15. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, 
oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 
3. 4. 2018 do 17. ure (poštni žig).

Prijavitelji raziskovalnih projektov, kjer v prijavi kot 
izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodarska 
družba, morajo skladno s Pravili o državnih pomočeh 
na področju raziskovalne dejavnosti št. 007-7/2015-11 
z dne 8. 4. 2016, predložiti tudi izpolnjen Obrazec za 
dodeljevanje državnih pomoči ARRS-DP-LA-2018.

Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana 
na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki ter vsebu-
je vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis.

10. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav bo predvidoma 6. 4. 2018 ob 10. uri 

v prostorih agencije.
V postopku izbora prijav bo agencija obravnava-

la le tiste pravočasne in pravilno označene prijave, ki 
vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane 
podatke. Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki bo na 
javni razpis prispela formalno nepopolna in je prijavitelj 
ne bo dopolnil v zahtevanem roku. Nepopolne prijave, 
ki jih prijavitelj ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga 
izda direktor ali oseba, ki jo direktor pooblasti.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izi-
du javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega 
razpisa obveščeni v roku osmih dni od sprejema odloči-
tve pristojnega organa.

12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni 
strani agencije: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpi-
som dobijo interesenti na spletnih straneh agencije 
http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweiso-
va cesta 30, 1000 Ljub ljana.

Kontaktna oseba: Mojca Boc, tel. +386/1/400-59-71, 
e-pošta: mojca.boc@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

Št. 1108-2/2015-238 Ob-3551/17

Na podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 
o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skla-
du, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja 
in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1304/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decem-
bra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razvelja-

vitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 470), 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, v nadaljnjem besedilu: Uredba 
966/2012/EU) in njene izvedbene uredbe, Zakona o dr-
žavni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 
48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 
12/14, 90/14 in 51/16), Zakona o integriteti in prepre-
čevanju korupcije (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 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17), 
Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (Uradni list 
RS, št. 96/15 in 80/16), Proračuna Republike Slovenije 
za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16), Pravilnika o po-
stopkih 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 ko-
hezijske 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 (v na-
daljnjem besedilu: Operativni program), Zakona o viso-
kem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečišče-
no besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 
85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17), Resolucije o Na-
cionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (Ura-
dni list RS, št. 41/11) in odločitve Službe Vlade Repu-
blike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
v vlogi organa upravljanja, o podpori neposredni potrditvi 
operacije, št. 10-1/3/MIZŠ/0, z dne 15. 7. 2016 in spre-
menjeno odločitev o podpori št. 3032-522016/19, z dne 
29. 11. 2017, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in 
preživninski sklad Republike Slovenije objavlja

javni razpis
Projektno delo z gospodarstvom  

in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem 
okolju – Po kreativni poti do znanja 2017–2020

1. Ime oziroma naziv posredniškega organa, ki 
dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 
Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2. Izvajalec javnega razpisa
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživnin-

ski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, 1000 
Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: sklad).

Javni razpis za dodelitev sredstev delno financira 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter 
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost in šport.

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru 
Operativnega programa kot neposredna potrditev ope-
racije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega 
šolstva – Projektno delo z gospodarstvom in negospo-
darstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po krea-
tivni poti do znanja 2016–2020«, prednostne osi 10.: 
Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo 
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zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje ena-
kega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse sta-
rostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložno-
stnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in 
kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik 
učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem 
pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 3: Spodbuja-
nje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni 
orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izo-
braževalnega sistema. Javni razpis ima zaradi sistem-
ske narave predvidenih ukrepov vpliv na celotno državo 
(tako na Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija kot na 
Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija). Skladno z na-
vedbo v OP2014-2020 in v skladu s 70. členom Uredbe 
1303/2013 in 13. členom Uredbe 1304/2013 se za javni 
razpis uporabi načelo derogacije, pri čemer se ključ de-
litve (pro-rata) definira na podlagi števila visokošolskih 
zavodov po regijah, ki znaša 67 % za Kohezijsko regijo 
Zahodna Slovenija (KRZS) in 33 % za Kohezijsko regijo 
Vzhodna Slovenija (KRVS).

3. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projek-

tov, ki se bodo izvajali v skupinah od 4 do 8 študentov 
pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja1 
(dejavnost 1) in medsebojna izmenjava znanj, izku-
šenj in dobrih praks strokovnih delavcev, tako pedago-
ških mentorjev iz visokošolskih zavodov kot delovnih 
mentorjev iz (ne)gospodarstva2 (dejavnost 2). V okviru 
projektnih aktivnosti bodo študenti proučevali različne 
kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega 
in družbenega okolja. V projekt bodo vključeni študenti 
različnih študijskih stopenj in smeri, tako da bo interdi-
sciplinarna narava vključevanja študentov prispevala 
k mreženju študentov različnih disciplin, strok in strokov-
nih delavcev. Na podlagi izvajanja projektnih aktivnosti 
(dejavnost 1) ter s spodbujanjem medsebojne izmenjave 
znanj, izkušenj in dobrih praks pedagoških mentorjev in 
delovnih mentorjev iz (ne)gospodarstva (dejavnost 2), 
se bo izvajal prenos znanja in veščin med študenti in 
vključenimi mentorji3.

ustvarjalnost. Z navedenimi aktivnostmi se bodo študen-
ti opremili s kompetencami, potrebnimi za lažji prehod iz 
izobraževanja na trg dela. Z javnim razpisom se spodbu-
ja vključevanje (ne)gospodarstva v pedagoški proces na 
visokošolskih zavodih in prenos znanj, izkušenj in dobrih 
praks iz visokošolskih zavodov v (ne)gospodarstvo ter 
prenos strokovnega znanja in razvijanje kompetenc tudi 
pri študentih in pri drugih osebah, ki ne bodo vključene 
v projekte. Medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in 
dobrih praks bo prispevala k izmenjavi strokovnega in 
akademskega znanja, kar bo spodbudilo visokošolske 
zavode k posodabljanju študijskih programov in k uva-
janju inovativnega pristopa k poučevanju ter k prenosu 
najnovejših znanstvenih spoznanj, teoretskih pristopov 
in metodologij z namenom neposredne aplikativne upo-
rabe v gospodarstvu in širši družbi.

V skladu z Operativnim programom so v okviru 
specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja 
ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo 
se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema 
zasledujejo cilji predmetnega javnega razpisa:

– z uporabo inovativnega, problemskega in sku-
pinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov se 
bo študentom omogočila podpora oziroma okolje za 
razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter 
izkušenj;

– s spodbujanjem inovativnosti, kreativnega razmi-
šljanja, podjetniške miselnosti ter predmetno specifičnih 
kompetenc na študijskem področju in kompetenc s po-
dročja drugih ved izboljšati zaposljivost študentov ter 
spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest;

– s spodbujanjem prenosa znanja na visokošolske 
zavode ter v (ne)gospodarstvo se omogoči izmenjava 
strokovnega znanja in izkušenj, kar prispeva h krepi-
tvi dolgoročnega povezovanja visokošolskih zavodov 
z (ne)gospodarstvom in posledično prilagajanje izobra-
ževalnega sistema potrebam (ne)gospodarstva.

Rezultat bo okrepljeno sodelovanje in povezovanje 
visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, nego-
spodarstvo), praktične izkušnje, znanja in kompetence, 
ki jih študenti pridobijo z vključitvijo v projekte ter pove-
čan delež visokošolskih zavodov, ki izvajajo prožnejše 
oblike učenja za izboljšanje kompetenc mladih.

Namen javnega razpisa je skladen tudi s Sloven-
sko strategijo pametne specializacije (S4)4, v kateri so 
opredeljena za Slovenijo ključna gospodarsko prebojna 
razvojna področja. Med njimi so posebej opredeljeni tudi 
človeški viri in znotraj teh področje »Mlada in ustvarjalna 
Slovenija«, kjer je ena od prioritet spodbujanje ustvar-
jalnosti, inovativnosti in podjetnosti mladih, razvijanje 
nadarjenosti in izboljšanje njihovih ključnih kompetenc 
v vseh fazah izobraževalnega procesa, znotraj česar 
je kot konkreten primer opredeljeno tudi spodbujanje 
možnosti preizkušanja in izvedbe konkretnih zamisli štu-
dentov v praksi ter povezovanje z gospodarstvom.

1 V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični 
obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in 
moški spol. Prav tako se lahko nekateri izrazi v ednini (npr. 
delovni ali pedagoški mentor), kjer je to potrebno, uporabijo 
tudi v množini in obratno.

2 V tem razpisu se kot (ne)gospodarstvo šteje tako go-
spodarstvo kot tudi družbeno okolje.

3 Kjer je relevantno, se upošteva Strategija pametne 
specializacije v Sloveniji – S4 in v njej opredeljena predno-
stna področja, na katerih so vzpostavljene strukture upra-
vljanja, kot je opredeljena v S4– Strateškimi razvojno ino-
vacijskimi partnerstvi – SRIP.

Vsak projekt mora vsebovati najmanj dejavnost 1.
Ciljna skupina: učitelji, študenti na dodiplomski in 

podiplomski stopnji.
Namen javnega razpisa je spodbujanje krepitve so-

delovanja in povezovanja visokošolskega sistema z oko-
ljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov 
odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem 
in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Ob partner-
skem sodelovanju visokošolskih zavodov z (ne)gospo-
darstvom bodo mladi pridobili konkretne in praktične 
izkušnje že med izobraževanjem. Partnersko sodelova-
nje mora predstavljati inovativen način reševanja pro-
blemov, ki prinašajo družbeno korist. Družbena korist je 
vse, kar presega zgolj reševanje potreb v gospodarstvu, 
saj rezultati prispevajo tudi k družbenemu razvoju. Mladi 
bodo razvijali znanja, potrebna za neposredno udejstvo-
vanje pri uresničevanju idej, razvijali bodo podjetnost in 

4 Vlada RS je S4 sprejela 20.9.2015, Evropska Ko-
misija pa potrdila 3. 11. 2015.; http://www.svrk.gov.si/file-
admin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_
vstopni_strani/S4_dokument_potrjeno_na_VRS_150920.pdf

4. Pogoji za kandidiranje in izvajanje
4.1 Pogoji za kandidiranje
Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski za-

vodi v Republiki Sloveniji (univerza ali samostojni viso-
košolski zavod; v nadaljnjem besedilu: prijavitelj), ki se 
na dan roka za oddajo vloge za posamezno odpiranje, 
opredeljenem v točki 9 tega javnega razpisa, vodijo 
v Evidenčnem in analitskem informacijskem sistemu 
visokega šolstva v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem 
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besedilu: eVŠ), izvajajo javno veljavne študijske pro-
grame ter imajo vpisane študente v vsakem študijskem 
letu, ki ustreza posameznemu odpiranju vlog po tem 
javnem razpisu, torej v študijskem letu 2017/2018 za 
prvo odpiranje, v študijskem letu 2018/2019 za drugo 
odpiranje ter v študijskem letu 2019/2020 za tretje 
odpiranje.

Posamezni prijavitelj lahko odda le eno vlogo na 
posamezno odpiranje, s katero predloži:

– za študijsko leto 2017/2018 največ 5 projektov 
(prvo odpiranje),

– za študijsko leto 2018/2019 največ 3 projekte 
(drugo odpiranje),

– za študijsko leto 2019/2020 največ 3 projekte 
(tretje odpiranje).

V kolikor je prijavitelj univerza, lahko le-ta v svoji 
vlogi odda število projektov iz prejšnjega odstavka za 
vsako svojo članico, ki je nosilka izvajanja posamezne-
ga projekta.

Za posamezno univerzo je kvota projektov, ki jih 
lahko prijavi v vlogi, določena s številom članic univerze 
in največjim številom projektov, ki jih določa javni razpis 
za posamezno odpiranje.

V primeru, da posamezna članica univerze ne prija-
vi največjega možnega števila projektov (5 projektov za 
prvo odpiranje ter 3 projekte za drugi dve odpiranji), tem-
več manj ali nobenega, lahko z izjavo odstopi od pred-
pisane kvote maksimalnega števila projektov oziroma 
izjavi, da se odpoveduje izvajanju določenega števila 
projektov. Univerza lahko te projekte prenese na druge 
članice univerze, ki bi želele v vlogi prijaviti več projek-
tov. Posamezna fakulteta v tem primeru lahko prijavi več 
kot 5 projektov, vendar največ sedem projektov za prvo 
odpiranje oziroma več kot 3 projekte, vendar največ pet 
projektov za drugi dve odpiranji.

Natančnejši postopek dodeljevanja sredstev in na-
čina izbora je opredeljen v 10. točki tega javnega raz-
pisa.

4.2 Pogoji in zahteve za izvajanje projektov
Vsak projekt mora vključevati sodelovanje izključno 

ene gospodarske družbe oziroma samostojnega pod-
jetnika posameznika (v nadaljnjem besedilu: prvi par-
tner), ustanovljenih skladno z Zakonom o gospodarskih 
družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno 
besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US 
82/13, 55/15 in 15/17; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1). Iz 
posameznega projekta, ki je predložen v vlogi, mora biti 
razviden prikaz razvoja projektnih aktivnosti, ki jih izvaja 
organizacija. Navedene aktivnosti morajo biti skladne 
z vsebinsko zasnovo projekta in morajo hkrati prinašati 
družbene koristi.

V projekt se lahko dodatno vključi izključno ena 
organizacija iz gospodarskega ali družbenega področja 
(v nadaljnjem besedilu: drugi partner), ki na inovati-
ven način pristopi k reševanju izpostavljenega proble-
ma z namenom družbenega razvoja in ne kot izvajalec 
obstranskih aktivnosti projekta (npr. drugi partner mora 
k projektu doprinesti svoje znanje in praktične izkušnje 
iz področja dejavnosti, iz katere prihaja drugi partner, 
ne zadošča le skop prispevek k projektu, kot npr. zgolj 
zagotovitev prostorov, opreme za potrebe izvajanja pro-
jekta). Iz posameznega projekta, ki je predložen v vlogi, 
mora biti razviden prikaz razvoja projektnih aktivnosti, ki 
jih izvaja organizacija. Navedene aktivnosti morajo biti 
skladne z vsebinsko zasnovo projekta in morajo hkrati 
prinašati družbene koristi.

Sodelovanje v projektu se potrdi z Izjavo prijavi-
telja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev 

za vsak projekt (Obrazec št. 1). Prijavitelj je dolžan 
za vsak projekt pridobiti podpisano Izjavo gospodarske 
družbe/samostojnega podjetnika posameznika oziroma 
organizacije z gospodarskega ali družbenega področja 
o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa 
(Obrazec št. 2), ki jo predloži k prijavnemu obrazcu.

V primeru, da je prvi partner po velikosti srednja ali 
velika družba5, lahko sodeluje v okviru posameznega 
odpiranja v največ treh projektih, pri čemer mora pri 
vsakem od teh treh projektov sodelovati z drugo članico 
univerze oziroma drugim samostojnim visokošolskim 
zavodom.

5 Velikost gospodarske družbe se presoja skladno 
z ZGD-1.

V kolikor prvi partner po velikosti ni srednja ali velika 
družba, lahko sodeluje v okviru posameznega odpiranja 
v največ dveh projektih, pri čemer mora pri vsakem od 
teh dveh projektov sodelovati z drugo članico univerze 
oziroma drugim samostojnim visokošolskim zavodom.

Drugi partner lahko sodeluje v okviru posameznega 
odpiranja v največ dveh projektih, pri čemer mora pri 
vsakem od teh dveh projektov sodelovati z drugo člani-
co univerze oziroma drugim samostojnim visokošolskim 
zavodom.

Projekt mora vključevati najmanj 4 in največ 8 štu-
dentov dodiplomskega in/ali podiplomskega študija, ki 
so vpisani na javno veljavni študijski program, pri čemer 
morata biti vsaj 2 študenta vpisana pri prijavitelju projek-
ta. Študent ne sme biti v delovnem razmerju, samostojni 
podjetnik posameznik ali prijavljen na Zavodu za zapo-
slovanje. V primeru neizpolnjevanja navedenega pogoja 
stroški študenta niso upravičeni za sofinanciranje iz tega 
projekta. Prijavitelj je dolžan ves čas tajanja projekta za-
gotavljati študentsko skupino, ki ustreza navedenim po-
gojem. Prav tako mora prijavitelj tekom izvajanja posa-
meznega projekta zagotoviti tolikšno število študentov, 
kot jih je prijavil v vlogi za posamezni projekt. V primeru 
odstopa študenta zaradi izgube statusa študenta ali iz 
kakršnegakoli drugega razloga pa zagotoviti, da skupno 
število študentov ne bo nižje od 80 % načrtovane kvote 
oziroma v vsakem primeru najmanj 4 študente.

Sklad si pridržuje pravico, da navedeni pogoj lahko 
večkrat preveri v času trajanja projekta.

V primeru, ko je prijavitelj univerza, morata vsaj 
2 študenta prihajati iz članice, ki je nosilka izvajanja pro-
jekta. Posamezen študent lahko v okviru vloge, oddane 
v okviru posameznega odpiranja na javni razpis, sode-
luje v enem projektu. Posamezen študent lahko sodeluje 
pri posameznem odpiranju vloge, oddane na javni razpis 
ne glede na to, ali je že bil vključen v projekte programa 
Po kreativni poti do znanja 2016–2020.

Prijavitelj je dolžan pri izboru sodelujočih študentov 
dati prednost študentom, ki še niso sodelovali v razpisih 
PKP (v nobenem izmed odpiranj). V kolikor med prija-
vljenimi študenti ni dovolj na novo vključenih študentov, 
lahko prijavitelj v skupino sodelujočih študentov vključi 
že sodelujoče študente iz prejšnjih projektov.

Prijavitelj lahko v projektno skupino v okviru vlo-
ge, oddane na posameznem odpiranju, vključi največ 
2 študenta, ki sta že sodelovala v projektih Programa 
Po kreativni poti do znanja 2016–2020.

Projekt lahko traja najmanj 3 in največ 5 mesecev.
Prijavitelj je odgovoren za izbor sodelujočih v pro-

jektu v skladu z načeli transparentnosti in zagotavljanja 
enakopravne obravnave, pri čemer je potrebno upo-
števati vidik nediskriminacije, enakih možnosti in do-
stopnosti (npr. dostopnost za invalide) ter enakost mo-
ških in žensk.
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Javni razpis se izvaja v študijskem letu 2017/2018 
za prvo odpiranje, v študijskem letu 2018/2019 za drugo 
odpiranje ter v študijskem letu 2019/2020 za tretje odpi-
ranje. Projekt, ki bo izbran, lahko traja od treh mesecev 
do največ pet mesecev, z zaključkom najkasneje do 
31. 8. 2018 za prvo odpiranje, do 31. 7. 2019 za drugo 
odpiranje ter do 31. 7. 2020 za tretje odpiranje.

Vse informacije, navedene v vlogi, s katero se pri-
javitelj prijavi na javni razpis, morajo biti resnične in 
morajo ustrezati dejanskemu stanju. Če se izkaže, da je 
prijavitelj v predloženi vlogi navajal neresnične podatke, 
posredoval lažne, napačne ali netočne podatke v zvezi 
z izvajanjem po pogodbi določenih obveznosti ter podpis 
lažne izjave o izpolnjevanju pogojev, je to lahko razlog, 
da sklad delno ali v celoti prekine pogodbo. Prijavitelju 
se lahko onemogoči sodelovanje na javnih razpisih skla-
da za obdobje 5 let.

Projekt mora vključevati:

Dokazilo6

1. sodelovanje vsaj enega pedagoškega mentorja, ob 
pogoju, da je:

Obrazec št. 1

– pedagoški mentor na zadnji dan roka za oddajo 
vloge za posamezno odpiranje, opredeljenem v točki 9 
tega javnega razpisa, izvoljen v naziv visokošolskega 
učitelja ali v naziv asistenta, ob pogoju, da ima slednji 
pridobljen tudi znanstveni naslov doktor znanosti (v 
nadaljnjem besedilu: asistent);

Fotokopija dokazila o izvolitvi v naziv visokošolskega 
učitelja
oziroma asistenta (sklep oziroma odločba oziroma 
druga ustrezna listina
oziroma dokazilo o pridobljenem znanstvenem 
naslovu doktor znanosti – slednje predložiti le 
v primeru asistenta in v kolikor to ni že razvidno iz 
v dokazila o izvolitvi) 

– pedagoški mentor na zadnji dan roka za oddajo vloge 
za posamezno odpiranje, opredeljenem v točki 9 tega 
javnega razpisa, zaposlen na visokošolskem zavodu.

Izpolnjevanje pogoja se preverja v uradni evidenci 
ZZZS

2. sodelovanje delovnega mentorja prvega partnerja, ob 
pogoju, da:

Obrazec št. 2

– je strokovnjak, katerega delovno področje je vezano 
na vsebinsko zasnovo projekta in je na zadnji dan 
roka za oddajo vloge za posamezno odpiranje, 
opredeljenem v točki 9 tega javnega razpisa, zaposlen 
pri prvem partnerju ali je zakoniti zastopnik prvega 
partnerja oziroma prokurist; 

Izpolnjevanje pogoja se preverja v uradnih evidencah 
ZZZS in AJPES

ima najmanj izobrazbo 6. ravni, pridobljene po 
višjem strokovnem izobraževanju ali višješolskem 
izobraževanju (v skladu s Slovenskim ogrodjem 
kvalifikacij).

Fotokopija dokazila o izobrazbi

3. sodelovanje delovnega mentorja drugega partnerja, ob 
pogoju, da:

Obrazec št. 2

– je strokovnjak, katerega delovno področje se 
navezuje na vsebinsko zasnovo projekta in je na zadnji 
dan roka za oddajo vloge za posamezno odpiranje, 
opredeljenem v točki 9 tega javnega razpisa, zaposlen 
pri drugem partnerju ali je zakoniti zastopnik drugega 
partnerja oziroma prokurist ali posameznik, ki je 
vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi in dokazuje 
sodelovanje z drugim partnerjem;

Izpolnjevanje pogoja se preverja v uradnih evidencah 
ZZZS in AJPES
Fotokopija dokazila o sodelovanju7 (pogodba 
o zaposlitvi, podjemna pogodba ali drug dvostranski 
akt, ki izkazuje medsebojno sodelovanje)

– ima najmanj izobrazbo 6. ravni, pridobljene po 
višjem strokovnem izobraževanju ali višješolskem 
izobraževanju (v skladu s Slovenskim ogrodjem 
kvalifikacij). 

Fotokopija dokazila o izobrazbi

4. sodelovanje najmanj 4 in največ 8 dodiplomskih in/ali 
podiplomskih visokošolskih študentov, ob pogoju, da:
– je vsak v projekt vključen študent v obdobju trajanja 
projekta vpisan v javno veljavni študijski program 
v Republiki Sloveniji. 

Izjava prijavitelja, da bo v celotnem času izvajanja 
projekta zagotovil študentsko skupino, v kateri vsak 
posamezni študent izpolnjuje razpisne pogoje

6 Dokazila o podatkih iz uradnih evidenc za namen tega javnega razpisa pridobi sklad.
7 Dokazilo predloži le delovni mentor – posameznik, ki je vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi.
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Pogoji za partnerje v projektu:

1. Pogoji za prvega partnerja Obrazec št. 28

– biti mora gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, 
registriran po ZGD-1 ter vpisan v Poslovni register Slovenije na zadnji dan 
roka za oddajo vloge za posamezno odpiranje, opredeljenem v točki 9 tega 
javnega razpisa;

Izpolnjevanje pogoja se preverja 
v uradni evidenci AJPES

– ne sme biti v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, 
v likvidacijskem postopku oziroma v postopku prenehanja dejavnosti 
v skladu z veljavno zakonodajo ter ni v položaju insolventnosti, skladno 
z Zakonom 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 in 63/16 – ZD-C);

Izpolnjevanje pogoja se preverja 
v uradni evidenci AJPES

– za namen izvajanja prijavljenega projekta ne sme prejeti sredstev iz 
kateregakoli drugega vira za stroške, ki jih bo uveljavljal po tem javnem 
razpisu (npr.: državnega ali lokalnega proračuna, sredstev EU ali donacije 
Norveškega/EGP Finančnega mehanizma, Švicarskega prispevka).

Izpolnjevanje pogoja se preverja 
v aplikaciji Erar 

2. Pogoji za drugega partnerja Obrazec št. 2
– ne posluje v sektorju S. 13 – država9, in sicer v okviru podsektorjev centralna 
država (šifra S.1311), ki vsebuje naslednje dodatne podsektorje: neposredni 
proračunski uporabniki (šifra S.13111) in državni skladi (šifra S.13112);

Izpolnjevanje pogoja se preverja 
v uradni evidenci AJPES

– njegova glavna registrirana dejavnost ni visokošolsko izobraževanje 
(šifra 85.422 po SKD 2008;

Izpolnjevanje pogoja se preverja 
v uradni evidenci AJPES

– ne sme biti v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, 
v likvidacijskem postopku oziroma v postopku prenehanja dejavnosti 
v skladu z veljavno zakonodajo ter ni v položaju insolventnosti, skladno 
z Zakonom 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 in 63/16 – ZD-C);

Izpolnjevanje pogoja se preverja 
v uradni evidenci AJPES

– za namen izvajanja prijavljenega projekta ne sme prejeti sredstev iz 
kateregakoli drugega vira za stroške, ki jih bo uveljavljal po tem javnem 
razpisu (npr.: državnega ali lokalnega proračuna, sredstev EU ali donacije 
Norveškega/EGP Finančnega mehanizma, Švicarskega prispevka).

Izpolnjevanje pogoja se preverja 
v aplikaciji Erar 

8 Dokazila o podatkih iz uradnih evidenc za namen tega javnega razpisa pridobi sklad.
9 Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev (SKIS).

Izpolnjevanje vseh zgoraj navedenih pogojev mora 
izhajati iz celotne vloge in jih bo sklad preverjal tudi 
tekom celotnega izvajanja posameznega projekta, kar 
je podrobneje obrazloženo v poglavju IV. Navodil za 
prijavo na javni razpis.

Omejitve in zahteve za izvajanje prenosa znanj, 
izkušenj in dobrih praks pedagoških mentorjev v (ne)go-
spodarstvo (dejavnost 2):

– v okviru posameznega projekta se lahko uve-
ljavljajo in so upravičeni stroški za največ 3 dejavnosti 
prenosa znanj vključenih pedagoških mentorjev;

– dejavnost prenosa znanj se v okviru posamezne-
ga projekta izvede pri prvem in/ali drugem partnerju;

– posamezen pedagoški mentor lahko uveljavlja in 
so upravičeni samo stroški za eno izvedeno dejavnost 
prenosa znanj v okviru enega projekta (v kolikor sodeluje 
pedagoški mentor na več projektih, lahko uveljavlja stro-
ške za največ dve izvedeni dejavnosti prenosa znanja).

Omejitve in zahteve za izvajanje prenosa znanj, iz-
kušenj in dobrih praks delovnega mentorja v pedagoški 
proces na visokošolski zavod:

– v okviru posameznega projekta se lahko izvede 
največ po ena vključitev delovnega mentorja iz vsakega 
izmed partnerjev v pedagoški proces, vendar je v okviru 
posameznega projekta upravičen strošek za največ eno 
dejavnost prenosa znanja. V kolikor sodeluje isti delovni 
mentor na več projektih, lahko uveljavlja in je upravičen 
strošek za največ dve izvedeni dejavnosti prenosa znanja;

– delovni mentor se lahko vključi v pedagoški pro-
ces na visokošolskem zavodu, ki je nosilec izvajanja 
projekta.

http://www.ajpes.si/Registri/Drugo/SKIS
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5. Merila za izbor projektov, ki izpolnjujejo pogoje
Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo 

imenuje direktorica sklada ali od nje pooblaščena oseba (v 
nadaljnjem besedilu: komisija), bo preverila formalno po-
polnost posameznega projekta v vlogi in vlogo kot celoto. 
V kolikor bo posamezni projekt v vlogi in vloga prijavitelja 
kot celota formalno popolna, bo komisija ocenila vsak po-
samezni projekt na podlagi spodaj navedenih meril.

5.1. Izločitvena merila:
Komisija v okviru ocenjevanja preveri, ali je projekt 

skladen s cilji/rezultati prednostne osi in prednostne nalož-
be, s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa ter ali 
projekt izkazuje ustreznost ter sposobnost prijavitelja in re-
alno izvedljivost v obdobju, za katerega velja podpora. Če 
je po kateremkoli izločitvenem merilu projekt ovrednoten 
z NE, komisija projekt izloči in ga ne ocenjuje po merilih za 
ocenjevanje, projekt prijavitelja pa se zavrne.

Zap. 
št.

Merilo Opis

1. Vsebinska zasnova projekta je skladna z namenom javnega razpisa in se navezuje 
na obravnavanje izpostavljenega problema pri prvem partnerju, katerega rešitve 
hkrati prinašajo družbene koristi.
Priloga št. 1 prijavnega obrazca, točka 2.2

   □ DA □ NE
(izločitveno merilo)

2. Projektna skupina je ustrezno sestavljena glede na vsebinsko zasnovo projekta 
(ustreznost ciljnih skupin), upošteva vse aktivnosti in časovni ter finančni okvir, 
določen s tem javnim razpisom in razpisno dokumentacijo
Priloga št. 1 prijavnega obrazca, točka 2.3. in 2.4.

   □ DA □ NE
(izločitveno merilo)

5.2. Merila za izbor:
Projekti v okviru oddanih vlog, ki bodo zadostili 

pogojem za kandidiranje iz točke 4 javnega razpisa in 
bodo obenem v celoti pozitivno ovrednoteni po obeh iz-
ločitvenih merilih iz točke 5.1 tega javnega razpisa, bodo 
ocenjeni na osnovi naslednjih meril:

Zap. 
št. Merilo Opis Točke

1.1 Utemeljitev projekta ter kratek 
povzetek vsebinske zasnove projekta 
z jasno opredeljenim problemom. 

Ustrezno = 5 točk
Delno ustrezno = 3 točke
Neustrezno = 0 točk

1.2 Navedba kompetenc, ki jih bo 
študent pridobil z vključitvijo v projekt.

Ustrezno = 5 točk
Delno ustrezno = 3 točke
Neustrezno = 0 točk

1.3 Način pridobitve kompetenc ter 
njihova ustreznost glede na vsebinsko 
zasnovo projekta.

Ustrezno = 5 točk
Delno ustrezno = 3 točke
Neustrezno = 0 točk

1.4 Iz opisa nalog delovnega mentorja je 
viden njegov doprinos k projektu oziroma 
prenosu znanja.

Ustrezno = 5 točk
Delno ustrezno = 3 točke
Neustrezno = 0

1.
Kakovost zasnove projekta
(merilo se navezuje izključno na 
»dejavnost 1«)

1.5 Iz opisa nalog pedagoškega 
mentorja je viden njegov doprinos 
k projektu oziroma prenosu znanja.

Ustrezno = 5 točk
Delno ustrezno = 3 točke
Neustrezno = 0 točk

1.6 Načrtovane aktivnosti so ustrezne 
glede na predvidene rezultate projekta. 

Ustrezno = 4 točke
Delno ustrezno = 2 točki
Neustrezno = 0 točk

1.7 Del projektnih aktivnosti se bo 
izvajal neposredno v delovnem okolju 
z namenom seznanitve študentov 
z delovnim procesom pri prvem ali 
drugem partnerju. 

DA = 2 točki
NE = 0 točk

1.8 Opis predvidenih konkretnih in 
oprijemljivih rezultatov in ciljev projekta, 
ki izkazujejo potencial uporabne 
vrednosti neposredno za prvega 
partnerja (končni produkt, storitev, cilj, 
namen, končni rezultati).

Ustrezno = 5 točk
Delno ustrezno = 3 točke
Neustrezno = 0 točk
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Zap. 
št. Merilo Opis Točke

1.9 Opis predvidenih rezultatov projekta 
izkazuje družbene koristi. 

Ustrezno = 5 točk
Delno ustrezno = 3 točke
Neustrezno = 0 točk

2. Utemeljitev izbora partnerja – 
Prispevek partnerja k vsebini projekta

2. Utemeljitev izbora partnerja v projektu 
– jasno razviden razlog izbora partnerja 
v projektu.

Ustrezno = 5 točk
Delno ustrezno = 3 točke
Neustrezno = 0 točk

3. Interdisciplinarnost projekta

3.1 Upošteva se interdisciplinarnost 
projekta. Projekt je interdisciplinaren, če:
– se izvaja s študenti, ki prihajajo iz 
več različnih študijskih področij po 
Klasius-P (upošteva se vključno tretja 
klasifikacijska raven Klasius – P);
– se izvaja z več pedagoškimi mentorji, 
ki prihajajo z več različnih študijskih 
področij po Klasius-P (upošteva se 
vključno tretja klasifikacijska raven 
Klasius – P).

Ustrezno =15 točk
Študenti z dveh ali več 
študijskih področij in 
pedagoški mentorji iz dveh 
ali več študijskih področij.
Delno ustrezno = 7 točk.
Samo študenti ali samo 
mentorji iz dveh ali več 
študijskih področij.
Neustrezno = 0 točk
Študenti in mentorji 
prihajajo iz enega 
študijskega področja.

3.2 Projekt izkazuje povezovanje 
študentov med različnimi stopnjami 
študijskih programov: med vsemi 
vključenimi študenti je vsaj en študent 
iz 1. bolonjske stopnje (univerzitetni 
študijski program ali visokošolski 
strokovni študijski program) in vsaj 
en študent iz 2. ali 3. bolonjske stopnje.

Ustrezno = 4 točke
Vsaj en študent prihaja 
iz 1. bolonjske stopnje in 
vsaj en študent iz 2. ali 
3. bolonjske stopnje.
Neustrezno = 0 točk
Vsi študenti prihajajo iz 
iste bolonjske stopnje (vsi 
iz 1. bolonjske stopnje ali 
vsi iz 2. ali 3. bolonjske 
stopnje) = 0 točk

4.
Na novo vzpostavljeno sodelovanje 
gospodarstva z visokošolskim 
zavodom 

Prvi partner ni sodeloval v projektu, ki je 
bil izbran na preteklih razpisih PKP10.

NI sodeloval = 2 točki
JE sodeloval = 0 točk

5.

Nadgradnja obstoječih 
ukrepov in zagotavljanje 
trajnosti predvidenih/načrtovanih 
rezultatov – medsebojna izmenjava 
znanj, izkušenj in dobrih praks 
pedagoških mentorjev in delovnih 
mentorjev iz (ne)gospodarstva

5.1 Opis načina prenosa znanj, izkušenj 
in dobrih praks pedagoških mentorjev 
v partnerske institucije.

Ustrezno = 2 točki
Delno ustrezno = 1 točka
Neustrezno = 0 točk

5.2 Opis načina prenosa znanj, izkušenj 
in dobrih praks delovnih mentorjev 
v partnerske institucije.

Ustrezno = 2 točki
Delno ustrezno = 1 točka
Neustrezno = 0 točk

5.3 Utemeljitev, kako medsebojna 
izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks 
prispeva k trajnosti rezultatov.

DA Ustrezno = 2 točki
Delno ustrezno = 1 točka
NE Neustrezno = 0 točk

Skupaj možnih točk: 73 točk

10 Razpisa programa Po kreativni poti do znanja, objavljena v študijskem letu 2016/2017.

Merila so podrobneje obrazložena v V. poglavju 
Navodil za prijavo na javni razpis.

Največje možno skupno število točk, s katerimi se 
lahko oceni posamezni projekt, je 73 točk. Izbran je lah-
ko projekt, ki doseže najmanj 47 točk.

6. Višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo 
javnega razpisa

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 
javni razpis znaša največ do 7. 298.199,90 EUR, od 
tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posame-
znih programskih območjih:

1. za leto 2018 v višini 3.260.109,60 EUR:
– iz vzhodne kohezijske regije 1.075.836,17 EUR, 

od tega:
– 860.668,94 EUR s PP 150044 – PN10. 1-Iz-

boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
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– 215.167,23 EUR s PP 150046 – PN10. 1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– iz zahodne kohezijske regije 2.184.273,43 EUR, 
od tega:

– 1.747.418,74 EUR s PP 150045 – PN10. 1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in

– 436.854,69 EUR s PP 150047 – PN10. 1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).

2. za leto 2019 v vrednosti 2.259.848,70 EUR:
– iz vzhodne kohezijske regije 745.750,07 EUR, 

od tega:
– 596.600,06 EUR s PP 150044 – PN10. 1-Iz-

boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in

– 149.150,01 EUR s PP 150046 – PN10. 1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– iz zahodne kohezijske regije 1.514.098,63 EUR, 
od tega:

– 1.211.278,90 EUR s PP 150045 – PN10. 1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in

– 302.819,73 EUR s PP 150047 – PN10. 1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).

3. za leto 2020 v vrednosti 1.778.241,60 EUR:
– iz vzhodne kohezijske regije 586.819,73 EUR, 

od tega:
– 469.455,78 EUR s PP 150044 – PN10. 1-Iz-

boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in

– 117.363,95 EUR s PP 150046 – PN10. 1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– iz zahodne kohezijske regije 1.191.421,87 EUR, 
od tega:

– 953.137,50 EUR s PP 150045 – PN10. 1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in

– 238.284,37 EUR s PP 150047 – PN10. 1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).

Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za 
kohezijsko politiko predstavljajo 80,00 %, sredstva na 
postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohe-
zijske politike predstavljajo 20,00 %.

Za izbrane prijavitelje bodo upravičeni stro-
ški iz potrjenih zahtevkov za sofinanciranje izplača-
ni glede na razpoložljiva sredstva v proračunu (v letu 
2018 do največ 3.260.109,60 EUR, v letu 2019 do 
največ 2.259.848,70 EUR in v letu 2020 do največ 
1.778.241,60 EUR.

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov po tem 
javnem razpisu je od dneva objave javnega razpisa 
v Uradnem listu RS do vključno 31. 8. 2018 za prvo od-
piranje, od 1. 10. 2018 do vključno 31. 7. 2019 za drugo 
odpiranje in od 1. 10. 2019 do vključno 31. 7. 2020 za 
tretje odpiranje.

Sklad si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva 
sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim 
prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinancira-
nja. V kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom 
sklada, se šteje, da odstopa od vloge.

Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na 
proračunske zmogljivosti Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport in likvidnostno stanje proračuna Repu-
blike Slovenije.

Natančnejši postopek dodeljevanja sredstev in na-
čina izbora je opredeljen v 10. točki javnega razpisa.

8. Upravičeni stroški
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo na 

osnovi standardne lestvice stroškov na enoto, skladno 
s pravili Evropske kohezijske politike, Navodili organa 
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020 ter s tem jav-
nim razpisom.

Upravičeni stroški javnega razpisa so določeni v pa-
všalnem znesku in predstavljajo:

– standardni strošek na enoto za koordiniranje in 
vodenje projekta na visokošolskem zavodu (enota je 
urna postavka);

– standardni strošek na enoto za sodelovanje de-
lovnega mentorja iz (ne)gospodarstva (enota je urna 
postavka);

– standardni strošek na enoto za denarno spodbu-
do študentu (enota je urna postavka);

– standardni strošek na enoto za prenos znanj, 
izkušenj in dobrih praks delovnega mentorja iz (ne)go-
spodarstva (enota je urna postavka);

– standardni strošek na enoto za prenos znanj, 
izkušenj in dobrih praks pedagoških mentorjev v (ne)go-
spodarstvo (enota je urna postavka).

V skladu s sprejeto Metodologijo za določitev vi-
šine standardnega stroška na enoto za izvajanje 
programa »Po kreativni poti do znanja 2016–2020«, 
št. 5442-156/2016/220 z dne 22. 11. 2017, ki jo je spre-
jelo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, so 
pogoji oziroma pavšalni zneski za izvajanje programa 
sledeči:

za vodenje in koordiniranje projekta se visokošol-
skemu zavodu povrnejo stroški na podlagi standardnega 
stroška na enoto (ura), ki znaša 13,50 EUR/uro, vendar 
največ za 200 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 
5 mesecev; za 160 ur v primeru posameznega projekta, 
ki traja 4 mesece in za 120 ur v primeru posameznega 
projekta, ki traja 3 mesece;

– za sodelovanje delovnega mentorja se prvemu 
oziroma drugemu partnerju povrnejo stroški na pod-
lagi standardnega stroška na enoto (ura), ki znaša 
31,00 EUR/uro, vendar največ za 50 ur v okviru posa-
meznega projekta, ki traja 5 mesecev, oziroma največ za 
40 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 4 mesece 
in največ za 30 ur v okviru posameznega projekta, ki 
traja 3 mesece; v primeru, da na projektu sodeluje tudi 
drugi partner, se lahko stroški za sodelovanje na pro-
jektu uveljavljajo tudi za delovnega mentorja drugega 
partnerja;

– za vključitev posameznega študenta v projektne 
aktivnosti se izplača denarna spodbuda na podlagi stan-
dardnega stroška na enoto (ura), ki znaša 9,00 EUR/uro, 
vendar največ za 200 ur v primeru posameznega projek-
ta, ki traja 5 mesecev; za 150 ur v okviru posameznega 
projekta, ki traja 4 mesece in za 120 ur v okviru posa-
meznega projekta, ki traja 3 mesece;

– za spodbujanje prenosa znanj, izkušenj in do-
brih praks delovnih mentorjev iz (ne)gospodarstva na 
visokošolske zavode (enota je urna postavka), se pr-
vemu oziroma drugemu partnerju povrnejo stroški 
na podlagi standardnega stroška na enoto (ura), ki 
znaša 35,00 EUR/uro, vendar največ 3 ure oziroma 
105,00 EUR za izvedeno dejavnost. Stroški se lahko 
uveljavljajo izključno za izvedbo ene dejavnosti delov-
nega mentorja v okviru posameznega projekta;

– za spodbujanje prenosa znanj, izkušenj in do-
brih praks pedagoških mentorjev v (ne)gospodarstvo, 
se visokošolskemu zavodu povrnejo stroški na pod-
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lagi standardnega stroška na enoto (ura), ki znaša 
16,00 EUR/uro, vendar največ 10 ur oziroma največ 
160,00 EUR za izvedeno dejavnost. V okviru posame-
znega projekta se visokošolskemu zavodu lahko povr-
nejo stroški za največ tri izvedene dejavnosti pedago-
ških mentorjev v (ne)gospodarstvo.

Upravičene stroške se uveljavlja z zahtevkom za 
sofinanciranje na podlagi poročil, iz katerih so razvidne 
izvedene aktivnosti vključenih v projekt ter izvedenih 
aktivnostih medsebojne izmenjave znanj, izkušenj in do-
brih praks. Ob zaključku projekta je visokošolski zavod 
dolžan predložiti končno poročilo, ki bo vsebovalo poro-
čilo, kjer bo navedel dosežene cilje, skladno s projek-
tom v vlogi. Podrobnejšo vsebino poročanja in zahteve 
v zvezi z uveljavljanjem upravičenih stroškov predpiše 
sklad v Navodilih sklada o izvajanju projektov.

Dokazila za upravičenost stroškov operacije na rav-
ni posameznega projekta so:

– poročilo o izvedenih aktivnostih (študent, koordi-
nator oziroma pedagoški mentor koordinator in delovni 
mentor);

– skupno vsebinsko poročilo na ravni posamezne-
ga projekta za obdobje poročanja;

– kratko poročilo o izvedenem prenosu znanj, izku-
šenj in dobrih praks delovnega mentorja iz (ne)gospo-
darstva in pedagoškega mentorja (poleg tega lahko tudi 
drug dokazni material) ter lista prisotnosti;

– končno poročilo o doseženih ciljih;
– partnerski sporazum o sodelovanju pri izvajanju 

projekta (v nadaljevanju: partnerski sporazum).
Sklad z izbranim prijaviteljem sklene pogodbo o so-

financiranju izvajanja projektov (v nadaljnjem besedilu: 
pogodba). Osnutek pogodbe je del razpisne dokumenta-
cije. Prijavitelj sklene partnerske sporazume, s katerimi 
se urejajo medsebojni odnosi, pravice in obveznosti 
med partnerji v zvezi z izvajanjem in sofinanciranjem 
projektov. Prijavitelj mora skladu predložiti partnerske 
sporazume predvidoma v roku enega meseca od prav-
nomočnosti sklepa o izboru.

Neupravičene aktivnosti pri izvajanju projektov so 
naslednje:

– izvedene aktivnosti pred začetkom obdobja upra-
vičenosti stroškov;

– izvedene aktivnosti v okviru rednih študijskih ob-
veznosti (npr. opravljanje študijske prakse, opravljanje 
aktivnosti v okviru rednega študijskega procesa);

– opravljanje rednih delovnih nalog;
– izvedene aktivnosti, ki niso v skladu z namenom 

javnega razpisa;
– izvedene aktivnosti, ki se neposredno nanašajo 

na projekt in za katere je visokošolski zavod že prejel 
sredstva iz drugih virov (prepoved dvojnega financira-
nja).

Neupravičene aktivnosti pri izvajanju projektov so 
natančneje obrazložene v Navodilih sklada o izvajanju 
projektov.

9. Način predložitve vloge in rok za oddajo
Vloga mora biti v celoti izpolnjena in oddana na 

obrazcih, ki se nahajajo na spletni strani sklada, in mora 
vsebovati:

– Prijavni obrazec: podatki o prijavitelju in skupnem 
številu prijavljenih projektov;

– Prilogo k prijavnemu obrazcu št. 1: Podatki o pro-
jektu/ih na ravni samostojnega visokošolskega zavoda 
oziroma posameznega visokošolskega zavoda;

– Obrazec št. 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in 
sprejemanju razpisnih pogojev;

– Obrazec št. 2: Izjava gospodarske družbe/samo-
stojnega podjetnika posameznika oziroma organizacije 

z gospodarskega ali družbenega področja o izpolnjeva-
nju in sprejemanju pogojev javnega razpisa;

– Obrazec št. 3: Izjava prvega partnerja gospo-
darske družbe/samostojnega podjetnika posameznika 
glede velikosti.

Prijavitelj lahko vlogo pošlje po pošti na naslov: Jav-
ni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad 
Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljub ljana, 
ali pa jo odda osebno v vložišču sklada, (1. nadstropje), 
in sicer v poslovnem času (vsak dan od 9. do 14.30, 
v sredo do 16. ure in v petek do 13. ure), najpozneje na 
zadnji dan roka za oddajo vloge za posamezno odpi-
ranje, ki je opredeljen v tej točki tega javnega razpisa.

Roki za oddajo vlog so najkasneje do:
5. 1. 2018 za prvo odpiranje;
23. 11. 2018 za drugo odpiranje;
22. 11. 2019 za tretje odpiranje.
Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno 

ali po pošti) v vložišče sklada prispeti do zgoraj navede-
nega roka za posamezno odpiranje, sicer se bodo štele 
za prepozno prejete.

Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojni-
ci z vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga za JR PKP 
2017/2020-1./2./3. odpiranje«. Vloge morajo biti ozna-
čene s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.

Vloge, ki ne bodo predložene v roku za posamezno 
odpiranje ali ne bodo ustrezno označene, bodo s skle-
pom zavržene.

Prijavitelj mora vlogo oddati v papirni obliki na 
obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vse-
bovati vse zahtevane priloge in obrazce. Prijavitelj pri-
javni obrazec in prilogo k prijavnemu obrazcu posreduje 
tudi v elektronskem izvodu, pri čemer se upoštevajo 
vloge v papirni obliki, ki bodo najkasneje na zadnji dan 
roka za oddajo oddane v vložišče sklada. Pri presoji 
pravočasnosti vloge se upošteva datum dostave vloge 
v papirni obliki, ne glede na datum oddaje elektronskega 
izvoda vloge.

Pri izpolnjevanju mora prijavitelj slediti sprotnim 
navodilom v obrazcu. Izpolnjen obrazec je treba po-
slati na sklad v tiskani obliki ter elektronsko na naslov: 
pkp@sklad-kadri.si oziroma s klikom na gumb »Pošlji po 
e-pošti«. Če prijavitelj vloge ne pošlje elektronsko, mora 
vlogi, ki jo odda v papirni obliki, priložiti obrazec tudi na 
podatkovnem nosilcu (CD-ROM ali USB-ključ).

Podrobneje je način predložitve vloge opredeljen 
v Navodilih za prijavo na javni razpis v poglavju I. in II.

V primeru neskladja podatkov med prejeto vlogo 
v tiskani obliki in elektronskim izvodom vloge, bo sklad 
upošteval kot relevantno vlogo v tiskani obliki.

10. Obravnava vlog, obveščanje o njihovi ustrezno-
sti in postopek izbora

Odpiranje vlog bo:
– dne 8. 1. 2018 ob 10. uri za prvo odpiranje,
– dne 26. 11. 2018 ob 10. uri za drugo odpiranje in
– dne 25. 11. 2019 ob 10. uri za tretje odpiranje.
Odpiranje iz prejšnjega odstavka bo potekalo v pro-

storih Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega 
in preživninskega sklada Republike Slovenije za razvoj 
kadrov in štipendije, Dunajska 20, 1000 Ljub ljana. Za 
odpiranje vlog je zadolžena komisija, imenovana s strani 
odgovorne osebe sklada. Odpiranje vlog je praviloma 
javno. Ne glede na to lahko komisija odloči, da odpiranje 
ne bo javno, če bo število prejetih vlog veliko.

Komisija bo odprla samo v razpisanem roku do-
stavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice z vlo-
gami, in sicer po vrstnem redu, kot so prispele. Podrob-
neje je postopek ugotavljanja popolnosti vlog (formalna 
popolnost) opredeljen v Navodilih za prijavo. Komisija bo 
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v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi 
tiste prijavitelje, katerih vloge ne bodo popolne. Rok za 
dopolnitev vlog bo 8 dni od prejema poziva za dopolni-
tev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji skladno s pozivom 
ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene.

Zaradi lažje obravnave dopolnitev vlog priporoča-
mo, da je dopolnitev vloge oddana v zaprti ovojnici 
z vidno oznako: »Ne odpiraj – dopolnitev JR PKP« ter 
označena z nazivom prijavitelja.

Komisija si pridržuje tudi pravico, da v primeru neja-
snosti prijavitelja pozove k dodatnim pojasnilom.

Komisija bo projekte iz formalno popolnih vlog oce-
nila na podlagi pogojev in meril, navedenih v javnem 
razpisu oziroma Navodilih za prijavo na javni razpis. 
Vsak projekt bosta ločeno ocenila dva člana strokov-
ne komisije. Če se bosta oceni razlikovali za več kot 
10 točk, bo projekt ocenil še tretji ocenjevalec po izboru 
komisije. Ocena se bo oblikovala na podlagi povprečja 
najbližjih dveh ocen. Preverjanje izpolnjevanja razpisnih 
pogojev se lahko opravi tudi v fazi preverjanja formalne 
popolnosti vlog, če to pripomore k ekonomičnosti izved-
be postopka.

Komisija bo med prijavitelje, katerih projekti so do-
segli najmanj 47 točk, dodelila vsa razpoložljiva sred-
stva.

Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki bodo 
izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani tisti, ki bodo 
s projektom iz vloge zbrali večje število točk.

10.1 Postopek izbora, ko obseg razpisanih sredstev 
ne omogoča sofinanciranja vseh projektov:

V primeru, da razpoložljiva sredstva, ki so določe-
na v točki 6 tega javnega razpisa, ne omogočajo sofi-
nanciranja vseh projektov posameznih prijaviteljev, se 
sprejmejo projekti po vrstnem redu (rangiranje) glede na 
skupno število doseženih točk pri vseh merilih skladno 
s točko 5.2 tega javnega razpisa.

V kolikor se v rangirni lestvici na zadnjem mestu, 
ob obstoju razpoložljivih sredstev, pojavi večje število 
projektov z istim številom točk, se izvede naslednji po-
stopek:

1. v primeru, da bo predloženih več projektov z ena-
kim številom točk, se izberejo tisti, ki so pri merilih št. 1.1 
»Utemeljitev projekta« (točka 5.2 javnega razpisa) ter 
1.2 »Navedba kompetenc, ki jih bo pridobil študent 
z vključitvijo v projekt« dosegli večje število točk;

2. v primeru, da bo ob upoštevanju 1. točke še ve-
dno več projektov z enakim številom točk, se izberejo 
projekti, ki so pri merilu št. 5 »Nadgradnja obstoječih 
ukrepov in zagotavljanje trajnosti predvidenih/načrtova-
nih rezultatov – medsebojna izmenjava znanj, izkušenj 
in dobrih praks visokošolskih učiteljev in strokovnjakov iz 
(ne)gospodarstva« (točka 5.3 javnega razpisa) dosegli 
večje število točk.

V primeru, da bo po izvedbi zgornjih razvrstitvenih 
kriterijev (od točke 1 do točke 2) še vedno več projektov 
z doseženim enakim številom točk, bo sklad o izbiri pro-
jekta odločil z žrebom.

V primeru, da preostanek sredstev v izbornem po-
stopku ne bo zadostoval za naslednji razvrščeni projekt, 
ki bi lahko bil kot zadnji, se prijavitelju oziroma nosilcu 
izvajanja projekta ponudijo sredstva, v kolikor zadostuje-
jo za vsaj 50 % načrtovane vrednosti projekta. Prijavitelj, 
ki sprejme ponudbo, se zaveže, da bo aktivnosti v okviru 
načrtovanega projekta izvedel v celoti. V primeru, da 
prijavitelj za projekt ponujenih razpoložljivih sredstev 
ne sprejme, se sredstva ponudi drugemu prijavitelju 
za naslednji razvrščeni projekt oziroma se izvede po-
nudba razpoložljivih sredstev do tistega vlagatelja, ki 
ta sredstva sprejme (velja za projekte, ki dosežejo vsaj 

47 točk). Če nihče od vlagateljev teh sredstev ne sprej-
me bodo ta sredstva ostala nepodeljena.

Prijavitelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa 
najpozneje v 60 dneh od odpiranja vlog.

O dodelitvi sredstev bo s sklepom odločila direktori-
ca sklada na osnovi predloga komisije, ki projekte oceni 
po merilih, določenih s tem javnim razpisom.

Sklad bo z izbranimi prijavitelji sklenil pogodbo o do-
delitvi sredstev za izvajanje projektov. V primeru, da se 
prijavitelj v 8 dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe 
nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobi-
tev sredstev in se le-ta ponudijo prijaviteljem za naslednje 
najvišje uvrščene projekte, ki so ostali neizbrani pri dode-
ljevanju sredstev, glede na doseženo število točk.

11. Pritožba
Pritožba zoper sklep o odločitvi glede dodelitve 

sredstev se vloži pri Javnem štipendijskem, razvojnem, 
invalidskem in preživninskem skladu Republike Sloveni-
je, Dunajska cesta 20, 1000 Ljub ljana, in sicer v 8 dneh 
od prejema sklepa. V pritožbi je treba natančno opre-
deliti razloge za pritožbo. Merila za ocenjevanje vlog ne 
smejo biti predmet pritožbe.

O pritožbi zoper sklep odloča Ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost in šport. Pritožba ne zadrži podpisa 
pogodb z izbranimi prijavitelji.

12. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresira-
ne osebe dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelj dobi na 
spletni strani: http://www.sklad-kadri.si.

Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpi-
som lahko prijavitelji dobijo na elektronskem naslovu 
pkp@sklad-kadri.si od objave javnega razpisa do najka-
sneje dva dni pred potekom roka za oddajo vlog.

13. Zahteve glede hranjenja dokumentacije na pro-
jektih

Prijavitelj bo dolžan zagotavljati hrambo celotne 
originalne dokumentacije, vezane na projekte, ter zago-
tavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe 
bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in 
nacionalno zakonodajo.

V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo 
moral prijavitelj zagotoviti dostopnost do vseh doku-
mentov o izdatkih na projektih v obdobju dveh let od 
31. decembra po predložitvi obračunov Evropski ko-
misiji, ki vsebujejo končne izdatke končanih projektov. 
O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo 
prijavitelj pisno obveščen s strani sklada.

Prijavitelj bo dolžan voditi in spremljati porabo sred-
stev za projekte računovodsko ločeno na posebnem 
stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi 
za vse transakcije v zvezi s projektom in za vsak pro-
jekt posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen 
pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno ne 
velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in 
vračljive podpore, za katere pa bo prijavitelj dolžan voditi 
in spremljati prejeta sredstva za projekte.

14. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije 
o projektih nadzornim organom

Prijavitelj in partnerji v projektu so dolžni omogočiti 
tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izva-
janjem projektov, katerih sofinanciranje temelji ali se 
izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nad-
zor se izvaja s strani sklada, s strani ministrstva kot 
posredniškega organa, organa upravljanja, organa za 
potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih 
in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadalje-
vanju: nadzorni organi).

Prijavitelj in partnerji v projektu so nadzornim or-
ganom dolžni predložiti vse dokumente, ki izkazujejo 
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resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov 
sofinanciranih projektov. V primeru preverjanja na kraju 
samem, bo prijavitelj oziroma partner omogočil vpogled 
v računalniške programe, listine in postopke v zvezi 
z izvajanjem projektov ter rezultate projektov. Prijavitelj 
bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pi-
sno obveščen, sklad pa lahko opravi tudi nenajavljeno 
preverjanje na kraju samem. Prijavitelj bo dolžan ukre-
pati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih 
organov in redno obveščati sklad o izvedenih ukrepih.

V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja 
s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri iz-
vajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljav-
nimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih 
preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za pro-
gramsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje fi-
nančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Uni-
je v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija 
zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne 
na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docof-
fic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smerni-
cami 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 oziroma drugimi akti, ki 
so podlaga za določanje finančnega popravka, določili 
ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja 
upravičenih stroškov in izdatkov, prijavitelji pa bodo dol-
žni neupravičeno izplačana sredstva vrniti.

15. Odprti dostop do rezultatov projektov PKP
Prijavitelj se zavezuje, da stvaritve, ki imajo zna-

čaj avtorskega dela in morebitne podobne stvaritve, ki 
nastanejo pri izvajanju projektov, ne bodo uporabljene 
v tržne namene v času izvajanja projektov.

Avtorska dela, študije, navodila, priporočila ter 
smernice in morebitne podobne stvaritve, nastale pri 
izvajanju projektov, morajo biti prosto dostopne širši 
javnosti z objavo na spletni strani sklada in na spletnih 
straneh ministrstva. V ta namen je prijavitelj dolžan 
skladu poleg zahtevka predložiti tudi navedene stvaritve 
na elektronskem mediju v sistematičnem in uporabniku 
prijaznem načinu, skladno z navodili sklada.

16. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov pro-
jektov

Prijavitelj bo moral dokumentirano spremljati in pri-
kazovati neto prihodke projektov skladno s 65. členom 
Uredbe 1303/2013/EU. Prihodke je potrebno eviden-
tirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu 
ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen 
ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri 
izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za 
višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.

Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja projektov, 
pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, 
saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega 
zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi 
zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki 
nastajajo med izvajanjem projektov, je prijavitelj dolžan 
poročati sproti, med izvajanjem projektov.

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

Prijavitelj bo za namen spremljanja in vrednotenja 
projektov skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 
1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 
1304/2013/EU dolžan spremljati in skladu zagotavljati 
podatke o doseganju ciljev in kazalnikov izvedenih pro-
jektov, vključno s podatki po vprašalniku, ki se nahaja 
v Prilogi 8 Navodil Navodila Ministrstva za izobraže-

vanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske 
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.

Kazalniki (vključno s podatki po vprašalniku), ki jih 
bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vredno-
tenja projektov, so natančneje opredeljeni v razpisni 
dokumentaciji skladno s točko 6 objavljenih Navodil za 
prijavo za prijavo na javni razpis.

V okviru projektov je predvideno spremljanje nasle-
dnjih kazalnikov programa, ki jih bodo morali zagotavljati 
izvajalci projekta:

– število vključitev strokovnih delavcev (delovnih in 
pedagoških mentorjev).

18. Zahteve glede informiranja in obveščanja
Prijavitelj je pri izvajanju projektov dolžan izpolnje-

vati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti 
skladno z 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU 
in veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju 
komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske 
politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna 
na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).

Sprejetje financiranja s strani prijavitelja pomeni 
tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo 
javno objavljen.

19. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega 
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU

Prijavitelj je dolžan zagotoviti spodbujanje enakih 
možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno dis-
kriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, 
med osebami, ki so oziroma ki bodo vključene v izva-
janje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu 
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih 
možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 
8. členom Uredbe 1304/2013/EU.

Prijavitelj bo moral cilje operacije uresničevati 
v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spod-
bujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju 
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju nače-
la onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 
1303/2013/EU.

20. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil 
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so infor-
macije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji 
posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, 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 nadaljnjem besedi-
lu: 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 vlo-
ge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji 
morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti 
dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če 
prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, 
bo sklad lahko domneval, da vloga po stališču prijavite-
lja 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 varova-
nje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe 
št. 1303/2013/EU.

21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v ko-
likor se ugotovi, da prijavitelj sklada ni seznanil z vsemi 
dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti 
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znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne 
podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi 
jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker 
bi lahko vplivali na odločitev sklada o dodelitvi sredstev 
ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem 
razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine 
ali kaznivega dejanja, bo prijavitelj dolžan vrniti neupra-
vičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun prija-
vitelja do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. 
Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot 
goljufija.

22. Posledice ugotovitve dvojnega financiranja po-
sameznega projekta

Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so 
že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli 
drugega vira oziroma so bili odobreni, ni dovoljeno. 
V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in 
izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zne-
ska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi 
od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike 
Slovenije na transakcijski račun prijavitelja do dneva 
vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če 
je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, 
se bo obravnavalo kot goljufija. Vrnjeni zneski bodo za 
prijavitelja izgubljeni.

V kolikor višina sofinanciranih projektov izbranih 
prijaviteljev preseže maksimalno dovoljeno stopnjo, bo 
potrebno ustrezno znižanje stopnje, sklad pa zahteva od 
izbranih prijaviteljev vrnitev neupravičeno prejetih sred-
stev v skladu s pogodbo, ki bo sklenjena med skladom 
in izbranimi prijavitelji.

Javni razvojni, štipendijski, invalidski  
in preživninski sklad Republike Slovenije

Št. 631-3/2017-5 Ob-3529/17

Na podlagi 219. člena 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 Statuta Mestne občine Ljub ljana (Uradni list 
RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja 
Mestna občina Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: MOL), 
Mestni trg 1, Ljub ljana

javni razpis MOL
za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih 

publikacij ter znanstvenih oziroma strokovnih 
posvetov za leto 2018

I. Predmet razpisa:
Znanstvene oziroma strokovne publikacije in po-

sveti
I.a. Znanstvene oziroma strokovne publikacije v ti-

skani in elektronski obliki:
– Znanstvene oziroma strokovne publikacije v tiska-

ni in elektronski obliki, ki obravnavajo vprašanje okolja in 
življenja v Ljub ljani, njen razvoj, zgodovino in osebnosti 
ter druge teme, ki so pomembne za promocijo Ljub ljane: 
znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih 
nalog in projektov, sofinanciranih s strani MOL, ter te-
matske številke znanstvene periodike, ki obravnavajo 
problematiko MOL ali prevode del, ki so zaradi obrav-
navanega področja lahko pomembna pri prenosu tujih 
izkušenj v razvoj mesta.

I.b. Znanstveni oziroma strokovni posveti:
– Delavnice in seminarji, ki so tematsko naravnani 

na vprašanja okolja in življenja v Ljub ljani, njenega ra-
zvoja, zgodovine ali osebnosti, pomembnih za Ljub ljano 
in ki pomembno prispevajo k njeni promociji.

Projekti/aktivnosti morajo biti zaključeni najkasne-
je do 25. 10. 2018, kar pomeni, da mora MOL končno 
poročilo in zahtevek za izplačilo prejeti najkasneje na 
omenjeni datum.

II. Osnovni in posebni pogoji, ki jih morajo izpolnje-
vati prijavitelji na razpis

Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
– morajo imeti sedež v Mestni občini Ljub ljana,
– za znanstvene oziroma strokovne publikacije so 

prijavitelji vlog lahko: založbe, javni zavodi, nepridobitne 
organizacije, ki imajo registrirano založniško dejavnost,

– za znanstvene oziroma strokovne posvete so 
prijavitelji vlog lahko: javni zavodi, nepridobitne orga-
nizacije.

Posebna pogoja, ki ju morajo izpolnjevati prijavitelji:
– izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti po pogod-

bi o sofinanciranju – v primeru, da je bila s posameznim 
prijaviteljem v okviru Javnega razpisa MOL za sofinan-
ciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij ter 
znanstvenih oziroma strokovnih posvetov za leto 2017 
(Uradni list RS, št. 66/16 z dne 21. 10. 2016) sklenjena 
pogodba o sofinanciranju;

– za znanstveni oziroma strokovni posvet: znan-
stveni oziroma strokovni posvet mora biti izveden na 
območju Mestne občine Ljub ljana (velja za znanstveni 
oziroma strokovni posvet).

Vloge prijaviteljev, katerih znanstvena oziroma stro-
kovna publikacija oziroma znanstveni oziroma strokovni 
posvet je bil sprejet v sofinanciranje v predhodnem letu 
aktualnega razpisa (sprejet v sofinanciranje v okviru 
Javnega razpisa MOL za sofinanciranje znanstvenih ozi-
roma strokovnih publikacij ter znanstvenih oziroma stro-
kovnih posvetov za leto 2017, Uradni list RS, št. 66/16 
z dne 21. 10. 2016) in so bile z njimi sklenjene pogodbe 
o sofinanciranju, pa niso izpolnili vseh svojih pogodbenih 
obveznosti do izteka pogodbenega roka, tj. do 18. 11. 
2017, bodo pri obravnavi vloge v sklopu aktualnega 
Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenih oziroma 
strokovnih publikacij ter znanstvenih oziroma strokovnih 
posvetov v letu 2018 zavrnjene.

III. a. Merila za izbor izvajalcev znanstvenih oziro-
ma strokovnih publikacij:

– vsebina obravnavane publikacije,
– aktualnost vsebine za MOL,
– ugled in reference avtorja(-ev) publikacije,
– delež sofinanciranja s strani drugih sub jektov.
Merila za izbor izvajalcev in projektov so podrobne-

je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
V primeru, da bo v fazi ocenjevanja več prijavljenih 

vlog doseglo enako število točk in bi bila z njihovo izbiro 
presežena okvirna razpoložljiva sredstva, se bo o izbiri 
izvajalcev odločilo z žrebom, ki ga bo opravila področna 
komisija.

III. b. Merila za izbor organizatorjev znanstvenih 
oziroma strokovnih posvetov:

– vsebina obravnave posveta,
– pomen in aktualnost tematike za MOL,
– neposredna uporabnost rezultatov posveta za 

MOL,
– ugled aktivnih udeležencev posveta,
– pričakovana odzivnost,
– delež sofinanciranja s strani drugih sub jektov.
Merila za izbor izvajalcev in projektov so podrobne-

je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
V primeru, da bo v fazi ocenjevanja več prijavljenih 

vlog doseglo enako število točk in bi bila z njihovo izbiro 
presežena okvirna razpoložljiva sredstva, se bo o izbiri 
izvajalcev odločilo z žrebom, ki ga bo opravila področna 
komisija.
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IV. Upravičeni stroški
Obdobje upravičenosti stroškov je od pravnomoč-

nosti sklepa o izbiri do 25. 10. 2018.
Da bi bili stroški upravičeni:
– morajo biti povezani s predmetom razpisa in pred-

videni v finančni konstrukciji projekta/aktivnosti,
– morajo biti potrebni za uspešno izvajanje projek-

ta/aktivnosti,
– morajo biti razumni in v skladu z načeli dobrega 

finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti 
in stroškovne učinkovitosti,

– morajo dejansko nastati,
– morajo biti prepoznavni in preverljivi,
– morajo biti podprti z izvirnimi dokazili,
– morajo biti z ustrezno računovodsko prakso ter 

prijavljeni v skladu z zahtevami računovodske prakse 
ter v skladu s pravili davčne zakonodaje,

– niso in ne bodo financirani od drugih sofinancer-
jev projekta.

V. Okvirna višina sredstev
Celotna okvirna višina sredstev, namenjenih reali-

zaciji projektov znanstvenih oziroma strokovnih publika-
cij in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov za leto 
2018 je 19.000,00 EUR.

MOL si pridružuje pravico do spremembe okvirne 
višine sredstev, v primeru da se razpoložljiva sredstva 
spremenijo v postopku sprejemanja proračuna ali reba-
lansa proračuna MOL za leto 2018.

VI. Roki porabe dodeljenih sredstev: MOL bo z iz-
branimi izvajalci sklenila pogodbe o sofinanciranju. Skle-
nitev in izvedba pogodb bosta potekali v skladu z dolo-
čili Odloka o proračunu MOL za leto 2018 in veljavni-
mi predpisi. Dodeljena sredstva za leto 2018 morajo biti 
porabljena v letu 2018.

VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Prijavitelji morajo vloge oddati izključno po pošti 

kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljub-
ljana, p.p. 25, 1001 Ljub ljana, in sicer najkasneje do 
vključno 8. 1. 2018 (velja datum poštnega žiga). Vlogi 
je potrebno predložiti vse dokumente, ki jih kot obvezna 
dokazila zahteva razpisna dokumentacija.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in 
naslov ter poštna številka in kraj prijavitelja.

Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti 
ovojnici z obvezno oznako na prednji strani ovojnice 
»Ne odpiraj – vloga: Javni razpis – znanstvene oziroma 
strokovne publikacije« oziroma »Ne odpiraj – vloga: 
Javni razpis – znanstveni oziroma strokovni posvet«. 
V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog, mora biti vsaka 
vloga poslana v posebni ovojnici.

VIII. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog, ki ga vodi področna komisija, ne bo 

javno in se bo pričelo 15. 1. 2018. V kolikor se zaradi 
velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti 
dan, se nadaljuje naslednji dan.

Na odpiranju področna komisija ugotavlja popol-
nost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani 
dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s po-
manjkljivo dokumentacijo, bo področna komisija v roku 
osmih dni od odpiranja vlog prijavitelje pozvala, da vlogo 
v roku treh dni dopolnijo.

IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu

Na podlagi predloga področne komisije bo o izbra-
nih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih po-
dročjih na prvi stopnji s sklepi odločila mestna uprava, 
o pritožbah zoper te sklepe pa župan MOL.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen v VII. točki besedila tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih se-

stavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne do-
kumentacije za posamezno razpisno področje in ne 
bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne 
vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali katerega 

od osnovnih ali posebnih pogojev, določenih v besedilu 
razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno raz-
pisno področje,

– ki jih bo področna komisija na podlagi meril za 
ocenjevanje ocenila kot neustrezne.

MOL bo vse prijavitelje vlog obvestila o izidu razpi-
sa v roku do 90 dni od izteka roka za predložitev vlog.

X. Podpis pogodbe: prejemnikom sredstev bodo 
posredovani sklepi o izboru, hkrati pa bodo tudi pozvani 
k podpisu pogodbe. Če se prejemnik sredstev v roku 
osmih dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je umaknil 
vlogo za pridobitev sredstev.

XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo (pri-
javni obrazci z navodili, kriteriji in merila ter vzorci po-
godb) dvignejo prijavitelji od dneva te objave do izteka 
prijavnega roka vsak delovni dan med 9. in 12. uro na 
naslovu: Mestna občina Ljub ljana, Služba za razvoj-
ne projekte in investicije, Adamič-Lundrovo nabrežje 
2, II. nadstropje, Ljub ljana. Razpisna dokumentacija je 
dosegljiva tudi na spletni strani MOL: https://www.Ljub-
ljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne-objave/.

XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zain-

teresirani dobijo na tel. 01/306-46-66 ali po elektronski 
pošti na e-naslovu marusa.kunaver@Ljub ljana.si vsak 
delovni dan med 9. in 12. uro.

Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnej-
ša navodila o izpolnjevanju razpisne dokumentacije bo 
v petek, 15. 12. 2017 ob 11. uri, v Klubu 15 v Mestni 
hiši, Mestni trg 1, Ljub ljana. Za več informacij nas kon-
taktirajte preko zgornje telefonske številke ali e-naslova.

Mestna občina Ljub ljana
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 Ob-3530/17

Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva 4, 
Ljub ljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalni skupnostih (Ura-
dni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 
90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Uredbo 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 
in 58/16) objavlja

javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Re-

publika Slovenija Državni zbor, Šubičeva 4, Ljub ljana.
2. Opis predmeta prodaje: premičnina, rabljeno vo-

zilo AUDI A6 3,0 TDI Quattro Aut., z registrsko oznako 
LJ 45-3LR, številka šasije WAUZZZ4FXN083509, inven-
tarna številka 029479, leto izdelave 2005, prevoženih 
209.616 km, s pripadajočimi štirimi letnimi pnevmatika-
mi in prostoročno napravo bluetooth Parot (inventarna 
št. 026059), vozilo je v dobrem voznem stanju.

* prevoženi km so podani s stanjem na dan 14. 11. 
2017.

3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe: 
prodaja premičnine iz 2. točke se izvede po načelu 
»videno-kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati 
kasnejših reklamacij. S kupcem (najugodnejšim dražite-
ljem) se sklene prodajna pogodba.

4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna 
cena je 5.590,00 EUR, najnižji znesek višanja izklicne 
cene je 100,00 EUR.

5. Kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala 
v prostorih Državnega zbora, Šubičeva 4, Ljub ljana.

6. Čas javne dražbe: v sredo, 20. 12. 2017, z za-
četkom ob 13. uri.

7. Pooblastilo pooblaščenih zastopnikov: poobla-
ščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni draž-

Javne dražbe

bi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba se izkaže 
z osebnim dokumentom.

8. Višina varščine, ki jo je potrebno plačati pred 
začetkom dražbe

Pred začetkom javne dražbe morajo dražitelji plačati 
varščino v višini 10 % izklicne cene, to je 559,00 EUR, in 
sicer na transakcijski račun Državnega zbora: 0110 0637 
0121 177, sklic na št. 12114-7201001-00120217, odprt pri 
Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljub ljana, z obvezno 
navedbo namena nakazila »Javna dražba – AUDI A6«.

Plačilo varščine se pred začetkom javne dražbe 
izkaže s potrdilom o vplačani varščini, kar šteje za dano 
ponudbo za posamično premičnino najmanj po izklicni 
ceni, s katero dražitelji sprejmejo obveznost, da pristopi-
jo k javni dražbi. V primeru odstopa od dražbe varščina 
zapade v korist Proračuna Republike Slovenije.

Varščina se ne obrestuje. Najugodnejšemu dražite-
lju posamične premičnine se varščina všteje v kupnino, 
ostalim dražiteljem se vrne brezobrestno v roku 14 dni 
po končani dražbi.

9. Ogled predmeta javne dražbe
Ogled premičnine, ki je predmet javne dražbe in 

vpogled v ostalo spremno dokumentacijo (cenitveno po-
ročilo), bo možen v sredo, 13. 12. 2017 od 9. do 11. ure 
ter na dan javne dražbe od 11. do 12. ure. Vsi, ki so za-
interesirani za ogled, se v navedenem terminu zglasijo 
na recepciji Državnega zbora, na Šubičevi 4, Ljub ljana.

Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zaintere-
sirani dražitelji dobijo pri Ivu Paalu, tel. 01/478-97-12 ali 
GSM 041/680-212, vsak delovni dan med 9. in 11. uro; 
e-pošta: ivo.paal@dz-rs.si.

10. Objava javne dražbe s podrobnejšimi informacija-
mi in pravili javne dražbe je dostopna na spletu organiza-
torja javne dražbe: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/.

Republika Slovenija  
Državni zbor
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 Ob-3531/17

Svet šole Osnovne šole Prebold, Graščinska cesta 7, 
3312 Prebold, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – UPB, 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.) in sklepa 12. redne seje Sveta šole OŠ Pre-
bold z dne 21. 11. 2017 razpisuje delovno mesto

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

ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o or-
ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11 in 40/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 
47/15, 46/16 in 49/16 – popr.).

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

Predvideni začetek dela je 1. 4. 2018.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja 

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

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

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravo-

sodje – ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku 

– ne sme biti starejše od 30 dni,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis (neobvezno),

pošljite v desetih dneh po objavi razpisa na naslov: Svet 
šole Osnovne šole Prebold, Graščinska cesta 7, 3312 
Prebold, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/rav-
nateljico«.

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

Svet šole Osnovne šole Prebold

 Ob-3532/17

Svet zavoda Osnovne šole Stopiče, Stopiče 37, 
8322 Stopiče, na podlagi 58. člena Zakona o organiza-
ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 – 
popr.) in sklepa 2. redne seje Sveta Osnovne šole Stopiče 
z dne 21. 11. 2017 razpisuje prosto delovno mesto

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

ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in po-
sebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 

Razpisi delovnih mest

65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZP-CP-2D, 
2/15 Odl. US: U-I-269/12-24, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.).

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za man-
datno dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena 
pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.

Predvideni začetek dela bo dne 22. 4. 2018.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih 
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznova-
nosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem 
postopku) kandidati/-ke oddajo po pošti ali z osebno vro-
čitvijo v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda 
Osnovne šole Stopiče, Stopiče 37, 8322 Stopiče, z oznako 
“Prijava na razpis za ravnatelja/-ico”.

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

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

Svet zavoda Osnovne šole Stopiče

 Ob-3533/17

Svet zavoda Vrtca Dravograd, Trg 4. julija 65, 2370 
Dravograd, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24, 47/15, 46/16 in 
49/16 – popr.) in sklepa 13. redne seje Sveta Vrtca Dravo-
grad z dne 22. 11. 2017 razpisuje prosto delovno mesto

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

ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o or-
ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI 
(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.).

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

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za mandatno 
dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena po-
godba o zaposlitvi s polnim delovnim časom na delovnem 
mestu ravnatelja/-ice.

Predviden začetek dela je 1. 4. 2018.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih 
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekazno-
vanosti, potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem 
postopku in pisno izjavo zoper spolno nedotakljivost) 
kandidati/-ke pošljejo po pošti ali osebno vročijo v 8 dneh 
po objavi razpisa, na naslov: Svet Vrtca Dravograd, Trg 
4. julija 65, 2370 Dravograd, s pripisom »Prijava na razpis 
za ravnatelja/-ico«.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
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Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imeno-
vanju v zakonitem roku.

Svet zavoda Vrtca Dravograd

Št. 705-547/2017/2 Ob-3541/17

Na podlagi 283. člena Zakona o izvršbi in zavarova-
nju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 
17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 
54/15 in 76/15 – odl. US; v nadaljevanju: ZIZ), Ministrstvo 
za pravosodje razpisuje:

5 prostih mest izvršitelja s sedežem na območju 
Okrožnega sodišča v Ljub ljani;  

2 prosti mesti izvršitelja s sedežem na območju 
Okrožnega sodišča v Kranju;  

2 prosti mesti izvršitelja s sedežem na območju 
Okrožnega sodišča v Mariboru;  

1 prosto mesto izvršitelja s sedežem na območju 
Okrožnega sodišča na Ptuju;  

1 prosto mesto izvršitelja s sedežem na območju 
Okrožnega sodišča v Murski Soboti;  

1 prosto mesto izvršitelja s sedežem na območju 
Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu

Razpisni pogoji:
Za izvršitelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogo-

je iz 281. člena ZIZ.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka 

prvega odstavka 281. člena ZIZ),
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno iz-

polnjevanje pogoja iz 4. točke prvega odstavka 281. člena 
ZIZ,

3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije (1. točka prvega 

odstavka 281. člena ZIZ),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega od-

stavka 281. člena ZIZ),
– ima zaključeno 4 letno srednješolsko izobrazbo, 

z navedbo datuma izdanega potrdila o pridobljeni izobrazbi 
ter navedbo institucije, ki je potrdilo izdala (3. točka prvega 
odstavka 281. člena ZIZ),

– je opravil izpit za izvršitelja po programu, ki ga 
je predpisal minister, pristojen za pravosodje, z navedbo 
datuma izdaje potrdila o opravljenem izpitu (5. točka prve-
ga odstavka 281. člena ZIZ),

– ni bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega 
je moralno nevreden za opravljanje dejanj izvršbe in za-
varovanja ter da zoper njega ni v teku kazenski postopek 
zaradi kaznivega dejanja, ki je lahko ovira za imenovanje 
za izvršitelja (7. točka prvega odstavka 281. člena ZIZ),

– ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni 
za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja skladno s Pra-
vilnikom o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se 
nanašajo na prostore in opremo izvršitelja (Uradni list RS, 
št. 6/99 in 75/02), pri čemer morajo biti iz dokazila o izpol-
njevanju pogojev glede prostorov razvidni zemljiško knjižni 
podatki, v primeru neskladja med dejanskim in zemljiško-
knjižnim stanjem pa tudi vse predhodne listine, iz katerih 
bo razvidno, da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena 
oseba (8. točka prvega odstavka 281. člena ZIZ),

4. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za na-
men tega razpisnega postopka pridobi podatke iz prve, 
druge, tretje, četrte in pete alinee 3. točke iz uradnih evi-
denc.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov 
kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.

Izbiro med kandidati, ki bodo izpolnjevali vse pogoje 
za imenovanje, opravi minister za pravosodje, pri če-

mer upošteva predvsem delovne izkušnje, delovno dobo 
in oceno o vrednosti javnega zaupanja (šesti odstavek 
283. člena ZIZ).

Pisne prijave na razpisano mesto izvršitelja spre-
jema Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 
Ljub ljana, 15 dni po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 701-44/2017 Ob-3545/17

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi pr-
vega odstavka 29. člena in drugega odstavka 63. 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)

1 prosto mesto višjega državnega tožilca
na Vrhovnem državnem tožilstvu  

Republike Slovenije,
ki bo v skladu s 63. členom ZDT-1, takoj po imeno-

vanju dodeljen na podlagi 62. člena v zvezi s 108. čle-
nom ZDT-1 za vodjo strokovne službe Državnotožil-
skega sveta, za predvideni čas 3 let z možnostjo po-
daljšanja.

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene 
v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, 
št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 17/15 in 23/17; 
ZSS) in posebne pogoje za imenovanje na mesto višjega 
državnega tožilca, določene v 26. členu ZDT-1.

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

didata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektron-

ski naslov kandidata.
Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– življenjepis v obliki Europass z opisom strokovne 

dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za ime-

novanje na razpisano državnotožilsko mesto, ki jih kan-
didat izkaže z izpisom obdobij zavarovanj Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in

– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje do-
voljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki jo 
vodi ministrstvo in podatkov iz uradnih evidenc, da kan-
didat ni v kazenskem postopku.

Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožilca, 
mora prijavi priložiti tudi:

– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na dan 
objave razpisa ni starejše od šestih mesecev,

– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 
prava,

– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in pisno 
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1 
pridobi Ministrstvo za pravosodje.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, 
Ljub ljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi razpisa.

Ministrstvo za pravosodje
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Št. 710-7/2017 Ob-3540/17

Na podlagi prvega odstavka 209. člena Zakona 
o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 
– ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 
48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15 in 23/17 – ZSSve; v na-
daljevanju ZDT-1) Ministrstvo za pravosodje objavlja

javni poziv
k zbiranju prijav kandidatov za poravnalce za 

območje Višjega sodišča v Kopru
Pogoji za imenovanje:
Kandidat za poravnalca mora izpolnjevati pogoje iz 

prvega odstavka 208. člena ZDT-1:
1. da je državljan Republike Slovenije ali države 

članice Evropske unije ali države članice Evropskega 
gospodarskega prostora ter izkaže visoko raven aktivne-
ga znanja slovenščine, na območjih, kjer živita avtohtoni 
italijanska in madžarska narodna skupnost, pa tudi višjo 
raven znanja jezika narodne skupnosti;

2. da je poslovno sposoben in ima splošno zdra-
vstveno zmožnost;

3. da ima v Republiki Sloveniji zaključeno najmanj 
visokošolsko izobraževanje prve stopnje ali je v tujini 
končal primerljivo izobraževanje, ki se dokazuje s tujo 
listino o izobraževanju in priloženim mnenjem o izobra-
ževanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznava-
nju izobraževanja;

4. da poda izjavo, da bo v primeru imenovanja za-
gotovil opremo in prostore, ki bodo potrebni in primerni 
za opravljanje poravnavanja;

5. da je osebnostno primeren za opravljanje po-
ravnavanja;

6. da je ob prijavi dopolnil 30 let.
Kandidati za poravnalce, ki v postopku imenovanja 

ne bodo izkazali višje ravni znanja italijanskega jezika, 
ne bodo mogli opravljati poravnavanja na območjih, kjer 
živi avtohtona italijanska narodna skupnost.

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

Ministrstvo za pravosodje bo z dnem objave jav-
nega poziva v Uradnem listu RS na svoji spletni strani 
http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/ ob-
javilo obrazec za prijavo. Kandidati za poravnalce se 
prijavijo z objavljenim obrazcem.

Prijave kandidatov za imenovanje poravnalcev 
v kazenskih zadevah sprejema Ministrstvo za pravo-
sodje, Župančičeva 3, 1000 Ljub ljana.

Rok za vložitev prijav: 15 dni po objavi javnega 
poziva.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 476-0002/2017 Ob-3558/17

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 
Ajdovščina, matična številka: 5879914000, ki jo zasto-
pa župan Tadej Beočanin (v nadaljevanju: občina) na 
podlagi prvega odstavka 46. člena Uredbe o prodaji in 
drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem 
države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 
95/07, 55/09 – odl. US, 38/10 – ZUKN) – v nadaljevanju: 
uredba, objavlja

Druge objave

poziv za javno zbiranje ponudb
za prodajo 213.698 delnic družbe Mlinotest Živilska 

industrija d.d., Tovarniška cesta 14, Ajdovščina
1. Opis predmeta prodaje: predmet tega poziva je 

paket 213.698 navadnih imenskih kosovnih delnic druž-
be Mlinotest Živilska industrija d.d., Tovarniška cesta 14, 
5270 Ajdovščina, matična številka 5132061000, z ozna-
ko MAJG (v nadaljevanju: delnice MAJG), kar pred-
stavlja 6,21 izdanih delnic družbe.

2. Zakonska podlaga za prodajo, pravna narava 
poziva, namen poziva

Delnice MAJG se prodaja na podlagi:
– tretjega odstavka 73. člena Zakona o javnih fi-

nancah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 
110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 
101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – 
ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 
80/16 – ZIPRS1718), ki določa, da se v primeru, da 
preneha javni interes za občinsko lastništvo delnic, te 
delnice lahko proda,

– Sklepa o prenehanju občinskega interesa za la-
stništvo delnic družbe Mlinotest d.d. Ajdovščina, ki ga je 
Občinski svet Občine Ajdovščina sprejel na svoji 26. re-
dni seji dne 20. 10. 2017, ki določa, da občinski interes 
za lastništvo delnic družbe Mlinotest d.d. Ajdovščina 
preneha.

Ta poziv je poziv za javno zbiranje zavezujočih po-
nudb na podlagi 48. člena uredbe, s katerim namerava 
občina izbrati ponudnika, ki bo podal najugodnejšo po-
nudbo za nakup delnic MAJG.

3. Navedba prodajalca in komisije, ki vodi posto-
pek: podajalec delnic MAJG je Občina Ajdovščina, 
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, matična številka: 
5879914000. Postopek prodaje vodi Komisija za vo-
denje postopka prodaje delnic v družbi Mlinotest d.d. 
Ajdovščina (v nadaljevanju: komisija).

4. Pogoji, po katerih bodo zainteresirani kupci pri-
dobivali podrobnejše informacije o predmetu prodaje za 
namen oblikovanja ponudbe: podrobnejše informacije 
o predmetu prodaje bo zainteresiranim kupcem posre-
dovala komisija na podlagi zaprosil ponudnikov, poslanih 
po elektronski pošti na naslov: obcina@ajdovscina.si, 
z naslovom zadeve: DELNICE MAJG.

5. Oblika in pogoji, pod katerimi mora kupec predloži-
ti ponudbo, oziroma elementi, ki naj jih ponudba vsebuje

Pri oddaji ponudbe lahko sodelujejo domače in tuje 
pravne in fizične osebe. Ponudba mora biti oddana v pi-
sni obliki. Ponudba je zavezujoča, biti mora brezpogoj-
na, lahko se nanaša le na odkup celotnega števila delnic 
MAJG in mora vsebovati najmanj naslednje elemente:

5. 1. podatke o ponudniku:
Če je ponudnik domača pravna oseba mora navesti 

firmo, sedež, poslovni naslov, matično številko, davčno 
številko ter številko bančnega računa. Če je ponudnik 
pravna oseba s sedežem izven RS, mora priložiti tudi 
izpis iz uradnega registra ali druge evidence države nje-
govega sedeža, iz katerega so razvidni vsi podatki o fir-
mi, sedežu, poslovnem naslovu, matični številki, davč-
ni številki ter številki bančnega računa ponudnika ter 
osebah, ki so upravičene zastopati ponudnika, skupaj 
z uradnim prevodom v slovenski jezik. Izpis ne sme biti 
starejši od 30 dni, šteto od dneva predložitve ponudbe.
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Če je ponudnik fizična oseba, mora navesti osebno 
ime, naslov stalnega prebivališča in EMŠO.

Če je ponudnik pravna oseba, mora navesti osebno 
ime osebe, ki je pooblaščena v imenu ponudnika od-
dati ponudbo, in zastopati ponudnika tekom celotnega 
postopka, tudi v fazi pogajanj. Če ta oseba ni zakoniti 
zastopnik ponudnika, mora biti ponudbi priloženo tudi 
ustrezno pooblastilo zakonitega zastopnika.

5. 2. ponudbeno ceno, ki mora biti določena tako, 
da je navedena višina denarnega zneska, ki se glasi 
v EUR, in sicer cena za eno delnico MAJG in cena za 
vse delnice MAJG, ki so predmet prodaje,

5. 3. pojasnilo o tem, kako je ponudnik določil po-
nudbeno ceno,

5. 4. rok veljavnosti ponudbe: najmanj 120 dni od 
roka za oddajo ponudb,

5. 5. izjavo ponudnika, da bo najkasneje v roku 
8 delovnih dni po prejemu pisne izjave občine o spre-
jemu ponudbe, z njo podpisal pisno pogodbo o prodaji 
delnic MAJG, in da bo nosil vse stroške v zvezi s tem,

5. 6. izjavo o ponudnikovem statusu in finančnem 
položaju (ponudniki morajo predložiti najmanj zadnje 
letno poročilo z računovodskimi izkazi),

5. 7. izjavo ponudnika, da razpolaga z viri finan-
ciranja, s katerimi lahko zagotovi denarna sredstva za 
nakup delnic MAJG pod pogoji iz tega poziva z naved-
bo virov. Če so med viri financiranja tudi viri, ki jih bodo 
zagotovile tretje osebe, mora ponudnik priložiti njihove 
izjave, s katerimi potrjujejo in se zavezujejo, da bodo 
ta sredstva ponudniku zagotovile, z navedbo v kakšni 
višini, roku in pod kakšnimi pogoji,

5. 8. izjavo ponudnika, da daje ponudbo z name-
nom nakupa delnic MAJG na podlagi tega poziva in da 
z njo sprejema pogoje prodaje, določene v tem pozivu 
in v uredbi,

5. 9. izjavo ponudnika, da daje ponudbo in da na-
stopa v postopku prodaje delnic MAJG po tem pozivu 
v svojem imenu in za svoj račun, oziroma če nastopa 
v okviru povezanih družb, mora to razkriti,

5. 10. izjavo ponudnika, da na njegovi strani ne 
obstojijo okoliščine, zaradi katerih bi bila ogrožena ve-
ljavnost dane ponudbe,

5. 11. seznam vseh dovoljenj in soglasij državnih 
organov in/ali organov ponudnika, ki jih bo ponudnik na 
podlagi veljavnih predpisov moral pridobiti, da bi lahko 
izvršil nakup delnic MAJG,

5. 12. elektronski naslov ponudnika za sprejemanje 
obvestil občine v postopku prodaje,

5. 13. potrdilo o plačilu varščine.
6. Varščina: pred oddajo ponudbe so ponudniki 

dolžni plačati varščino v višini 100.000,00 EUR na tran-
sakcijski račun občine št. 0120 1010 0014 597. Izbra-
nemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, 
neizbranim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena naj-
kasneje v roku 8 dni od sklenitve pogodbe z izbranim 
ponudnikom.

7. Način izbora najugodnejšega ponudnika, če več 
ponudnikov ponudi enako ceno: komisija bo opravila 
pogajanja. Komisija se lahko odloči za pogajanja tudi 
v primeru, ko je ponudnik samo eden.

8. Pogoji prodaje
8. 1. Prodaja se paket vseh delnic MAJG enemu 

kupcu.
8. 2. Postopek prodaje delnic bo potekal v eni fazi.
8. 3. Način in rok plačila: največ 8 dni po sklenitvi 

pogodbe na TRR občine št. 0120 1010 0014 597.

8. 4. Prodajna pogodba z izbranim kupcem bo vse-
bovala naslednjo določbo: »Če bo kupec v roku 24 me-
secev od sklenitve pogodbe za nakup delnic, to je do 
vključno [___], za delnice ali za njihov del, storil karkoli 
od naslednjega:

– sklenil prodajno pogodbo po višji ceni od cene, 
določene za eno delnico s to pogodbo (to je [___] EUR 
za delnico),

– izvedel njihov prenos naprej po ceni, ki bo za eno 
delnico višja od cene iz te pogodbe,

– ali če bo kupoval (individualno ali v okviru prevze-
mne ponudbe) delnice MAJG od drugih lastnikov po višji 
ceni za eno delnico od cene, določene s to pogodbo,

potem se kupec zavezuje občini v roku 15 dni od skle-
nitve pogodbe, objave prevzemne ponudbe, njihovega 
nakupa od tretjih oseb oziroma nadaljnjega prenosa 
delnic na tretje osebe (karkoli od naštetega se zgodi 
časovno prej) doplačati razliko v ceni ene delnice, po-
množeno s številom delnic, ki so predmet te pogodbe 
(»top-up plačilo«).«.

8. 5. V primeru, da komisija oceni, da zgolj na osno-
vi opredeljenih kriterijev ne more izbrati najugodnejšega 
ponudnika ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje 
prodaje, lahko pozove ponudnike, da ponudbo še do-
polnijo v posameznih elementih.

8.6. Komisija lahko v kateri koli fazi postopka pozo-
ve vse ali samo nekatere ponudnike, da dopolnijo svoje 
ponudbe, ali jih pozove na pogajanja (enkrat ali večkrat).

8. 7. Delnice se bodo na kupca prenesle po plačilu 
celotne kupnine.

9. Kriterij izbora: ponujena najvišja cena je edini 
kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika.

10. Pogajanja: komisija bo pred odločitvijo o iz-
boru najugodnejšega ponudnika s ponudniki opravila 
pogajanja.

11. Določilo o izključitvi obveznosti občine za skle-
nitev pogodbe: obveznost občine za sklenitev prodajne 
pogodbe s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogo-
je, je v katerikoli fazi postopka prodaje izključena, ozi-
roma lahko občina ustavi začeti postopek do sklenitve 
pravnega posla. V teh primerih se domneva, da je bil 
postopek prodaje prekinjen iz razlogov, za katere ne 
odgovarja nobeden od udeležencev tega postopka, 
in odločitev občine ne more biti razlog za pogodbeno 
kazen ali njeno odškodninsko ali kakršno koli drugo 
odgovornost.

12. Rok za sklenitev pogodbe z izbranim ponudni-
kom: z izbranim ponudnikom se sklene pogodba naj-
kasneje v 8 dneh od dneva izbora; če izbrani ponudnik 
ne podpiše pogodbe v navedenem roku, občina zadrži 
njegovo varščino. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od 
dneva sklenitve pogodbe.

13. Rok za prejem ponudb: zavezujoče ponud-
be morajo prispeti na sedež občine (Občina Ajdovšči-
na, Komisija za vodenje postopka prodaje delnic 
v družbi Mlinotest d.d. Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 
5270 Ajdovščina) v zapečateni pisemski ovojnici, s pri-
pisom »Ponudba za nakup delnic MAJG – ne odpiraj«, 
do 11. 12. 2017 do 11. ure, v podpisanem izvirniku 
v dveh izvodih. Ponudbe, ki bodo prispele po izteku 
roka za predložitev ponudb, bodo zavržene, o čemer 
bo ponudnik obveščen.

14. Kontaktna oseba občine: kontaktna oseba ob-
čine je Zlata Čibej, tel. 05/365-91-19.

Občina Ajdovščina
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Št. 10102-2/2017-10 Ob-3417/17

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, Reslje-
va 7, Ljub ljana, se določi kot reprezentativni sindikat 
v poklicu »voznik / voznica avtobusov«.

Za Sindikat voznikov avtobusov Slovenije se šteje, 
da je reprezentativen v poklicu »voznik / voznica avto-
busov«, ker je združen v Konfederacijo sindikatov 90 
Slovenije.

Št. 101-3/2017-2 Ob-3433/17

Pravila SINDIKATA KOVINSKE IN ELEKTROIN-
DUSTRIJE SLOVENIJE, SINDIKATA PODJETJA ALU-
MINIJ OPREMA KOMEN, s sedežem v Komnu 129A, 
6223 Komen, ki se hranijo na Upravni enoti Sežana, 
na podlagi odločbe št. 024-39/93-3, z dne 20. 12. 1993 
in so vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zap. 
št. 39, z dne 20. 12. 1993, se izbrišejo iz evidence sta-
tutov sindikatov.

Št. 101-51/2017-4 Ob-3495/17

Statut Sindikata delavcev finančnih organizacij 
Slovenije OS SOP (kratica: OS SOP), Vošnjakova 6, 
Ljub ljana, ki je v hrambi pri Upravni enoti Ljub ljana, 
Izpostavi Center, na podlagi odločbe št. 101-10/2008-2 
z dne 28. 2. 2008, in je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov pod zaporedno številko 320, se z dnem 17. 11. 
2017 izbriše iz evidence statutov sindikatov.

Evidence sindikatov
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Izvršbe

I 86/2017 Os-3414/17

Izvršiteljica Irena Erjavec je v predmetni izvršilni 
zadevi imenovana s sklepom Okrajnega sodišča v Ko-
čevju, opr. št. I 86/2017 z dne 14. 4. 2017.

Izvršiteljica razpiše rubež nepremičnine, ki ni vpisa-
na v zemljiško knjigo:

– del stavbe št. 1 v stavbi št. 59, k.o. 1586 Žurge,
– del stavbe št. 1 v stavbi št. 64, k.o. 1586 Žurge.
Na rubež nepremičnine, ki je razpisan za dan 

3. 10. 2017 ob 9. uri, povabi upnika in dolžnika. Dol-
žnik je prisoten. Rubež nepremičnine se zaključi ob 
9.30.

Izvršiteljica dne 3. 10. 2017 ob 9. uri zarubi 
nepremičnino:

– del stavbe št. 1 v stavbi št. 59, k.o. 1586 Žur-
ge, garaža v samostoječi stavbi, površina dela stavbe 
48 m2,

– del stavbe št. 1 v stavbi št. 64, k.o. 1586 Žurge, 
stanovanje v samostoječi stavbi, površina dela stavbe 
134,8 m2.

Opozorilo: Objekt je zarubljen. Prepoveduje se ka-
kšna koli odtujitev pritiklin objekta ali zmanjšanje vre-
dnosti objekta. Vse to je kaznivo dejanje in se preganja 
po uradni dolžnosti.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe rubeža in 
mora biti razglašen na sodni deski in objavljen v Ura-
dnem listu RS (211. člen ZIZ-a).

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 30. 10. 2017

VL 27151/2017 Os-3450/17

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani VL 27151/2017 z dne 30. 3. 2017, zaradi 
izterjave denarne terjatve v višini 542,76 EUR s pp, 
je bil v korist upnika Staninvest družba za poslovanje 
z nepremičninami d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, 
dne 29. 11. 2016 opravljen rubež nepremičnine – dvo-
sobnega stanovanja številka 1, v I. nadstropju, v izmeri 
60 m2, na naslovu Gospejna ulica 2, Maribor, last dol-
žnice Đurđevke Ilievska, Gospejna ulica 2, Maribor, do 
1/1 celote.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 11. 2017

VL 28672/2017 Os-3451/17

Izvršitelj Milan Glažar, Miklošičeva 4, Maribor, je 
dne 18. 5. 2017 s pričetkom ob 10. uri, v zadevi 
VL 28672/2017, Okrajno sodišče Maribor, zoper dolžni-
ka Doganjić Dragana, Cesta zmage 92, 2000 Maribor, 
za upnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, 
Maribor, v kraju Maribor, Cesta zmage 92, opravil rubež 
nepremičnine: stanovanje številka 44, v 4. nadstropju, 
v izmeri 33,01 m2, na naslovu Cesta zmage 92, Ma-
ribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 11. 2017

Objave sodišč

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

N 300/2016 Os-3145/17

Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici 
Romani Čemažar, v nepravdni zadevi predlagateljice 
Slađane Ostojić, Ulica heroja Verdnika 40, Jesenice, 
proti nasprotnemu udeležencu Salemu Saadaoui, na-
slov neznan, zaradi spremembe priimka mld. otroku, 
na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
(v nadaljevanju: ZPP) v zvezi s 37. členom Zakona 
o nepravdnem postopku (ZNP), postavilo nasprotnemu 
udeležencu Salemu Saadaouiju, neznano prebivali-
šče (prej: Kopališka cesta 10, Radovljica), začasnega 
zastopnika odvetnika Jako Šarabona, Glavni trg 20, 
Kranj.

Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je po-
stavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika 
nasprotnega udeleženca.

Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od 
dneva postavitve in vse do takrat, dokler nasprotni ude-
leženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred so-
diščem oziroma dokler organ za socialne zadeve ne 
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 9. 2017

I 559/2017 Os-3419/17

V izvršilni zadevi upnikov: Bernarda Jovanovič 
in ostali etažni lastniki, Likozarjeva ulica 27, Kranj, 
ki jih zastopa Domplan, družba za inženiring, nepre-
mičnine, urbanizem in energetiko, d.d., matična šte-
vilka 5015375000, Bleiweisova cesta 14, Kranj, zoper 
dolžnika Davorina Klemenčič, brez prebivališča v Repu-
bliki Sloveniji, ki ga zastopa zak. zast. Godnjov – Špik 
Renata – odvetnica, Kovorska cesta 31, Tržič, zaradi 
izterjave 1.283,34 EUR s pripadki, je sodišče dolžniku 
Davorinu Klemenčič, brez prebivališča v Republiki Slo-
veniji, postavilo začasno zastopnico, in sicer odvetnico 
Renato Godnjov Špik, ki ima v tem postopku vse pravice 
in dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva postavitve 
in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec 
ne nastopi pred sodiščem oziroma organ, pristojen za 
socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 11. 2017

I 43/2017 Os-3443/17

Okrajno sodišče v Litiji je po sodnici Janji Kovač 
v izvršilni zadevi upnika Saša Čačić, Butajnova 36, Hor-
jul, ki ga zastopa odv. Odvetniška družba Mramor, Sorta 
& Holec o.p. d.o.o., Komenskega ulica 4, Ljub ljana, zo-
per dolžnika Aleša Božič, Vovše 9, Vače, zaradi izterjave 
1.642,56 EUR, in v pristopni izvršilni zadevi I 45/2017 
istega upnika zoper istega dolžnika, zaradi izterjave 
608.000,00 EUR, sklenilo:
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Za začasnega zastopnika dolžnika Aleša Božič, 
Vovše 9, Vače, se imenuje odvetnik Iztok Šubara, 
Ulica 1. junija 36, Trbovlje.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 7. 11. 2017

2673 I 126/2012 Os-3151/17

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi upni-
ka Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 
sklad RS, Dunajska 21, Ljub ljana – dostava, zoper dol-
žnico Vesno Jabang, Rojčeva 22, Ljub ljana – dostava, 
zaradi izterjave 0,00 EUR s pp, sklenilo:

Dolžnici Vesni Jabang se na podlagi 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Maja Ramšak, 
Peričeva 35/II, 1000 Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo dolžnico zastopala, dokler 
dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodi-
ščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zade-
ve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 14. 9. 2017

1913 I 2404/2015 Os-3176/17

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 
upnice Banke Intesa Sanpaolo d.d., Pristaniška ulica 14, 
Koper - Capodistria, ki jo zastopa Razdrih Andrej – od-
vetnik, Celovška cesta 30, Ljub ljana, proti dolžniku Mitiji 
Stražišar, Ižanska cesta 86, Ljub ljana, zaradi izterjave 
47.726,19 EUR, sklenilo:

Dolžniku se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi 
začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Purić Brkljača 
Sandra, Komenskega ulica 36, 1000 Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do 
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 29. 9. 2017

I P 522/2015 Os-3452/17

Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi 5. toč-
ke drugega odstavka 82. člena ZPP (Uradni list RS, 
št. 26/99 in 96/02), v pravdni zadevi tožeče stranke Du-
šana Purkhard, Ul. Franca Pintarja 5, Selnica ob Dravi, 
ki ga zastopa Jernej Kokalj, odvetnik v Mariboru, zoper 
toženo stranko Borisa Šardi, 6220 Shallov Ford Road 
APT 273, US 37421, Chattanooga, Tennessee, zaradi 
plačila 4.685,80 EUR s pp, toženi stranki postavilo za-
časnega zastopnika Željka Leljak, odvetnik iz Maribora.

Začasni zastopnik Željko Leljak, odvetnik v Maribo-
ru, bo v zgoraj navedenem pravdnem postopku zasto-
pal toženo stranko vse do takrat, dokler ne bo tožena 
stranka ali njen pooblaščenec nastopil pred sodiščem 
oziroma dokler ne bo organ, pristojen za socialne zade-
ve, sporočil, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 11. 2017

Z 19/2017 Os-3431/17

Okrajno sodišče v Tolminu je po okrajni sodnici 
Tatjani Lipušček v zadevi zavarovanja denarne 

terjatve upnika Republika Slovenija – Ministrstvo za 
finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Davčna 
ulica 1, Ljub ljana, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo, 
Zunanji oddelek v Novi Gorici, zoper dolžnika Alana 
Antih, Steletova ul. 6, Ljub ljana, zaradi zavarovanja 
denarne terjatve v znesku 2.784,28 EUR s pripadki, na 
podlagi določbe prvega odstavka in 5. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – 
ZPP, ki se v izvršilnem postopku uporablja na podlagi 
določbe 15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, 
dolžniku Alanu Antihu postavilo začasnega zastopnika 
Ivana Kokošina Fona, odvetnika v Tolminu, Trg maršala 
Tita 7.

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

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 9. 11. 2017

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 102/2017 Os-3277/17

Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v teku zapuščin-
ski postopek po pokojni Mariji Prah, rojeni 12. 8. 1945, 
nazadnje stanujoči Cundrovec 2, Brežice, ki je umrla 
dne 28. 2. 2017.

Po sedaj zbranih podatkih so se dediči I. in 
II. dednega reda odpovedali dedovanju po zapustnici.

Ker sodišču niso znani dediči III. dednega reda, 
sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) 
vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine oziroma do 
sodelovanja v zapuščinskem postopku po pokojni, po-
zivamo, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave 
tega oklica.

Po poteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo in zaključilo na podlagi razpoložljivih 
podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 13. 10. 2017

D 62/2011 Os-3282/17

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po 
pokojnem Stanislavu Jakliču, rojenem 16. 4. 1953, naza-
dnje stanujočem na naslovu Gradac 90, pošta Gradac, 
umrlem 17. 12. 2010, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani upniki po pokojnem Stanisla-
vu Jakliču, da v šestih mesecih od dneva objave oklica 
zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z drugim 
odstavkom 142.a člena Zakona o dedovanju.

Po preteku 6-mesečnega roka bo zapuščina brez 
dedičev prešla na Republiko Slovenijo (9. člen Zakona 
o dedovanju), če noben upnik ne bo pravočasno vložil 
zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stnikove dolgove.

Podatke o premoženju, ki sestavljajo zapuščino in 
zapustnikove obveznosti, lahko upniki pridobijo pri za-
puščinskem sodišču.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 16. 10. 2017
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D 85/2017 Os-3459/17

Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedi-
ščine po pok. Zemljič Matiji, roj. 3. 8. 1888, državljanu 
RS, nazadnje stanujoč Okoslavski Vrh 64, ki je umrl 
17. 5. 1929, da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Gornji 
Radgoni v enem letu od objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 6. 11. 2017

D 94/2017 Os-3278/17

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Ilirski Bistrici pod opr. št. D 94/2017 po pok. 
Hrvoju Zejnuloviću, pok. Borislava, tiskarju, iz Ilirske Bi-
strice, Bazoviška cesta 40, roj. 29. 3. 1978, državljanu 
Republike Slovenije, ki je umrl 25. 4. 2017, gre za za-
puščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega 
odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja 
naslednji oklic neznanim upnikom.

Sodišče morebitne upnike obvešča, da lahko pri 
Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD, in sicer če prijavijo to zahtevo 
v zapuščinskem postopku in vložijo predlog za začetek 
stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za pre-
nos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev 
mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za zače-
tek stečaja zapuščine brez dedičev.

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

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 13. 10. 2017

D 3/2017 Os-3463/17

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pokojnem Poje Antonu, sinu Antona, roj. 14. 12. 
1889, nazadnje stanujočem 69-29 66 th Street, Glen-
dale, Queens, New York, ZDA, umrlem 13. 5. 1983 
ravno tam.

Pokojni Poje Anton oporoke ni napravil, zato bo 
prišlo do zakonitega dedovanja, ki so ga med drugim 
deležni tudi otroci zapustn. pokojnih sinov Poje Antona 
in Poje Jožeta, ki pa so sodišču neznani. Zato sodišče 
s tem oklicem poziva vse otroke pokojnih zapustn. si-
nov Poje Antona in Poje Jožeta, da se v roku enega 
leta od objave tega oklica v Uradnem listu RS, na sodni 
deski tukajšnjega sodišča ter spletni strani tukajšnjega 
sodišča, zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do dedi-
ščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo 
zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu 
z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 25. 10. 2017

D 496/2016 Os-3157/17

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščin-
ski postopek po pok. Jožetu Bordonu, sinu Mateja gm 
Mihaela, neznanega bivališča, razglašen za mrtvega 

s sklepom naslovnega sodišča opr. št. N 91/2015 
z dne 8. 7. 2016, z določenim datumom smrti 28. 3. 
1923. Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih 
potomcih.

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

Okrajno sodišče v Kopru
dne 2. 10. 2017

D 508/2016 Os-3382/17

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski 
postopek po pok. Ivani Božič, hčerki Mihaela, roj. 10. 5. 
1883, nazadnje stanujoči v Kastelcu 22, Črni Kal, ki je 
umrla dne 21. 12. 1957. Sodišče ne razpolaga s podat-
kom ali je imela zapustnica potomce.

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

Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 8. 2017

D 683/2015 Os-3404/17

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski 
postopek po pokojnem Mihaelu (Michaelu) Stepanči-
ču, sinu Antona, roj. 7. 11. 1862, nazadnje stanujočem 
v Gračišču, Movraž št. 47, ki je umrl dne 2. 9. 1946. 
Sodišče ne razpolaga s podatki o vseh zapustnikovih 
otrocih. Iz spisovnih podatkov izhaja, da je imel zapu-
stnik več otrok, in sicer Marijo (roj. 14. 9. 1890), Franca 
(roj. 12. 11. 1892), Antonijo (roj. 18. 10. 1895), Ivano 
(roj. 18. 10. 1895), Terezijo (roj. 9. 11. 1898), Josipa (roj. 
19. 12. 1900), Katarino (roj. 10. 8. 1904), Miho (roj. 8. 9. 
1906) in Ivana (roj. 19. 12. 1900). Sodišču so dosedaj 
znani le dediči po zapustnikovemu sinu Ivanu Stepanči-
ču (roj. 19. 12. 1900) oziroma dediči po zapustnikovem 
vnuku Božičarju Stepančiču (roj. 7. 12. 1925, umrlem 
17. 6. 1996), to pa so Nadja Novak, Tanja Stepančič in 
Nediljka Stepančič.

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

Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 9. 2017

D 517/2016 Os-3413/17

Zapuščinska zadeva: po pok. Justini Šukljan, po-
ročeni Bandelj, roj. 2. 12. 1928, z zadnjim znanim pre-
bivališčem Šukljani 1, Gračišče, razglašeni za mrtvo 
s sklepom naslovnega sodišča opr. št. N 73/2015 in 
določenim datumom smrti 3. 12. 1998.
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Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Med-
ved, stanujoč Šared 28h, Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 9. 2017

D 69/2016 Os-3445/17

Pok. Anton Franca, pok. Ivana, rojenem 17. 6. 
1853, nazadnje stanujoč v Gračišču, Galantiči 49, ki je 
umrl dne 3. 10. 1941, ni zapustil oporoke.

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

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Med-
ved, Šared 28h, Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 11. 2017

D 453/2016 Os-3461/17

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski 
postopek po pok. Dominiku Miklavčiču, sinu Ivana (Gio-
vannija), roj. 12. 5. 1829, nazadnje stanujočega v Raki-
tovcu 3, Podgorje, ki je umrl dne 1. 4. 1915. Sodišče ne 
razpolaga s podatkom ali je imel zapustnik potomce ter 
kdo bi lahko prišel v poštev kot dedič.

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

Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 10. 2017

D 247/2017 Os-3284/17

Okrajno sodišče v Krškem je po sodnici Mariji Bre-
znik v zapuščinski zadevi po dne 12. 8. 2017 umrlem 
Milanu Mačku, roj. 8. 8. 1937, nazadnje stanujočem 
Kovinarska ulica 13, Krško, podaja naslednji oklic:

Zakoniti dediči po pokojnem Milanu Mačku, roj. 8. 8. 
1937, Kovinarska ulica 13, Krško, umrl dne 12. 8. 2017, 
katerih podatkov sodišče nima, se pozivajo, da v roku 
1 leta od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega 
sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo svoje pravice 
do zapuščine.

Po poteku tega roka, bo sodišče opravilo zapuščin-
sko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 16. 10. 2017

D 130/2017 Os-3294/17

Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier 
v zapuščinski zadevi po dne 20. 3. 2017 umrlem Maksi-
miljanu Štruklju, roj. 4. 9. 1958, nazadnje stanujočem 
Cesta 4. julija 46, Krško, podaja naslednji oklic:

Zakoniti dediči – dediči II. dednega reda po po-
kojnem Maksimiljanu Štruklju, roj 4. 9. 1958, nazadnje 

stan. Cesta 4. julija 46, Krško, umrl dne 20. 3. 2017, 
katerih podatkov sodišče nima, se pozivajo, da v roku 
1 leta od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega 
sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo svoje pravice 
do zapuščine.

Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščin-
sko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpo-
laga.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 17. 10. 2017

I D 1148/1986 Os-3054/17

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku naknadni 
zapuščinski postopek po pok. Kancilija Justini, hčerki 
Janeza, rojeni dne 7. 10. 1907, umrli dne 9. 3. 1986, 
nazadnje stanujoči na naslovu Kleče 27, Ljub ljana.

Ker sodišču niso znani podatki o sorodnikih II. ali 
III. dednega reda (starših in starih starših zapustnice 
oziroma njihovih potomcih, tetah, stricih, bratrancih in 
sestričnah), ki bi prišli v poštev kot potencialni dediči 
III. dednega reda, sodišče na podlagi 206. člena Zako-
na o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem po-
stopku po pok. Kancilija Justini poziva, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku 
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo 
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 20. 9. 2017

I D 2504/2016 Os-3423/17

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je pod opr. št. 
I D 2504/2016 v teku zapuščinski postopek po pok. Jo-
žefi Finc, roj. 27. 2. 1932, umrli 14. 9. 2016, nazadnje 
stan. Ob pošti 29, Škofljica, državljanki Republike Slo-
venije.

Zapustnica oporoke ni napravila. Bila je samska in 
potomcev ni zapustila, zakonita dedinja drugega dedne-
ga reda (zap. nečakinja) se je dedovanju po zapustnici 
odpovedala. Morebitni dediči tretjega dednega reda so-
dišču niso poznani.

V postopek je svojo terjatev v višini 97.760,28 EUR 
priglasila Občina Škofljica iz naslova pomoči zapustni-
ci v skladu s predpisi o socialnem varstvu in v skladu 
s 128. členom Zakona o dedovanju predlagala omejitev 
dedovanja.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica v Uradnem listu RS in spletni strani 
sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski 
postopek nadaljevalo in ga zaključilo na podlagi podat-
kov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 7. 11. 2017

III D 2148/2016 Os-3460/17

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapu-
ščinski postopek po pok. Maili Mariji Pavčič, roj. 13. 4. 
1927, umrli 25. 7. 2016, nazadnje stan. Puhova ulica 16, 
Ljub ljana.

Zapustnica oporoke ni napravila. Dedičev prvega 
in drugega dednega reda ni zapustila. Kot zakoniti de-
diči tretjega dednega reda bi lahko prišli v poštev tudi 
morebitni potomci po že pokojnih bratih in sestrah za-
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pustničinega očeta Mirka Šušteršiča, za katere sodišče 
(razen za potomce po Janku Šušteršiču) nima prav 
nobenih podatkov.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva vse, ki mislijo, da bi bili lahko poklicani 
k dedovanju po zapustnici, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave tega oklica na spletni strani sodi-
šča in v Uradnem listu RS.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče zapuščin-
ski postopek zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 15. 11. 2017

I D 2026/2014 Os-3279/17

V zapuščinski zadevi po pok. Edvardu Marinič, ro-
jenem 21. 9. 1962, umrlem 6. 1. 2009, nazadnje sta-
nujočem Aškerčeva ulica 3, Maribor, gre za zapuščino 
brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a čle-
na Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obve-
šča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila 
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih 
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upni-
ka: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine 
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti 
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet 
dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na podlagi 
142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 10. 2017

D 402/2017 Os-3376/17

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski za-
devi po z dnem 1. 1. 1959 razglašenim za mrtvega 
Ignacu Rajerju, nazadnje stanujočem Jordankal 5, Mirna 
Peč, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani dediči po pokojnem Ignacu Ra-
jerju, nazadnje stanujočem Jordankal 5, Mirna Peč, da se 
priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku za posebni 
primer, Centru za socialno delo Novo mesto, Resslova 7b, 
Novo mesto, v roku 1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega 
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 25. 10. 2017

D 253/2017 Os-3386/17

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski za-
devi po pokojni Mariji Zgonc, rojeni 24. 3. 1912, umrli 
21. 7. 1968, nazadnje stanujoči Bučka 23, Bučka, izdaja 
naslednji oklic:

Pozivajo se neznani dediči po pokojni Mariji Zgonc, 
da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku 
za poseben primer Center za socialno delo Novo me-
sto, Resslova 7b, Novo mesto, v roku 1 leta od dneva 
objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega 
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 26. 10. 2017

D 227/2017 Os-3258/17

Okrajno sodišče v Radovljici po okrajni sodnici 
svetnici Nataši Gašperin, v zapuščinski zadevi po dne 
7. 4. 2017 umrlem Jožetu Zormanu, roj. 15. 5. 1956, 
nazadnje stanujočem Gorica 16, Radovljica, obvestilo 
o zapuščini brez dedičev:

1. Zapustnik Jože Zorman, roj. 15. 5. 1956, zadnje 
stalno prebivališče Gorica 16, Radovljica, umrl dne 7. 4. 
2017.

2. Opr. št. zadeve je D 227/2017.
3. Premoženje in znane obveznosti zapustnika so:
– nepremičnina parcela št. 1001/2, k.o. 2158 

Mošnje, do 1/2,
– nepremičnina parcela št. 1000, k.o. 2158 Mošnje, 

do 1/2,
– račun št. SI56 2900 0002 7213 789, pri Novi 

KBM, d.d.,
– neizplačane pokojninske dajatve pri ZPIZ,
– terjatev RS, Ministrstvo za finance, FURS Kranj 

v znesku 142,02 EUR,
– terjatev RS v znesku 46,66 EUR,
– terjatev GB v znesku 8.524,82 EUR,
– terjatev upnika Telemach na podlagi sklepa 

o izvršbi VL 222833/2013,
– terjatev Komunala Radovljica d.o.o. v znesku 

188,76 EUR,
– terjatev Zavarovalnice Triglav d.d. Ljub ljana na 

podlagi sklepa o izvršbi VL 20295/2013,
– terjatev Zavarovalnice Triglav d.d. Ljub ljana na 

podlagi sklepa o izvršbi VL 47470/2009,
– terjatev upnika Telemach d.o.o. na podlagi sklepa 

o izvršbi VL 44348/2013,
– terjatev Prospera d.o.o. na podlagi sklepa 

o izvršbi VL 135956/2011,
– terjatev RTV Slovenija v višini 609,67 EUR,
– terjatev Alenke Zorman v znesku 58.206,60 EUR.
4. Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 

Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečajne 
zapuščine, Republika Slovenija pa ne odgovarja za za-
pustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 15. 9. 2017

D 236/2016 Os-3296/17

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po dne 8. 7. 2016 umrlem Alič Gabrijelu, rojenem dne 
24. 3. 1936, nazadnje stanujočem Triglavska cesta 47, 
Bled, in sicer pod opravilno številko D 236/2016.

Ker gre za zapuščino brez dedičev, vse upnike za-
pustnika, skladno z drugim odstavkom in 4. točko tretjega 
odstavka 142.a člena ter prvim odstavkom 142.b čle-
na Zakona o dedovanju, opozarjamo, da bo zapuščina 
prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik v roku 
6 mesecev po prejemu obvestila o zapuščini brez dedi-
čev oziroma v 6 mesecih od dneva objave oklica, če gre 
za neznanega upnika, ne bo vložil zahteve za prenos te 
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zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, in da Re-
publika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko podatke o premoženju, ki sestavlja 
zapuščino in zapustnikovih obveznostih, pridobijo pri 
Okrajnem sodišču v Radovljici, ki vodi navedeno zapu-
ščinsko zadevo.

Vse upnike zapustnika se poziva, da lahko v 6 mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez 
dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev 
v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 18. 10. 2017

D 69/2016 Os-3212/17

Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil uve-
den zapuščinski postopek po pok. Schmidt Juliju, roj. 
15. 5. 1830, nazadnje stalno stanujočemu Pilštanj 36, 
Lesično, umrlem 25. 3. 1913.

Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju (v nadaljevanju ZD), poziva sodišče vse zapu-
stnikove upnike, da priglasijo svoje terjatve pri tem sodišču 
najkasneje v roku šestih mesecev od objave tega oklica, 
v katerem lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina brez de-
dičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, 
v skladu z določbami 142.b člena ZD. Upniki lahko pri 
zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki 
sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih.

Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne 
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila o vloži-
tvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev, 
bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski postopek tako, 
da bo zapuščino brez dedičev izročilo Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 2. 10. 2017

Oklici pogrešanih

N 72/2017 Os-3348/17

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za 
razglasitev pogrešane nasprotne udeleženke Štefanije 
Palčič, pok. Josipa, z zadnjim znanim bivališčem Karli, 
Gračišče, za mrtvo.

Pogrešanko se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki 
kaj vedo o njenem življenju, pa se poziva, da to sporo-
čijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega 
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanko 
razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 10. 2017

N 75/2017 Os-3477/17

Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni za-
devi predlagateljev: 1. Ana Kerin, 2. Anton Kerin, oba 
Turopolje 30, Šentjernej, zoper nasprotnega udeleženca 
Jožefa Bučar, Kanada, ki ga zastopa skrbnik za pose-
ben primer Center za socialno delo Novo mesto, Res-
slova 7b, Novo mesto, zaradi določitve datuma smrti 
Jožefu Bučarju, izdaja naslednji oklic:

Poziva se Jožef Bučar, nazadnje stanujoč v Kanadi, 
da se priglasi pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku za 
poseben primer Center za socialno delo Novo mesto, 
v roku 30 dni od dneva objave tega oklica.

Po preteku 30 dni bo opravilo sodišče obravnavo 
na podlagi izjave postavljenega skrbnika in na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 15. 11. 2017



Stran 2874 / Št. 68 / 1. 12. 2017 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Zavarovalne police preklicujejo

Adriatic Slovenica d.d., Ljub ljanska cesta 3a, Koper, 
obrazce stroge evidence: tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2951903, tip dokumenta: 06-ŽIV-11/15, 
št. dokumenta: 77800000953, tip dokumenta: 06-ŽIV-11/15, 
št. dokumenta: 77800001068, tip dokumenta: 06-ŽIV-11/15, 
št. dokumenta: 77800001071, ime in priimek pooblaščen-
ca: Kerezovič Jagoda, šifra: 1086, PE: Koper; tip dokumen-
ta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2762370, ime in priimek 
pooblaščenca: Selišnik Aleš, šifra: 3972, PE: Koper; tip 
dokumenta: 06-ŽIV-11/15, št. dokumenta: 
77800000815–77800000816, ime in priimek pooblaščen-
ca: Cerkvenik Knapič Irena, šifra: 3970, PE: Koper; tip 
dokumenta: 08-AZK-03/10, št. dokumenta: 
2776668–2776700, ime in priimek pooblaščenca: Volk 
Tanja, šifra: 0916, PE: Koper; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2742753, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2833776, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2906636, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2954994, ime in priimek pooblaščenca: 
Sabadin Elka, šifra: 4413, PE: Koper; tip dokumenta: 
08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2432602–2432603, ime in 
priimek pooblaščenca: Pahor Darija, šifra: 0606, PE: Ko-
per; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
2726058, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
2726061, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
2726065, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
2726067, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
2726069–2726070, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. do-
kumenta: 2726073, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. do-
kumenta: 2726089, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. do-
kumenta: 2726078, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. do-
kumenta: 2726080, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. do-
kumenta: 2726082, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. do-
kumenta: 2726084, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. do-
kumenta: 2726087, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. do-
kumenta: 2726075, ime in priimek pooblaščenca: Markežič 
Tina, šifra: 4709, PE: Koper; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2603731, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2648797, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2742331, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2762729, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2953927, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2921331, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2922328, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2952645, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2953861, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2884082, ime in priimek pooblaščenca: 
Stopar Erika, šifra: 5657, PE: Koper; tip dokumenta: 
OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 785000014979, ime in 
priimek pooblaščenca: Cankar Žan, šifra: 6658, PE: Cen-
trala; tip dokumenta: 06-ŽIV-04/14, št. dokumenta: 
77200001456, tip dokumenta: 06-ŽIV-04/14, št. dokumen-
ta: 77200003970, ime in priimek pooblaščenca: Lendaro 
Angela, šifra: 0411, PE: Centrala; tip dokumenta: 
06-ŽIV-11/15, št. dokumenta: 77800003601–77800003602, 
ime in priimek pooblaščenca: Horvat Dušan, šifra: 0300, 
PE: Murska Sobota; tip dokumenta: 06 ŽIV-11/15, št. do-
kumenta: 77800003236, ime in priimek pooblaščenca: 
Bezjak Jasna, šifra: 0104, PE: Novo mesto; tip dokumenta: 
06 ŽIV-11/15, št. dokumenta: 77800003370, ime in priimek 

Preklici

pooblaščenca: Levak Miroslav, šifra: 0491, PE: Novo me-
sto; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
2208938–2208940, ime in priimek pooblaščenca: Lipovšek 
Irena, šifra: 1115, PE: Novo mesto; tip dokumenta: 
08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2822592, tip dokumenta: 
08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2888041, tip dokumenta: 
08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2888047–2888078, ime in 
priimek pooblaščenca: Faganeli Irena, šifra: 5632, PE: 
Nova Gorica; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumen-
ta: 2875377–2875380, ime in priimek pooblaščenca: Ma-
raž Jana, šifra: 0522, PE: Nova Gorica; tip dokumenta: 
08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2874288, tip dokumenta: 
08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2874292, ime in priimek 
pooblaščenca: Semprimožnik Špela, šifra: 4753, PE: Celje; 
tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2873748, 
ime in priimek pooblaščenca: Jančič Suzana, šifra: 4503, 
PE: Celje; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
2720691, ime in priimek pooblaščenca: Krašovec Renata, 
šifra: 4504, PE: Celje; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2652289–2652290, ime in priimek poobla-
ščenca: Bešić Aldijana, šifra: 6019, PE: Celje; tip dokumen-
ta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2850908, ime in priimek 
pooblaščenca: Flakus Andreja, šifra: 5095, PE: Celje; tip 
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
2873275–2873277, ime in priimek pooblaščenca: Rauter 
Andrej, šifra: 5943, PE: Celje; tip dokumenta: 06 ŽIV-07/12, 
št. dokumenta: 5288–5289, tip dokumenta: 06 ŽIV-07/12, 
št. dokumenta: 5132, ime in priimek pooblaščenca: Čater 
Srečko, šifra: 1031, PE: Celje; tip dokumenta: 06 ŽIV-11/15, 
št. dokumenta: 77800001310, ime in priimek pooblaščen-
ca: Kavšak Roman, šifra: 0365 PE: Celje; tip dokumenta: 
06 ŽIV-13/13, št. dokumenta: 76600043233, ime in priimek 
pooblaščenca: Fijavž Nadja, šifra: 5932, PE: Celje; tip do-
kumenta: 06-ŽIV-07/14, št. dokumenta: 77200001450, tip 
dokumenta: 06 ŽIV-11/15, št. dokumenta: 77800001305, 
tip dokumenta: 06 ŽIV-11/15, št. dokumenta: 77800001444, 
ime in priimek pooblaščenca: Hriberšek Tina, šifra: 5653, 
PE: Celje; tip dokumenta: 06 ŽIV-11/13, št. dokumenta: 
76100005522, tip dokumenta: 06-ŽIV-11/15, št. dokumen-
ta: 77800001928, ime in priimek pooblaščenca: Kolar Le-
onida, šifra: 0397, PE: Celje; tip dokumenta: 06-ŽIV-13/13, 
št. dokumenta: 76600017892, tip dokumenta: 
PO-ŽKA-03/13, št. dokumenta: 8072210, tip dokumenta: 
08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2827537, ime in priimek 
pooblaščenca: Frelih Arlič Tina, šifra: 1708, PE: Celje; tip 
dokumenta: 06 ŽIV-09/13, št. dokumenta: 76700001211, 
tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2925746, 
ime in priimek pooblaščenca: Jakop Mateja šifra: 5042, PE: 
Celje; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
2813862–2813865, ime in priimek pooblaščenca: Vetrih 
Tadej, šifra: 5922, PE: Celje; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2966308, tip dokumenta: 06-ZIV-07/12, 
št. dokumenta: 5285, ime in priimek pooblaščenca: Požek 
Robert, šifra: 0684, PE: Celje; tip dokumenta: 
08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2531633–2531636, ime in 
priimek pooblaščenca: Koch Uranker Nina, šifra: 5224, PE: 
Celje; tip dokumenta: OBR-ŽIV 536, št. dokumenta: 
78400003679, tip dokumenta: 06-ŽIV-11/15, št. dokumen-
ta: 77800001391, ime in priimek pooblaščenca: Pangeršič 
Marko, šifra: 6867, PE: Celje; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2965992, ime in priimek pooblaščenca: 
Šuster Vodišek Zvonka, šifra: 5892, PE: Celje; tip doku-
menta: 06-ŽIV-11/15, št. dokumenta: 77800001481, ime in 
priimek pooblaščenca: Žurman Branko, šifra: 4009, PE: 
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Celje; tip dokumenta: 06-ŽIV-11/15, št. dokumenta: 
77800001275, ime in priimek pooblaščenca: Lapornik Ma-
ksimiljan, šifra: 0476, PE: Celje; tip dokumenta: 
08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2828705, tip dokumenta: 
08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2891518, tip dokumenta: 
06-ŽIV-07/12, št. dokumenta: 174, ime in priimek poobla-
ščenca: Lipar Zoran, šifra: 0493, PE: Celje; tip dokumenta: 
08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1973486–1973794, tip do-
kumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2873319, ime in 
priimek pooblaščenca: Sternad Barbara, šifra: 4499, PE: 
Celje; tip dokumenta: 06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 
76600043229, tip dokumenta: 06-ŽIV-13/13, št. dokumen-
ta: 76600043228, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. doku-
menta: 2873369–2873370, tip dokumenta: 06-ŽIV-11/13, 
št. dokumenta: 76100005504, ime in priimek pooblaščen-
ca: Rajh Andrej, šifra: 3052, PE: Celje; tip dokumenta: 
06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 76600043188, tip dokumen-
ta: 06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 76600032112, tip doku-
menta: 06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 
76600001343–76600001344, tip dokumenta: 
06-ŽIV-11/15, št. dokumenta: 77800001216, tip dokumen-
ta: 06-ZIV-07/12, št. dokumenta: 00002443, ime in priimek 
pooblaščenca: Apšner Branko, šifra: 5490, PE: Celje; tip 
dokumenta: 06-ŽIV-09/13, št. dokumenta: 
76700001212–76700001216, tip dokumenta: 
06-ZIV-07/12, št. dokumenta: 00000140, tip dokumenta: 
06-ZIV-07/12, št. dokumenta: 00003605, tip dokumenta: 
06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 76600043088–76600043089, 
tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2568111, tip 
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2828405, ime 
in priimek pooblaščenca: Jandrok Emil, šifra: 0324, PE: 
Celje; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
2874384, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
2874400, ime in priimek pooblaščenca: Lipar Anton, šifra: 
0492, PE: Celje; tip dokumenta: 06-ŽIV-13/13, št. doku-
menta: 76600028291, tip dokumenta: 06-ŽIV-13/13, št. do-
kumenta: 76600028275, tip dokumenta: 06-ŽIV-11/15, 
št. dokumenta: 77800001937, ime in priimek pooblaščen-
ca: Gabron Jože, šifra: 5449, PE: Celje; tip dokumenta: 
06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 76600001307, ime in priimek 
pooblaščenca: Petrovič Selman Biserka, šifra: 0650, PE: 
Celje; tip dokumenta: 07-AOD-01/07, št. dokumenta: 
00546276, ime in priimek pooblaščenca: Slemenšek Alojz, 
šifra: 0762, PE: Celje; tip dokumenta: 06-ŽIV-13/13, št. do-
kumenta: 76600028264, ime in priimek pooblaščenca: 
Žerovnik Miran, šifra: 0969, PE: Celje; tip dokumenta: 
08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2944928, ime in priimek 
pooblaščenca: Janže Janez, šifra: 0326, PE: Celje; tip do-
kumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2506501, tip do-
kumenta: 06-ŽIV-11/15, št. dokumenta: 77800001249, ime 
in priimek pooblaščenca: Ravnjak David, šifra: 0708, PE: 
Celje; tip dokumenta: 06-ZIV-07/12, št. dokumenta: 
00002830, ime in priimek pooblaščenca: Smodiš Sonja, 
šifra: 0765, PE: Celje; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2790690–2790695, ime in priimek poobla-
ščenca: Turk Marjetka, šifra: 6631, PE: Postojna; tip doku-
menta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2871467, ime in 
priimek pooblaščenca: Fidel Samo, šifra: 0227, PE: Postoj-
na; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
3081887, ime in priimek pooblaščenca: Košnik Gregor, 
šifra: 1098, PE: Ljub ljana; tip dokumenta: 06-ŽIV-07/14, 
št. dokumenta: 77200003184, ime in priimek pooblaščen-
ca: Balaban Zorica, šifra: 6699, PE: Ljub ljana; tip doku-
menta: 06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 76600005315, tip 
dokumenta: 06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 76600016752, 
tip dokumenta: 06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 76600047014, 
ime in priimek pooblaščenca: Štesl Jernej, šifra: 3868, PE: 
Ljub ljana; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
2347080, tip dokumenta: 08-SVI-02/07, št. dokumenta: 
58696, ime in priimek pooblaščenca: Pančur Bojan, šifra: 

0614, PE: Ljub ljana; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. do-
kumenta: 2666959–2666961, tip dokumenta: 
08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2895395, ime in priimek 
pooblaščenca: Omejc Albina, šifra: 0239, PE: Kranj; tip 
dokumenta: 06-ŽIV-11/15, št. dokumenta: 77800000590, 
ime in priimek pooblaščenca: Jamnik Anamarija, šifra: 
5769, PE: Centrala; tip dokumenta: 06-ŽIV-11/15, št. doku-
menta: 77800003255, ime in priimek pooblaščenca: Tram-
puš Martin, šifra: 4148, PE: Novo mesto; tip dokumenta: 
PSZZ-01/14, št. dokumenta: 42–45, ime in priimek poobla-
ščenca: Jereb Pika, šifra: 6252, PE: Novo mesto; tip doku-
menta: PSZZ-01/14, št. dokumenta: 510, ime in priimek 
pooblaščenca: Tavčar Brigita, šifra: 6268, PE: Novo mesto; 
tip dokumenta: PSZZ-01/14, št. dokumenta: 501–502, ime 
in priimek pooblaščenca: Rukše Tanja, šifra: 6253, PE: 
Novo mesto; tip dokumenta: PSZZ-01/14, št. dokumenta: 
47–50, ime in priimek pooblaščenca: Drmaž Alojzija, šifra: 
6270, PE: Novo mesto; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2312435–2312444, ime in priimek poobla-
ščenca: Blaznik Karl, šifra: 4265, PE: Novo mesto. 
Ob-3526/17

IZA Zavarovalno zastopanje Dragica Škulj s.p., V 
kote 3, 2204 Miklavž na Dravskem polju, ponudbe Adri-
atic Slovenice d.d.: Vita AS ROYAL: 77800000722–
77800000726 (5), 78400002438, 78400004306–
78400004310 (5), 78500012850, 78500014128, 
78500014131, 78500016789–78500016790 (2), 
77600007192–77600007196 (5), 77600007429, 
77600007432, 77600008404–77600008405 (2), 
77600008408. Ob-3550/17

Spričevala preklicujejo

Moljk Aleksandra, Celovška cesta 264, Ljub ljana, di-
plomo, izdajatelj Center za poslovno usposabljanje, leto 
izdaje 2007. gnz-338771

Drugo preklicujejo

AVTOPREVOZNIŠTVO, RIBIČ VOJKO S.P., Pod-
vrh 27, Braslovče, izvod licence, št. 012205/002, za vozilo 
Mercedes Benz, reg. št. CE V9-95S. gnv-338800

AVTOPREVOZNIŠTVO, RIBIČ VOJKO S.P., Pod-
vrh 27, Braslovče, izvod licence, št. 012205/006, za vozilo 
Mercedes Benz, reg. št. CE NP-010. gnu-338801

BOGOMIR SAJKO S.P., Slape 19, Ptujska Gora, po-
trdilo za voznika, št. 011825/AD52-2-3860/2013, izdano na 
ime Aćimović Radenko, veljavnost od 12. 9. 2013 do 2. 12. 
2017. gns-338778

BOGOMIR SAJKO S.P., Slape 19, Ptujska Gora, po-
trdilo za voznika, št. 011825/SŠD52-14-7861/2012, izdano 
na ime Arsenović Goran, veljavnost od 2. 12. 2012 do 
2. 12. 2017. gnr-338779

BOGOMIR SAJKO S.P., Slape 19, Ptujska Gora, po-
trdilo za voznika, št. 011825/RB52-2-4083/2013, izdano na 
ime Filipović Cvijetin, veljavnost od 1. 10. 2013 do 2. 12. 
2017. gnq-338780

BOGOMIR SAJKO S.P., Slape 19, Ptujska Gora, po-
trdilo za voznika, št. 011825/AD52-2-8166/2012, izdano na 
ime Lazarević Zoran, veljavnost od 6. 12. 2012 do 2. 12. 
2017. gnp-338781

BOGOMIR SAJKO S.P., Slape 19, Ptujska Gora, po-
trdilo za voznika, št. 011825/AD52-2-3223/2013, izdano 
na ime Ristanović Slobodan, veljavnost od 18. 7. 2013 do 
2. 12. 2017. gno-338782
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Bučar Maruša, Bevke 72, Log pri Brezovici, študent-
sko izkaznico, št. 31110015, izdala UL, Fakulteta za far-
macijo. gnc-338794

ČEPON ANDREJ S.P., Peruzzijeva ulica 112, Ljub-
ljana, potrdilo za voznika, št. 012362/BGD38-3-358/2013, 
izdano na ime Edo Kukavica, veljavnost od 16. 1. 2013 do 
30. 6. 2013, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slove-
nije. gnx-338798

Dedić Semir, ŠCC, Pot na Lavo 22, za Keše, Ce-
lje, certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, 
št. IZO-07/1186, izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 
2007. gnt-338802

DOBER DAN ROGAŠKA JOŽE FLUCHER s.p., 
Kidričeva ulica 14, Rogaška Slatina, izvod licence, 
št. 00402020, za vozilo Neoplan, reg. št. CE RR 691, ve-
ljavnost do 4. 12. 2017. gnv-338775

DUŠAN ČREŠNIK S.P., Tržna ulica 7, Radlje ob Dra-
vi, potrdilo za voznika, št. 01215/AD53-3-8577/20/2012, iz-
dano na ime Radmilo Marić, veljavnost do 2. 3. 2014, izda-
jatelj Obrtno podjetniška zbornica Slovenije. gnb-338770

EUROPACIFIC TRANSPORT d.o.o., Anka-
ranska cesta 5, Koper – Capodistria, izvod licence, 
št. GE006578/05488/005, za tovorno vozilo DAF, reg. 
št. KP S1-608, veljavnost do 21. 2. 2019. gnj-338787

Hudournik Jože, Ravne 18, Šoštanj, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500028793001, izdal Cetis Ce-
lje d.d. gny-338797

Kalan Branko, Cegelnica 39a, Naklo, certifikat NPK, 
št. BTŠ-0006-07/6210.003.4.1., izdajatelj Srednja bioteh-
niška šola Kranj, leto izdaje 2007. gns-338803

Krbavec Boštjan, Drevored 1. maja 3, Izola – Isola, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500001845002, izdal 
Cetis Celje d.d. gnc-338769

MERCUR COMMERCE d.o.o. Sečovlje, Dra-
gonja 42a, Sečovlje – Sicciole, izvod licence, 
št. GE006250/06664/009, za tovorno vozilo Iveco, reg. 
št. KP 28 69G, veljavnost do 16. 4. 2018. gnk-338786

Mesarec Liam, Stara cesta 42, Hoče, dijaško izka-
znico, izdala SERŠ Maribor, št. 37A3D639. gnu-338776

MIRAN ŠČAVNIČAR S.P., Nunska Graba 11, Ljuto-
mer, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500042882000, 
izdal Cetis Celje d.d., na ime Ščavničar Miran. gnm-338784

MOJCA NOVAK – ODVETNICA, Dunajska cesta 51, 
Ljub ljana, odvetniško izkaznico, št. 3860-646451, izdajatelj 
Odvetniška zbornica Slovenije. gnt-338777

PETER SKAZA S.P., Škale 111, Velenje, izvod licen-
ce, št. 00320478, za tovorno vozilo, reg. št. CE R3-430, 
veljavnost do 9. 12. 2017. gnd-338768

PETER SKAZA S.P., Škale 111, Velenje, izvod li-
cence, št. 012096/002, za tovorno vozilo Volvo, reg. 
št. CE F2-973, veljavnost do 9. 12. 2017. gnb-338795

PTS Branko Govže s.p., Nemška vas 43, Ribni-
ca, izvod licence, št. 012528/001, za vozilo DAF, reg. 
št. LJ PF-909, veljavnost do 21. 1. 2018. gnn-338783

ROBERT ŠEPEC S.P., Mačji Dol 22, Velika Loka, di-
gitalno tahografsko kartico, št. 1070500048429000, izdal 
Cetis Celje d.d., na ime Mašić Zahid. gnw-338799

Sahitaj Blerim, ŠCC, Pot na Lavo 22 (za Keše), 
Celje, certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, 
št. IZO-07/563, izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 
2007. gnw-338774

SMIM TRANSPORT MIROSLAV ŠMITRAN S.P, Re-
gentova ulica 6, Ankaran – Ankarano, potrdilo za voznika, 

št. 011876/AD27-2-634/2017, izdano na ime Kudumović 
Enes, veljavnost od 2. 2. 2017 do 9. 10. 2017, izdajatelj 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gng-338790

SMIM TRANSPORT MIROSLAV ŠMITRAN S.P, Re-
gentova ulica 6, Ankaran – Ankarano, potrdilo za vozni-
ka, št. 011876/AD27-2-7288/2012, izdano na ime Rajović 
Žarko, veljavnost od 29. 10. 2012 do 7. 12. 2012, izdajatelj 
Obrtno podjetniška zbornica Slovenije. gnf-338791

SMIM TRANSPORT MIROSLAV ŠMITRAN S.P, Re-
gentova ulica 6, Ankaran – Ankarano, potrdilo za vozni-
ka, št. 011876/AD27-2-2785/2017, izdano na ime Janjić 
Marko, veljavnost od 13. 6. 2017 do 7. 10. 2017, izdajatelj 
Obrtno podjetniška zbornica Slovenije. gne-338792

SMIM TRANSPORT MIROSLAV ŠMITRAN S.P, Re-
gentova ulica 6, Ankaran – Ankarano, potrdilo za voznika, 
št. 011876/AD27-2-94/2017, izdano na ime Janjić Marko, 
veljavnost od 5. 1. 2017 do 28. 4. 2017, izdajatelj Obrtno 
podjetniška zbornica Slovenije. gnd-338793

Šardi Amadej, Borštnikova ul. 112, Maribor, dijaško iz-
kaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 9752D839. gnx-338773

Tatar Osman, Poljedelska ulica 7, Ljub ljana, certifi-
kat NPK varnostnik, izdajatelj Karnika, leto izdaje 2010. 
gny-338772

ZDRAVKO GORENJAK S.P., Oglarska pot 4, Lovrenc 
na Pohorju, izvod licence, št. 012282/001, za vozilo MAN, 
reg. št. MB Z4-817, veljavnost do l. 2013. gnl-338785

ZDRAVKO JURČIČ S.P., Zgornji Gabernik 15, Pod-
plat, potrdilo za voznika, št. 011998/AĆ64-2-2819/2013, 
izdano na ime Saša Šijan, veljavnost od 18. 6. 2013 do 
18. 6. 2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slove-
nije. gni-338788

ZDRAVKO JURČIČ S.P., Zgornji Gabernik 15, Pod-
plat, potrdilo za voznika, št. 011998/AD64-2-1102/2013, 
izdano na ime Dragan Đukić, veljavnost od 28. 2. 2013 do 
28. 2. 2014, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slove-
nije. gnh-338789

Zupanc Jože, Kalobje 27, Kalobje, digitalno tahograf-
sko kartico, št. 1070500003486002, izdal Cetis Celje d.d. 
gnz-338796
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