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Javni razpisi
Št. 8021-148/2017-4

Ob-3640/17
Sprememba

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za obratna sredstva v sadjarstvu in vinogradništvu – AO 2017, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 69/17:
I. Drugi odstavek točke 2.6 javnega razpisa »Višina
zaprošenih sredstev« se po novem glasi: »Vlagatelj lahko
zaprosi za največ 3.500 evrov posojila na hektar sadovnjakov ali vinogradov s stopnjo poškodovanosti 30 % ali več.«
II. V skladu s spremembami javnega razpisa je
spremenjena tudi razpisna dokumentacija. Spremembe
bodo objavljene tudi na spletni strani Sklada (http://www.
regionalnisklad.si/kmetijstvo). Ostalo besedilo javnega
razpisa ostane nespremenjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 8021-1/2017-32

Ob-3643/17
Sprememba

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na
problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 5 z dne 3. 2. 2017
(Ob-1225/17), s spremembami dopolnitvami v Uradnem
listu RS, št. 45 z dne 25. 8. 2017 (Ob-2876/17) ter v Uradnem listu RS, št. 66 z dne 24. 11. 2017 (Ob-3516/17).
V 1. poglavju javnega razpisa se v 4. točki spremeni skupna višina razpisanih ugodnih razvojnih posojil za
projekte na problemskih območjih, ki po novem znaša
20.000.000,00 EUR. Razdelitev sredstev po upravičenih
problemskih območjih z visoko brezposelnostjo je sledeča:
Problemsko območje
Maribor s širšo okolico
Pokolpje
Hrastnik, Radeče, Trbovlje
Pomurje

Višina posojil
7.020.000,00 EUR
4.320.000,00 EUR
3.240.000,00 EUR
5.420.000,00 EUR

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 1108-2/2015-246

Ob-3645/17
Sprememba

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski
sklad Republike Slovenije v okviru »Javnega razpisa Pro-

jektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja
2017–2020«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 68/17
z dne 1. 12. 2017, objavlja naslednje spremembe:
1. spremeni se točka 4.2 Pogoji in zahteve za izvajanje projektov, sedmi odstavek, tretji stavek in se tako
pravilno glasi:
»Posamezen študent lahko v okviru posameznega
odpiranja na javni razpis, sodeluje v enem projektu.«
2. spremeni se točka 8. Upravičeni stroški, četrti
odstavek, prva alineja, in sicer tako, da se pravilno glasi:
»– za vključitev posameznega študenta v projektne
aktivnosti se izplača denarna spodbuda na podlagi standardnega stroška na enoto (ura), ki znaša 9,00 EUR/uro,
vendar največ za 200 ur v primeru posameznega projekta, ki traja 5 mesecev; za 160 ur v okviru posameznega
projekta, ki traja 4 mesece in za 120 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 3 mesece;«
3. spremeni se točka 9 Način predložitve vloge in
rok za oddajo, drugi odstavek in tretji odstavek, prva
alineja. Drugi odstavek se pravilno glasi:
»Prijavitelj lahko vlogo pošlje po pošti na naslov:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski
sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana,
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 13.30), najpozneje na
zadnji dan roka za oddajo vloge za posamezno odpiranje, ki je opredeljeno v tej točki javnega razpisa.«
Tretji odstavek, prva alineja se pravilno glasi:
»15. 1. 2018 za prvo odpiranje;«
4. spremeni se 10. točka Obravnava vlog, obveščanje o njihovi ustreznosti in postopek izbora, prvi odstavek, prva alineja in se pravilno glasi:
»dne 16. 1. 2018 ob 10. uri za prvo odpiranje,«
Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski
in preživninski sklad Republike Slovenije
Ob-3644/17
Obvestilo
o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih
projektov za razširjanje programskih vsebin,
namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih
tehnikah, ter za razvoj tehnične infrastrukture,
namenjene senzorno oviranim, ki jih bo v letu
2018 financirala Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo (oznaka JPR-SO-2018)
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za izbor kulturnih pro-
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jektov za razširjanje programskih vsebin, namenjenih
senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za
razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim, ki jih bo v letu 2018 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (oznaka
JPR-SO-2018).
Namen rednega letnega javnega projektnega razpisa je podpora razširjanju programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter
za razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno
oviranim v skladu s 4. členom Zmed.
Predmet razpisa je financiranje programskih vsebin
in razvoja tehnične infrastrukture invalidskih organizacij
senzorno oviranih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 172.643,00 evrov.
Razpis bo trajal od 15. 12. 2017. do 15. 1. 2018.
Besedilo javnega razpisa bo 15. 12. 2017 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.
mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Ministrstvo za kulturo
Št. 5107-3/2017/5

Ob-3609/17

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS,
št. 80/16 in 33/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 3/13 in 81/16), Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju (Uradni list RS, št. 70/06) ter skladno
z Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju in
humanitarni pomoči Republike Slovenije (ReMRSHP)
(Uradni list RS, št. 54/17), Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska
komisija razpisuje za nevladne organizacije
iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav,
ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega
sodelovanja in se financirajo
iz instrumentov Unije za leto 2017
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva
Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova
cesta 25, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Ministrstvo je imenovalo komisijo za vodenje postopka javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: komisija).
2. Predmet javnega razpisa
Ta javni razpis določa predmet javnega razpisa,
pogoje za dodelitev sredstev, način oddaje vloge, višino razpoložljivih sredstev, dokumentacijo, ki jo morajo predložiti prijavitelji, rok za oddajo vlog in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega
sodelovanja in se financirajo iz naslednjih instrumentov
Unije (v nadaljnjem besedilu: instrumenti EU):
– Evropski razvojni sklad (EDF),
– Instrument za razvojno sodelovanje (DCI),
– Evropski instrument sosedstva in partnerstva oziroma Evropski instrument sosedstva (ENI),
– Evropski instrument za demokracijo in človekove
pravice (EIDHR),
– Instrument za predpristopno pomoč (IPA II),

– Instrument za prispevanje k stabilnosti in miru
(IcSP),
– programi Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (DG
ECHO).
3. Pogoji za dodelitev sredstev
Sredstva za sofinanciranje se dodelijo za projekte:
– katerih končni upravičenci so države v razvoju
v skladu z Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije
(ReMRSHP) in seznamom držav prejemnic uradne razvojne pomoči OECD/DAC1;
– ki na dan objave razpisa še niso zaključeni; šteje
se, da je projekt zaključen, ko se izteče obdobje trajanja projekta, ki je določeno v pogodbi izvajalca projekta
z Evropsko komisijo ali s partnersko organizacijo;
– ki so bili izbrani na javnem razpisu ali pozivu za
oddajo ponudb, ki ga je zunaj Republike Slovenije izvedel naročnik, ki izvršuje proračun EU ali upravlja Evropski razvojni sklad (EDF);
– ki so v državah članicah EU namenjeni izobraževanju o mednarodnem razvojnem sodelovanju in ozaveščanju javnosti, ali v državah članicah EU ali v državah
v razvoju krepijo dialog udeležencev evropskih in globalnih razprav o razvojnem sodelovanju ter dialog med
civilno družbo in oblastjo.
Upravičeni stroški, ki jih prijavitelj lahko uveljavlja,
so:
– stroški, ki so bili plačani iz lastnih sredstev, tj.
niso bili uveljavljeni iz sredstev izbranih instrumentov ali
drugih programov EU, državnega proračuna ali lokalnih
proračunov ali drugih javnih virov ali zasebnih sredstev,
namenjenih za določen projekt (namenskih donacij ipd.),
temveč jih mora zagotoviti prijavitelj sam;
– stroški, ki so nastali v letu 2017 in bili plačani do
5. januarja 2018.
4. Višina razpoložljivih sredstev
Ministrstvo iz proračuna Republike Slovenije za
leto 2018 namenja sredstva v skupni vrednosti do
95.000,00 EUR za sofinanciranje projektov nevladnih
organizacij v okviru izbranih instrumentov ali programov iz 2. poglavja tega javnega razpisa, katerih stroški
so nastali v letu 2017 in bili plačani do 5. januarja 2018
ter niso bili financirani iz drugih virov, temveč iz lastnih
sredstev.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da ta javni razpis
kadar koli prekliče ali da skupno vrednost razpoložljivih
sredstev zmanjša.
5. Pogoji za prijavo na javni razpis
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj, so naslednji:
– prijavitelj je nevladna organizacija, registrirana
v Republiki Sloveniji; za namene tega javnega razpisa
se za nevladno organizacijo šteje organizacija civilne
družbe s statusom pravne osebe, ki jo skladno z zakonom ustanovijo fizične ali pravne osebe zasebnega
prava ter je ustanovljena in deluje po načelu svobodne
odločitve, deluje po načelu prostovoljnosti in načelu nepridobitnosti ter je neodvisna, zlasti od vlade in drugih
organov oblasti, političnih strank in gospodarskih družb;
namen delovanja mora presegati interese članstva ali
mora biti splošno koristen ali dobrodelen;
– prijavitelj je ustanovljen na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah ali Zakona o zavodih (samo
zasebni zavodi) ali ima status humanitarne organizacije,
ki ima sedež na ozemlju Republike Slovenije in je vpi1
http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%20
2014%20final.pdf
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sana v razvid v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah, oziroma je verska skupnost ali njen sestavni
del, ki ji/mu je Urad za verske skupnosti izdal potrdilo
o pravni osebnosti;
– prijavitelju so bila v okviru instrumenta ali programa EU do 31. decembra 2017 dodeljena sredstva za
sofinanciranje projekta in je z naročnikom, ki izvršuje
proračun EU ali Evropski razvojni sklad (EDF), sklenil
pogodbo o sofinanciranju projekta v okviru izbranega
instrumenta ali programa EU; če prijavitelj ni nosilec
projekta, je pogoj, da ima prijavitelj sklenjeno pogodbo
z nosilcem projekta (vodilnim partnerjem) v okviru izbranega instrumenta ali programa EU;
– prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle davke, dajatve in prispevke;
– prijavitelj se strinja s pogoji tega javnega razpisa.
6. Način dodeljevanja sredstev
Ministrstvo z vsakim prijaviteljem, ki izpolni pogoje, navedene v javnem razpisu (v nadaljnjem besedilu:
prijavitelji), sklene pogodbo v znesku, ki ne presega višine sredstev, ki jih mora prijavitelj za izvedbo projekta
v okviru instrumenta ali programa EU zagotoviti iz lastnih sredstev v skladu s pogodbo, sklenjeno z Evropsko
komisijo, za prijavitelja, ki ni nosilec projekta, pa v skladu
s pogodbo, sklenjeno z nosilcem projekta.
Razpoložljiva sredstva se prijaviteljem razdelijo
v enakem deležu od vrednosti upravičenih predloženih
računov posameznega prijavitelja. Delež se določi glede na razmerje med vrednostjo razpisanih sredstev in
skupno vrednostjo upravičenih stroškov vseh prijavljenih
projektov prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje tega javnega
razpisa.
Sredstva se prijavitelju nakažejo po podpisu pogodbe z ministrstvom, in sicer trideseti dan od dneva
prejema pisnega zahtevka za izplačilo.
7. Obvezne sestavine in oblika vloge
Prijavitelj dokaže, da izpolnjuje predpisane pogoje,
tako da predloži ustrezne obrazce, dokazila in izjave, kot
je navedeno v tej točki.
Vloga se šteje za formalno popolno, če vsebuje
naslednje obrazce in dokazila:
1. V celoti izpolnjen prijavni obrazec. Obrazec mora
biti v celoti izpolnjen v slovenskem jeziku. Izjema so navedbe imen, krajev in druge vrste lastnih imen. Obrazec
podpiše (lastnoročno2 ali s certificiranim elektronskim
podpisom3) zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena
oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim žigom prijavitelja (Obrazec št. 1).
2. Izjava, da so predloženi računi nastali v okviru
projekta izbranih instrumentov ali programov EU in niso
2
Faksimile podpisa, skeniran podpis ipd. se ne štejejo
za lastnoročni podpis.
3
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem
podpisu (ZEPEP; Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, in št. 46/14) v 3. točki 2. člena opredeljuje
elektronski podpis kot niz podatkov v elektronski obliki, ki
je vsebovan, dodan ali logično povezan z drugimi podatki
in je namenjen preverjanju pristnosti teh podatkov in identifikaciji podpisnika. 4. točka navedenega člena določa, da
je varen elektronski podpis elektronski podpis, ki izpolnjuje
naslednje zahteve: da je povezan izključno s podpisnikom,
da je iz njega mogoče zanesljivo ugotoviti podpisnika, da je
ustvarjen s sredstvi za varno elektronsko podpisovanje, ki
so izključno pod podpisnikovim nadzorom, in da je povezan
s podatki, na katere se nanaša, tako da je opazna vsaka
kasnejša sprememba teh podatkov ali povezave z njimi.
15. člen določa, da je varen elektronski podpis, overjen
s kvalificiranim potrdilom, glede podatkov v elektronski obliki
enakovreden lastnoročnemu podpisu ter ima zato enako
veljavnost in dokazno vrednost.
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bili dvojno uveljavljeni. Izjavo podpiše (lastnoročno ali
s certificiranim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim žigom prijavitelja (Obrazec št. 2).
3. Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri
prijavitelju. Izjavo podpiše (lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga
pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim
žigom prijavitelja (Obrazec št. 3).
4. Seznam vseh predloženih računov po kategorijah stroškov projekta. V seznamu navedeni računi morajo biti označeni z zaporednimi številkami, ki ustrezajo zaporednim številkam na kopijah računov (Obrazec št. 4).
5. Izjava prijavitelja, da se strinja s pogoji javnega
razpisa, in potrditev verodostojnosti navedenih podatkov. Izjavo podpiše (lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim žigom
prijavitelja (Obrazec št. 5).
6. Kopija pogodbe, ki jo je prijavitelj sklenil z Evropsko komisijo o sofinanciranju projekta v okviru izbranega
instrumenta ali programa ali z nosilcem projekta v okviru
izbranega instrumenta ali programa in sta jo podpisali
obe strani.
7. Kopija projektne dokumentacije, na podlagi katere je bila sklenjena pogodba iz 6. točke, in sicer njen
vsebinski del in finančna konstrukcija – oboje v celoti za
celoten projekt.
8. Kopije računov, za katere so stroški nastali v letu
2017 in bili plačani do 5. januarja 2018 za aktivnosti
projekta v okviru izbranih instrumentov ali programov iz
2. poglavja tega javnega razpisa, ter dokazila o njihovem
plačilu. Priložene kopije računov morajo biti označene
z zaporednimi številkami, ki ustrezajo zaporednim številkam z Obrazca št. 4. Originalne račune prijavitelj predloži
v žigosanje do pet delovnih dni pred podpisom pogodbe.
Dokumentacija, ki je potrebna za dokazovanje posamezne kategorije stroškov:
– stroški dela (le za zaposlene pri prijavitelju): plačilne liste, časovnice (podpisane), s katerimi se izkazujejo stroški dela;
– potni stroški (le za zaposlene pri prijavitelju): obračunani potni nalogi z vsemi prilogami (vabila, vstopni
kuponi, računi za prevoze, nočitve ipd.);
– produkcijski in drugi stroški: računi, izdani za namene izvajanja projekta, avtorske ali podjemne pogodbe
z zunanjimi sodelavci, študentske napotnice ipd.
Vsi priloženi dokumenti morajo biti čitljivi.
Če je na predloženi dokumentaciji navedena tuja
valuta, je na kopiji računa treba navesti banko in menjalni tečaj na dan plačila ali predložiti izpis preračuna po
srednjem tečaju Banke Slovenije, po katerem je izveden
preračun v EUR na dan plačila.
8. Oblika vloge
Vloga se odda v enem originalnem izvodu z lastnoročnim ali certificiranim elektronskim podpisom zakonitega zastopnika prijavitelja ali od njega pooblaščene
osebe ter z uradnim žigom prijavitelja.
Originalni vlogi prijavitelj obvezno priloži skenirano
celotno originalno vlogo v formatu pdf z vsemi prilogami
v elektronski obliki na ustreznem elektronskem nosilcu
v smiselnih datotekah (ne vsaka stran posebej in ne vse
skupaj v eni datoteki). Obrazec št. 4 se v elektronski
obliki predloži tudi v formatu xls (excel tabela). Ustrezen
elektronski nosilec je CD, DVD ali USB-ključ. Po končanem postopku javnega razpisa se elektronski nosilec
prijavitelju ne vrača.
Če vlogo namesto zakonitega zastopnika podpiše
druga pooblaščena oseba, mora biti vlogi priloženo po-
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oblastilo. V pooblastilu zakonitega zastopnika prijavitelja za podpisovanje obrazcev, izjav in drugih priloženih
dokumentov morajo biti navedeni:
– polno ime in naziv zakonitega zastopnika organizacije, ki daje pooblastilo,
– polno ime pooblaščene osebe in naziv/funkcija
v organizaciji,
– namen pooblastitve, in
– če ima pooblastilo omejeno časovno veljavnost,
obdobje, za katero velja.
Pooblastilo ne sme biti starejše od treh mesecev
od datuma oddaje vloge na javni razpis. Izjema so
trajna splošna pooblastila, ki jih da zakoniti zastopnik
organizacije.
9. Rok in način oddaje vlog
Rok za oddajo vlog je 8. januar 2018.
Vloga mora biti oddana na naslov: Ministrstvo za
zunanje zadeve Republike Slovenije, Sektor za razvojno
sodelovanje in humanitarno pomoč, Prešernova cesta 25,
1000 Ljubljana. Vloga se odda osebno ali po pošti. V prvem primeru mora prijavitelj vlogo osebno oddati v glavni
pisarni Ministrstva za zunanje zadeve, objekt Mladika,
vhod Šubičeva ulica 11, vsak delovni dan od ponedeljka
do petka med 8. in 15. uro. Vloga, poslana po pošti, se
šteje za pravočasno, če je poslana priporočeno najkasneje zadnji dan roka (poštni žig z datumom 8. januar
2018). Vloga, ki prispe po izteku roka za oddajo, se šteje
za prepozno in se neodprta vrne prijavitelju.
Vlogo se odda v zaprti ovojnici, na kateri mora biti
popoln prijaviteljev naslov in mora biti označena z napisom »Ne odpiraj – vloga!« – »Javni razpis za sofinanciranje projektov EU št. 5107-3/2017«.
10. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog je praviloma javno in bo potekalo predvidoma 11. januarja 2018 ob 9.30, v prostorih ministrstva na naslovu: Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana.
Če bo vlog veliko, se lahko komisija odloči, da odpiranje
vlog ne bo javno.
Vloge odpira in ocenjuje komisija, ki jo je imenoval
minister za zunanje zadeve. Pri odpiranju komisija ugotavlja pravočasnost in popolnost vloge glede na to, ali so
bili predloženi vsi zahtevani dokumenti in ali je bil način
njihove predložitve pravilen in predpisan.
Pri vlogah s pomanjkljivo dokumentacijo lahko komisija v osmih dneh od odpiranja prijavitelje pisno pozove k dopolnitvi.4 Vloga se dopolni le na poziv komisije
in na način, ki ga opredeli komisija. Komisija ne bo upoštevala dokumentacije, ki jo prijavitelj pošlje po oddaji
vloge in brez poziva. Rok za dopolnitev prav tako predpiše komisija, vendar ne sme biti daljši od petnajstih dni.
11. Način odločanja in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Zavržejo se vloge:
– prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih
v 5. poglavju javnega razpisa (upravičeni prijavitelji);
– ki niso oddane tako, kot je določeno v 8. poglavju
javnega razpisa;
– ki že ob oddaji vlog ne vsebujejo priloženih obrazcev: Prijavni obrazec (Obrazec št. 1), Izjava, da so predloženi računi nastali v okviru projekta izbranih instrumentov
ali programov EU in niso bili dvojno uveljavljeni (Obrazec
št. 2), Kopija pogodbe prijavitelja, ki sta jo podpisali obe
strani in Kopija projektne dokumentacije;
– ki jim že ob oddaji vlog manjkata več kot dve od
obveznih sestavin popolne vloge, ki so določene v 3., 4.
in 5. točki 7. poglavja javnega razpisa;
4
Izjema so vloge, ki se skladno z naslednjim poglavjem zavržejo.
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– ki niso podpisane v skladu z navodilom iz 7. poglavja javnega razpisa;
– ki jih prijavitelj na poziv komisije ne dopolni v roku
za dopolnitev oziroma jih ne dopolni pravilno.
Zavrnejo se vloge:
– za katere je komisija ugotovila, da predlog projekta ni skladen s predmetom in pogoji iz 2. in 3. poglavja
javnega razpisa. Komisija lahko take vloge izloči.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v šestdesetih dneh od datuma odpiranja vlog.
Minister za zunanje zadeve ali od njega pooblaščena oseba o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah
odloči s sklepom, zoper katerega je mogoča pritožba.
Prijavitelj vloži pritožbo na ministrstvu v osmih dneh od
prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep odloči minister
za zunanje zadeve s sklepom v petnajstih dneh. Sklep,
s katerim se odloči o prijaviteljevi pritožbi, je dokončen.
Vložena pritožba zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in
zavrženih vlogah ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
prijavitelji.
12. Sklenitev pogodb
Ministrstvo z izbranimi prijavitelji sklene pogodbe
o sofinanciranju projektov nevladnih organizacij, izbranih v okviru instrumentov ali programov EU iz 2. poglavja tega javnega razpisa. Prijavitelj se mora na poziv
ministrstva k sklenitvi pogodbe odzvati v roku osmih dni.
V nasprotnem primeru se šteje, da je prejemnik odstopil
od svoje vloge za dodelitev sredstev, s katero se je prijavil na javni razpis.
Prijavitelj predloži originalne račune v žigosanje do
pet delovnih dni pred podpisom pogodbe.
Ministrstvo lahko s pozivom k dopolnitvi vloge od
prijavitelja zahteva dodatno dokumentacijo in pojasnila
glede navedb v vlogi ali glede izpolnjevanja pogojev.
Vloga se dopolni le na poziv ministrstva. Če dopolnitve, pojasnila ali obrazložitve niso predloženi v roku in
na način, ki sta določena v pozivu k dopolnitvi, ali niso
ustrezni, ministrstvo pogodbe s prijaviteljem ne sklene.
Dodatni pozivi k dopolnitvi so mogoči po pregledu
priloženih računov. Če seznam računov in predloženi računi niso ustrezno označeni, ministrstvo vloge ne
obravnava, dokler pomanjkljivost vloge ni odpravljena.
Če ministrstvo pri pregledu originalnih računov ugotovi
nepravilnosti, lahko zniža znesek, ki ga je predložil prijavitelj, ali zavrne sklenitev pogodbe.
13. Dodatna pojasnila
Besedilo javnega razpisa in preostala dokumentacija sta na voljo na spletni strani ministrstva http://www.
mzz.gov.si/ pod razdelkom »Javni razpisi«.
Zaprosila za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom in pripravo vloge se pošlje na
elektronski naslov: razvoj.mzz@gov.si, in sicer najpozneje do 4. januarja 2018. Po tem datumu ministrstvo
ne zagotavlja, da bodo avtorji vprašanj prejeli odgovor
do izteka roka za oddajo vlog. Vprašanja se bodo skupaj
z odgovori objavljala na spletni strani ministrstva. Avtorji
vprašanj ne bodo objavljeni.
Izid javnega razpisa je informacija javnega značaja
in se objavi na spletni strani ministrstva, na kateri je objavljena razpisna dokumentacija.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 1100-156/2017/8

Ob-3633/17

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na
podlagi 81. 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.,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D
in 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 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), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011,
3/13 in 81/16), 13. člena Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 33/17) ter 4. člena Pravilnika
o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem
na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 106/10) objavlja
javni razpis
študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin
za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev
v vrtcih in šolah v študijskem letu 2017/18
1. Predmet in namen razpisa
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo), razpisuje študijske pomoči za subvencioniranje
šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev,
zaposlenih v glasbenih šolah, vrtcih, osnovnih šolah,
osnovnih šolah s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov
s posebnimi potrebami, srednjih šolah, višjih strokovnih
šolah in dijaških domovih, ki so vpisani v razvid kot
izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju: vzgojno-izobraževalni zavodi),
in sicer za:
A. Subvencioniranje šolnine za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so v študijskem letu 2017/18 vpisani
v naslednje študijske programe za izpopolnjevanje:
– študijski program za izpopolnjevanje za izvajanje specialnopedagoške in socialnopedagoške pomoči
otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih
področji učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi težavami,
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani,
– študijski program specialnopedagoško izpopolnjevanje za delo z izbrano skupino otrok s posebnimi
potrebami, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani,
– študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine Pedagoška fakulteta Univerze na
Primorskem,
– študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega
učenja angleščine oziroma nemščine, Filozofska fakulteta in Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru,
– študijski program za poučevanje predmeta naravoslovje v 6. in 7. razredu osnovne šole – fizikalni
del, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze
v Mariboru,
– študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.
B. subvencioniranje šolnine za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so v študijskem letu 2017/18 vpisani
v naslednje študijske programe za izpopolnjevanje:
– pedagoško-andragoškega izobraževanja, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem,
– pedagoško-andragoškega izobraževanja, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani,
– pedagoško-andragoškega izobraževanja, Filozofska fakulteta v Ljubljani,
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– pedagoško-andragoškega izobraževanja, Filozofska fakulteta Univerza v Mariboru,
– pedagoško-andragoškega izobraževanja, Pedagoška fakulteta v Mariboru,
– program pedagoško-andragoškega in specialnopedagoškega izpopolnjevanja za strokovne delavce
s srednjo izobrazbo, Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana.
V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju študijskih
pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 106/10) imajo pravico
do študijske pomoči kandidati, ki so zaposleni v vzgojno-izobraževalnem zavodu, ki izvaja javno službo, ter
izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom
in z razpisom, študijska pomoč pa je namenjena subvencioniranju izobraževanja.
2. Pogoji za prijavo
Prijava na javni razpis mora biti skladna s predmetom in namenom razpisa.
A. pogoji za pridobitev subvencije za študijske programe za izpopolnjevanje, navedene pod alinejo A prve
točke razpisa
Na razpis lahko kandidirajo strokovni delavci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so zaposleni v vzgojno-izobraževalnem zavodu
iz 1. točke razpisa,
– so v študijskem letu 2017/18 vpisani v zgoraj navedeni študijski program za izpopolnjevanje, s katerim
bodo izpolnjevali pogoje za strokovnega delavca v vzgoji
in izobraževanju,
– niso prejeli sredstev za namen financiranja šolnine študijskega programa s strani pravne osebe oziroma
šolnina iz teh sredstev ni financirana v celoti,
– so na izobraževanje vpisani s soglasjem delodajalca.
B. pogoji za pridobitev subvencije za študijske programe pedagoško-andragoškega izpopolnjevanja, navedene pod alinejo B prve točke razpisa
Na razpis lahko kandidirajo strokovni delavci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so zaposleni v vzgojno-izobraževalnem zavodu
iz 1. točke razpisa,
– so v študijskem letu 2017/18 vpisani v študijski
program pedagoško-andragoškega izpopolnjevanja,
s katerim bodo izpolnjevali pogoje o izobrazbi za delovno mesto na katerem opravljajo vzgojno-izobraževalno
delo, in sicer:
– učitelja strokovnoteoretičnega predmeta oziroma strokovnega modula v poklicnem in strokovnem
izobraževanju, gimnaziji ali glasbeni šoli, ali
– učitelja splošnoizobraževalnega predmeta psihologija v strokovnem izobraževanju ali gimnaziji, ali
– laboranta, inštruktorja, učitelja praktičnega pouka ali drugega strokovnega delavca s srednjo ali srednjo
strokovno izobrazbo,
– niso prejeli sredstev za namen financiranja šolnine študijskega programa od pravne osebe oziroma
šolnina iz teh sredstev ni financirana v celoti,
– so na izobraževanje vpisani s soglasjem delodajalca.
3. Višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev, namenjena za subvencioniranje šolnine kandidatov, je 260.000,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2018, proračunska postavka 715310 – Izobraževanje učiteljev, konto 4119 – Transferi posameznikom. Skrbnica proračunske postavke je mag. Darinka
Cankar.
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Najvišja subvencija šolnine za posameznega prejemnika, ki je vpisan v program za izpopolnjevanje izobrazbe,
znaša:
Nosilec programa

Študijski program izpopolnjevanja

Univerza na Primorskem, Pedagoško-andragoško izobraževanje
Pedagoška fakulteta
Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine
Študijski program za izpopolnjevanje za izvajanje specialnopedagoške
in socialnopedagoške pomoči otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na
posameznih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi težavami
Študijski program za specialnopedagoško izpopolnjevanje za delo
Univerza v Ljubljani,
z izbrano skupino otrok s posebnimi potrebami, modul B
Pedagoška fakulteta
Študijski program za specialnopedagoško izpopolnjevanje za delo
z izbrano skupino otrok s posebnimi potrebami, modula A in C
Pedagoško-andragoško izobraževanje
Študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva
Univerza v Ljubljani,
Pedagoško-andragoška izobrazba za strokovne delavce v osnovnih in
Filozofska fakulteta
srednjih šolah
Univerza v Mariboru,
Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine
Filozofska fakulteta in
oziroma nemščine
Pedagoška fakulteta
Univerza v Mariboru,
Pedagoško-andragoško izobraževanje
Filozofska fakulteta
Univerza v Mariboru,
Pedagoško-andragoško izobraževanje
Pedagoška fakulteta
Univerza v Mariboru,
Študijski program za poučevanje predmeta naravoslovje v 6. in
Fakulteta za naravoslovje
7. razredu osnovne šole – fizikalni del
in matematiko
Srednja vzgojiteljska šola Program pedagoško-andragoškega in specialnopedagoškega
in Gimnazija Ljubljana
izpopolnjevanja za strokovne delavce s srednjo izobrazbo

V skladu z namenom razpisa se subvencija ustrezno
zmanjša, če je kandidat za namen financiranja šolnine
študijskega programa prejel sredstva od pravne osebe.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva v proračunskem letu izbranim kandidatom predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če
se izbrani kandidat ne strinja s predlogom ministrstva,
se šteje, da odstopa od prijave.
Ministrstvo si prav tako pridržuje pravico, da predmetni javni razpis do izdaje sklepov o dodelitvi subvencije kadarkoli prekliče.
4. Obvezna oblika in vsebina prijave
Vsaka prijava mora obvezno vsebovati:
– v celoti izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo
na razpis za pridobitev subvencije šolnin v šolskem letu
2017/18,
– uradno potrdilo o vpisu v študijski program za izpopolnjevanje iz A. ali B. točke, za katerega želi kandidat
pridobiti subvencijo,
– dokazilo o višini šolnine za tekoči letnik študijskega programa za izpopolnjevanje, za katerega želi kandidat pridobiti subvencijo (fotokopija pogodbe o izobraževanju, fotokopija položnice o plačilu šolnine ali potrdilo
fakultete o višini šolnine v študijskem letu 2017/18),
– izjavo kandidata, da ni prejel sredstev za namen
financiranja šolnine študijskega programa od pravne
osebe (izjava je vključena v obrazec), oziroma v primeru prejetja takih sredstev, dokazilo o višini financiranja,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi kandidata.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja s pogoji
razpisa in merili za ocenjevanje.
5. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in

Najvišji znesek
sofinanciranja
980,00 €
1810,50 €
1655,24 €
1890,92 €
439,70 €
1062,36 €
400,00 €
890,00 €
2058,00€
900,00 €
900,00 €
930,00 €
295,00 €

šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom
»Ne odpiraj – Vloga na javni razpis študijskih pomoči
2017/18«, ter z imenom, priimkom in polnim naslovom
kandidata, najkasneje do 18. 1. 2018. Prijava se šteje
za pravočasno, če je najkasneje do 18. 1. 2018 prispela
v vložišče Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, oziroma je oddana
priporočeno po pošti na zadnji dan prijave, tj. 18. 1. 2018.
Vlog v neustrezno označenih in nepravočasno prispelih ovojnicah razpisna komisija ne bo obravnavala in
bodo zavržene.
6. Odpiranje vlog
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna komisija). Ker se pričakuje večje število vlog, bo predvidoma
dne 22. 1. 2018 v prostorih ministrstva potekalo nejavno
odpiranje vlog v prisotnosti članov razpisne komisije.
Pri odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja njihovo
popolnost. Vloga je formalno popolna, če so predloženi
vsi dokumenti, določeni v 4. točki. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od
odpiranja prijavitelje pisno pozvala k dopolnitvi.
Ob morebitnih nejasnih oziroma nepopolnih podatkih v bistvenih elementih prijave bo razpisna komisija
prijavitelja pozvala k posredovanju pojasnila.
Vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki
je določen v 5. točki, ali ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa, in ne bodo
dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge,
bodo zavržene.
Vloge tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih pogojev iz 2. točke, ali bodo vsebovale netočne oziroma nepopolne podatke v bistvenih elementih
prijave in jih prijavitelj tudi na poziv razpisne komisije ne
bo ustrezno pojasnil, bodo zavrnjene.
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O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na
podlagi predloga komisije s sklepom odločila ministrica
za izobraževanje, znanost in šport.
7. Merila za izbor kandidatov: če bo na razpis pravočasno prispelo več popolnih vlog kandidatov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, kot je razpoložljivih sredstev,
se razpoložljiva sredstva razdelijo tako, da se vsakemu
upravičenemu prijavitelju dodeli sorazmerno nižji znesek
od zneska, določenega v 3. točki razpisa.
8. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu
javnega razpisa
O izbiri bodo vlagatelji obveščeni s sklepom ministrstva, najkasneje v roku šestdesetih dni od odpiranja vlog.
Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz
javnega razpisa in je bila njegova vloga s sklepom zavrnjena oziroma zavržena, lahko s tožbo pri Upravnem
sodišču RS sproži upravni spor v tridesetih dneh od
prejema sklepa. Tožba se lahko vloži neposredno pisno
ali pa se pošlje po pošti navedenemu sodišču. Šteje se,
da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila
priporočeno oddana na pošto.
9. Sklenitev pogodb: na podlagi sklepa o izbiri bo
ministrstvo z izbranimi prijavitelji sklenilo pogodbo o subvencioniranju izobraževanja. Če se po izdanem sklepu
ugotovi dejstvo, na podlagi katerega bi v postopku javnega
razpisa prišlo do drugačnega sklepa, če bi bilo ob izdaji
znano, ministrstvo lahko odstopi od podpisa pogodbe. Štiri
izvode podpisanih pogodb bo prejemnik subvencije moral
v predpisanem roku vrniti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
Pravočasen odziv prejemnika s predložitvijo podpisanih izvodov pogodbe je pogoj za izvršitev sklepa, sicer se šteje,
da je prijavo za pridobitev sredstev umaknil.
10. Izplačilo subvencije
Ministrstvo bo prejemniku študijske pomoči subvencijo izplačalo v enkratnem znesku, najkasneje v devetdesetih dneh po podpisu pogodbe o subvencioniranju
izobraževanja.
Če prejemnik študijske pomoči ne izpolni pogodbenih obveznosti, je dolžan vrniti prejeti znesek skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Zakonite zamudne
obresti tečejo od dneva zapadlosti do vračila.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo razpisa in prijavni obrazec, je na voljo na spletnih straneh
ministrstva http://www.mizs.gov.si (področje javni razpisi). Za dodatne informacije lahko pokličete Natašo Miklič
(tel. 01/400-53-27) ali Vido Trilar (tel. 01/400-52-33) ali
pišete na elektronski naslov katis.mizs@gov.si.
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ob-3626/17
Na podlagi prvega in drugega odstavka 144. in
146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD,
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A,
70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13,
56/15, 102/15 in 30/16; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1),
19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09,
1/12, 98/12 in 20/13), Splošnih pogojev poslovanja
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na
spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf)
in v skladu s programom Eko sklada, Slovenskega okolj-
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skega javnega sklada, sprejetim v okviru Poslovnega in
finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega
javnega sklada, za leto 2017, potrjenega s strani Vlade
Republike Slovenije s sklepom številka 47602-4/2017/4
z dne 14. 2. 2017 in v okviru Rebalansa poslovnega in
finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega
javnega sklada, za leto 2017, potrjenega s strani Vlade
Republike Slovenije s sklepom številka 47602-4/2017/11
z dne 30. 5. 2017, ter v skladu z Odlokom o Programu
porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16) in na podlagi
Pogodbe št. 2550-17-311010 o izvajanju ukrepov v letu
2017 na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za
podnebne spremembe v letih 2017 in 2018 z dne 28. 7.
2017, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad) objavlja
javni razpis NVO17
za sofinanciranje projektov nevladnih
organizacij na področju varstva okolja
in podnebnih sprememb
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov
nevladnih organizacij (NVO) na naslednjih vsebinskih
področjih:
1. ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za
prehod v družbo, ki bo z viri gospodarna, zelena in konkurenčno nizkoogljična;
2. informiranje o koristih blaženja podnebnih sprememb in praktičnih vidikih izvajanja ukrepov;
3. informiranje glede mednarodnega sporazuma za
boj proti podnebnim spremembam;
4. ozaveščanje, informiranje in izobraževanje za
prilagajanje podnebnim spremembam;
5. učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov
energije (v stavbah, prometu itd.);
6. trajnostna mobilnost in zmanjševanje onesnaženosti zraka;
7. trajnostni razvoj in naložbe v okoljsko infrastrukturo in okolju prijazne tehnologije.
Sofinancirani bodo projekti, s katerimi se bodo na
enem ali več od zgoraj navedenih vsebinskih področij
izvajale aktivnosti, kot so:
– ozaveščanje in izobraževanje ciljnih skupin z namenom boljšega poznavanja in razumevanja problematike ter večje pripravljenosti za spremembo vedenja
in odločanja,
– promocija in izvajanje ukrepov in sprememb vedenja ciljnih skupin,
– promocija okoljskih naložb med potencialnimi investitorji (občani, pravne osebe in lokalne skupnosti) in
odpravljanje ovir pri odločanju za okoljske naložbe,
– predstavitev, testiranje in/ali prenos dobrih praks
iz tujine ali drugih sektorjev, spodbujanje izvajanja sektorskih javnih politik ter oblikovanje in uveljavljanje novih
rešitev in predlogov.
Prednost bodo imeli projekti, ki bodo vsebovali:
– kakovostno analizo problema, ki ga projekt naslavlja, ter izvedbo konkretnih, usklajenih, optimalno učinkovitih in dolgoročno zastavljenih aktivnosti z merljivimi
rezultati in učinki na okoljske cilje,
– izvedbo kakovostnega komunikacijskega načrta
ter diseminacijo rezultatov,
– nadgradnjo že obstoječih projektov in dobrih
praks z vsebinskih področij ter
– oblikovanje učinkovitih partnerstev za naslavljanje
identificiranih problemov, vključno s partnerji iz gospodarstva, medijev in javnega sektorja.
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2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je prispevati k zmanjšanju
obremenitev okolja, blaženju in prilagajanju podnebnim
spremembam ter trajnostnemu razvoju družbe s ciljem
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in/ali izboljšanja
kakovosti zraka, zlasti s:
– podporo razvoja, krepitve zmogljivosti in mreženja nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki so eni
izmed ključnih akterjev na področju krepitve ozaveščenosti javnosti in varstva javnega interesa;
– povečanjem ozaveščenosti in sprememb vedenja
javnosti preko spodbujanja večje kakovosti ozaveščevalnih in promocijskih projektov ter projektov najboljše
prakse (t. i. best practice projects) okoljskega nevladnega sektorja na vsebinskih področjih;
– promocijo Eko sklada in spodbud Eko sklada za
okoljske naložbe med (potencialnimi) investitorji v naložbe, ki jih Eko sklad sofinancira z ugodnimi krediti in
nepovratnimi sredstvi (subvencijami), ter v drugih, zlasti
dolgoročno pomembnih ciljnih javnostih (npr. otroci in
mladostniki).
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj sam
ali v projektnem partnerstvu. Pri tem mora biti v prijavi
jasno razvidna vloga in doprinos vsakega izmed partnerjev k izvedbi projekta.
Prijavitelji in partnerji morajo predpisane pogoje dokazati s predložitvijo ustreznih dokazil (prilog) v skladu
z navodili iz razpisne dokumentacije. Eko sklad bo za
potrebe tega javnega razpisa dokazila glede izpolnjevanja nekaterih pogojev pridobil tudi iz uradnih evidenc.
3.1. Upravičeni prijavitelji
Upravičeni prijavitelji morajo izpolnjevati vse spodaj
navedene pogoje:
– so pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji
in registrirane v skladu z veljavnim Zakonom o društvih,
veljavnim Zakonom o ustanovah ali veljavnim Zakonom
o zavodih (samo zasebni zavodi);
– so nevladne organizacije, ki imajo na dan objave
javnega razpisa priznan status delovanja v javnem interesu po veljavnem Zakonu o varstvu okolja ali veljavnem
Zakonu o ohranjanju narave ali Pravilniku o določitvi
kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa, energije in prostora (Uradni
list RS, št. 35/14 in 4/17);
– so bili registrirani najkasneje na dan objave tega
javnega razpisa;
– prijaviteljem ali osebam, ki imajo pooblastila za
njihovo zastopanje, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja, navedena v prvem odstavku
75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 91/15), in
– niso v stečajnem postopku.
3.2. Upravičeni projektni partnerji
Upravičeni projektni partnerji morajo izpolnjevati
vse naslednje pogoje:
– so pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji
in registrirane v skladu z veljavnim Zakonom o društvih,
veljavnim Zakonom o ustanovah ali veljavnim Zakonom
o zavodih (samo zasebni zavodi);
– so bili registrirani najkasneje na dan objave tega
javnega razpisa;
– partnerjem ali osebam, ki imajo pooblastila za
njihovo zastopanje, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja, navedena v prvem odstavku
75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 91/15), in
– niso v stečajnem postopku.
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3.3. Drugi osnovni pogoji
Prijavitelji in projektni partnerji:
– za stroške projektov, ki so financirani po tem javnem razpisu, ne smejo uveljavljati povračila iz drugih
javnih sredstev, kot so proračun Republike Slovenije,
lokalni proračuni, sredstva EU, donacije Norveškega
EGP Finančnega mehanizma ali Švicarskega prispevka
(prepoved dvojnega financiranja);
– so neposredno odgovorni za pripravo in vodenje predlaganega projekta in ne smejo delovati kot posredniki;
– imajo zadostne vire financiranja, da zagotovijo
obstoj organizacije v obdobju trajanja projekta, ter imajo
izkušnje vodenja oziroma izvajanja projektov, ki so podobni v smislu obsega in vsebine;
– nimajo neporavnanih finančnih obveznosti do Eko
sklada.
4. Merila za izbor projektov
Ocenjevale se bodo le pravočasno prispele, pravilno označene in popolne vloge na predpisanih obrazcih,
ki izpolnjujejo pogoje iz 3. točke javnega razpisa in
ki predlagajo rešitve na najmanj enem od vsebinskih
področij, opredeljenih v predmetu javnega razpisa.
Pri ocenjevanju se bodo upoštevala naslednja merila:
Merilo
1. Kakovost projekta
2. Ustreznost in dodana vrednost
projekta
3. Razširjanje in trajnost rezultatov
projekta
4. Kakovost in ustreznost finančnega
načrta
5. Usposobljenost za izvedbo
SKUPAJ

maksimalno
št. točk
35
25
15
15
10
100

Skupaj lahko prijavitelj doseže največ 100 točk.
Prejete vloge bodo razvrščene glede na število prejetih točk, pri čemer bodo v okviru razpoložljivih sredstev
do sofinanciranja upravičeni projekti z najvišjim številom
točk. Sofinancirani so lahko le projekti, ki bodo dosegli
vsaj 65 točk.
Podrobnejši opis postopka izbora projektov in razčlenitev meril za ocenjevanje sta v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev in višina zaprošenih
sredstev za posamezni projekt
Višina sredstev za razpisano vsebino po predmetnem javnem razpisu je skupaj 600.000 EUR, od
katerih bo iz sredstev Eko sklada predvidoma dodeljenih do 300.000 EUR in iz sredstev Sklada za podnebne
spremembe predvidoma do 300.000 EUR.
Prijavitelj lahko po tem javnem razpisu za posamezni projekt zaprosi za sofinanciranje od najmanj
20.000 EUR do največ 60.000 EUR oziroma do 95 %
upravičenih stroškov projekta. Upravičeni stroški so podrobneje razčlenjeni v razpisni dokumentaciji, ki je del
tega javnega razpisa.
Prijavitelj mora ob prijavi na predpisanem obrazcu,
ki je del razpisne dokumentacije, natančno opredeliti
finančno konstrukcijo projekta in jasno razmejiti vire
financiranja.
Razliko najmanj 5 % upravičenih stroškov morajo
kriti prijavitelji ali njihovi partnerji iz lastnih sredstev
ali drugih virov. Lastni prispevek se lahko v višini do
4.000 EUR zagotovi v naravi s prostovoljskim delom,
ki se ovrednoti v skladu s Pravilnikom o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11,
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60/11 in 29/16). Osnova za določanje obračuna je število opravljenih ur na projektu in urna postavka. Število
opravljenih ur izhaja iz časovnice oziroma izjave nosilca
projekta in prostovoljca o številu opravljenih ur na projektu ter vrsto opravljenega prostovoljskega dela.
Z eno vlogo lahko prijavitelj kandidira za sofinanciranje največ enega projekta. Za posamezen projekt se
lahko dodeli največ eno sofinanciranje po tem javnem
razpisu. Isti prijavitelj lahko vloži največ dve vlogi.
6. Trajanje projekta in izplačilo sredstev
Projekt nevladnih organizacij mora biti zaključen
najkasneje do 31. januarja 2019 (rok za oddajo zaključnega poročila in plačilo zadnjega računa). Izdatki projekta, ki bodo nastali pred datumom sklenitve pogodbe,
niso upravičeni do financiranja po tem javnem razpisu.
Eko sklad bo upravičencem na podlagi sklenjene
pogodbe o sofinanciranju projekta, skladno z dokončno
odločbo, s katero je bil projekt izbran za sofinanciranje,
in glede na razpoložljiva sredstva, izplačal predplačilo
v višini 70 % odobrenega zneska za sofinanciranje, pri
čemer bo 30 % izplačano iz sredstev Sklada za podnebne spremembe, 40 % oziroma razlika do 70 % pa iz
sredstev Eko sklada. Preostala odobrena sredstva, ki
so predmet sofinanciranja, bodo glede na razpoložljiva
sredstva na račun upravičencev nakazana po potrditvi zaključnega poročila s prilogami. Roki za izstavitev
zahtevkov za izplačilo in oddajo zaključnega poročila
ter izplačila so opredeljeni v točki 8.5 javnega razpisa
in razpisni dokumentaciji, ki je del tega javnega razpisa.
7. Razpisna dokumentacija in način prijave na javni
razpis
Javni razpis bo objavljen v Uradnem listu RS in na
spletni strani Eko sklada. Eko sklad bo vse ključne informacije objavil na svoji spletni strani pri objavi javnega
razpisa. Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo
na spletnem naslovu www.ekosklad.si v rubriki Razpisi
(https://www.ekosklad.si/razpisi).
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
lahko potencialni prijavitelji dobijo na naslovu ekosklad@ekosklad.si, s pripisom »za razpis NVO 2017«.
Vprašanja morajo biti na omenjeni naslov poslana do
najkasneje 3 dni pred rokom za oddajo vloge.
Vloga na javni razpis mora v skladu z razpisno
dokumentacijo vsebovati izpolnjeno prijavnico in vse
priloge, ki so obvezne sestavine vloge. Obvezne sestavine vloge morajo biti podpisane in žigosane, kjer je to
zahtevano, predložene v slovenskem jeziku in ovrednotene v EUR. Natisnjene naj bodo obojestransko in naj
ne bodo spete s spiralo.
Vsaka vloga mora biti oddana v svoji zaprti ovojnici, na kateri mora biti z vidno oznako navedeno »Ne
odpiraj – vloga – razpis NVO 2017« in zapisan naziv in
naslov prijavitelja.
8. Roki
8.1. Rok za prejem in način oddaje vloge
Vloge v fizični obliki morajo prispeti v Glavno pisarno Eko sklada, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana,
najkasneje do 22. januarja 2018 do 12. ure, oziroma
morajo biti oddane na pošto priporočeno najkasneje do
vključno 22. januarja 2018. Nepravočasne in nepravilno
označene vloge bodo s sklepom zavržene. Prijavitelji
morajo najkasneje do vključno 22. januarja 2018 oddati
tudi elektronsko verzijo projektne prijavnice s prilogami
na elektronski naslov ekosklad@ekosklad.si.
8.2. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo 26. januarja 2018
ob 10. uri, na naslovu: Eko sklad, Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana. Vloge se bodo odpirale po vrstnem
redu predložitve oziroma dospetja.
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8.3. Rok za dopolnitev
V primeru nepopolne vloge bo Eko sklad najkasneje
v roku 30 dni od vložitve vloge pisno pozval prijavitelja,
da v določenem roku 15 dni vlogo dopolni. Če prijavitelj
nepopolne vloge v navedenem roku ne dopolni, ali če bo
nepopolna tudi po zahtevani dopolnitvi, se njegova vloga
s sklepom zavrže. Dopolnitve niso dopustne v delu, ki se
nanaša na merila. Sprememba vsebine vloge po izteku
roka za oddajo vlog ni dopustna.
8.4. Rok za obvestilo o izbiri
Eko sklad bo prijaviteljem posredoval odločbo o izboru oziroma zavrnitvi najkasneje v 60 dneh od dneva
odpiranja vlog.
8.5. Roki za izstavitev zahtevkov za izplačilo in oddajo zaključnega poročila ter izplačila
Rok za zaključek projekta je 31. januar 2019. Za
zaključek projekta se šteje datum plačila zadnjega računa oziroma oddaja zahtevka za izplačilo in zaključnega
poročila s prilogami.
V primeru objektivnih razlogov se lahko rok za zaključek projekta podaljša, vendar za največ trideset dni.
Podaljšanje pogodbenega roka je mogoče le pred njegovim potekom in se šteje za spremembo projekta,
o kateri odloči Eko sklad. V primeru zamude roka za
oddajo zaključnega poročila pogoji za izplačilo sredstev
niso izpolnjeni.
Izplačilo predplačila bo glede na razpoložljiva sredstva predvidoma izvedeno v roku 30 dni po sklenitvi
pogodbe o sofinanciranju in prejemu zahtevka za izplačilo predplačila. Izplačilo preostanka odobrenih sredstev sofinanciranja bo glede na razpoložljiva sredstva
izvedeno v predvidoma 60 dneh po prejemu zahtevka
za izplačilo zaključnega izplačila ter prejemu in potrditvi
zaključnega poročila s prilogami. Znesek izplačila se
uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju določil
javnega razpisa in pripadajoče razpisne dokumentacije.
9. Ostalo
Pri odločanju o dodelitvi pravice do sofinanciranja
se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08,
8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.
Prijavitelji lahko pridobijo pravico do sofinanciranja
ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in
višine sofinanciranja ter meril za izbor projektov, če izpolnijo pogoje javnega razpisa.
Za vlogo in odločbo o izboru oziroma zavrnitvi se
taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko
28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS,
št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 –
ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) ne plačuje.
Na osnovi izbrane vloge bo upravičencu posredovana odločba o izboru, hkrati pa bo tudi pozvan k podpisu pogodbe. Vsi prijavitelji, ki ne bodo izbrani, bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni s posredovanjem
odločbe o zavrnitvi.
Odločba o izboru oziroma zavrnitvi je v upravnem
postopku dokončna, zoper njo pritožba ni dovoljena.
Prijavitelj ima pravico odločbo izpodbijati v upravnem
sporu z vložitvijo tožbe pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana, v roku 30 dni po
prejemu te odločbe. Tožba se vloži neposredno pisno
pri navedenem sodišču ali se mu pošlje po pošti. Tožbi
je treba poleg te odločbe v izvirniku ali prepisu priložiti
tudi po en prepis ali kopijo tožbe in prilog za toženca, če
je kdo prizadet z odločbo, pa tudi zanj. Predmet tožbe
ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
prijavitelji.
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10. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o izboru do treh let po zadnjem
izplačilu sredstev z ogledi, preverjanjem dokumentacije
ali na drug način preveriti namensko porabo razpisnih
sredstev ter skladnost dokumentacije in izvedbe projekta z določili javnega razpisa, pripadajoče razpisne
dokumentacije in veljavnimi predpisi. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov
ali določil javnega razpisa ali pogodbe o sofinanciranju
je upravičenec dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi obračunanimi
za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljenih razpisnih sredstev.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 5100-20/2017-1

Ob-3637/17

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana na
podlagi 135. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, v nadaljevanju:
Pravilnik o postopkih), 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), Uredbe
o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem
sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Črne gore (Uradni list RS, št. 48/09, MP-12/09), Protokola četrtega zasedanja Mešane komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo
in Črno goro, ki je potekalo 19. 2. 2016 v Ljubljani, ter
v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise,
št. 6319-2/2013-38, z dne 5. 6. 2017 – UPB, št. 4; v nadaljevanju: metodologija) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro
v letih 2018–2020
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje krajših
obiskov slovenskih in črnogorskih raziskovalcev (do
14 dni) v okviru skupnega znanstvenoraziskovalnega projekta (v nadaljevanju: bilateralni projekti) v letih
2018–2020. Za podiplomske študente in podoktorante obeh držav, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let, bodo v letih
2018–2020 sofinancirani tudi daljši obiski.
Prednost pri izboru bodo imeli predlogi bilateralnih
projektov in raziskovalne skupine, ki niso bili financirani
v prejšnjih skupnih razpisih in prijave, ki bodo spodbujale mlajše raziskovalce, predvsem na podoktorski ravni.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Črna gora.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih
raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
2. izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega

projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in
3. imajo s strani agencije sofinancirane programe
oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr.
sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in inovacij), ki zagotavljajo osnovni vir
financiranja prijavljenega bilateralnega projekta.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Črno goro,
povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število
gostovanj vrhunskih črnogorskih raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih in črnogorskih
raziskovalcev na razpise programov Evropske unije na
področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne
razpise.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta
mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika
o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Vsi navedeni
dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so
objavljeni na spletni strani agencije.
Minimalni kvantitativni vstopni pogoji, ki jih določa
metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1), dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih in minimalnega
števila čistih citatov v zadnjih desetih letih, ki jih mora
vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati, in je:
A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih
citatov). Vrednosti so enake za vse vede.
Pogoji se preverijo na dan zaključka javnega razpisa.
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in črnogorski prijavitelj (vodja) morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način,
ki ga določata pristojni instituciji. V Črni gori je pristojna
institucija Ministrstvo za znanost, Rimski trg 46, 81000
Podgorica, spletna stran: http://www.mna.gov.me. Kontaktna oseba na črnogorski strani je Martina Lukić,
e-mail: martina.lukic@mna.gov.me.
6. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prijave bo obravnavala Strokovna komisija, ki jo
s sklepom imenuje direktor.
Pri vseh pravočasnih, pravilno označenih in formalno popolnih prijavah bo Strokovna komisija najprej
določila skladnost prijav s cilji tega razpisa.
Strokovna komisija obravnava prijave, upoštevaje
merila po naslednjem vrstnem redu:
a. izpolnjevanje vstopnih pogojev vodij projektov,
kot jih določa metodologija in ovrednotenje prijave
v skladu s 138. členom Pravilnika o postopkih,
b. ugotavljanje prednostnega merila glede aktivne
vključenosti mlajših raziskovalcev, predvsem na podoktorski ravni in
c. ugotavljanje prednostnega merila glede prijav,
ki niso bile sofinancirane v prejšnjih skupnih razpisih.
Strokovna komisija sprejme predlog prednostnega
seznama prijav na podlagi dosežene ocene A1 (drugi
odstavek 40. in drugi odstavek 138. člena Pravilnika
o postopkih) tako, da razvrsti prijave v padajočem vrstnem redu, ločeno za prijave, ki so in ki niso v skladu
z razpisnimi pogoji.
Strokovna komisija bo slovenskemu delu slovensko-črnogorske mešane komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje (v nadaljevanju: Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje) predala predlog prednostnega seznama prijav s pripadajočimi ocenami.
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Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje
ne bo obravnavala prijav, če ugotovi, da prijava ni bila
oddana v obeh državah.
Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje
na zasedanju samostojno obravnava s strani obeh držav prispele in ocenjene prijave, na podlagi pooblastil in
na podlagi skupno sprejete odločitve izbere bilateralne
projekte ter določi višino sofinanciranja. Na podlagi odločitve Meddržavne komisije za znanstveno sodelovanje
bo direktor agencije sprejel sklep o sofinanciranju.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje
bilateralnih projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega javnega razpisa v celotni razpisni dobi 2018–2020 znaša
okvirno 70.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2018–2020 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter
na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje
po predmetnem javnem razpisu.
V skladu z dogovorom obeh držav bo agencija sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj
ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za
slovenske raziskovalce ob obiskih v Črni gori;
– stroške bivanja za gostujoče črnogorske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do največ 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do
1.250,00 EUR mesečno;
– dnevnice za gostujoče črnogorske raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni
uredbi (Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov
in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, Uradni list
RS, št. 140/06, 76/08 in 63/17; v nadaljevanju: uredba),
v času objave tega razpisa 21,39 EUR;
– lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja
raziskovalne organizacije za črnogorske raziskovalce ob
obiskih v Sloveniji, vključno s prevozom od vstopnega
mesta v državo do gostujoče raziskovalne organizacije
in nazaj;
– črnogorskim mlajšim raziskovalcem za daljše obiske v Republiki Sloveniji mednarodne prevozne stroške
na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije ne
glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo
črnogorskim raziskovalcem akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po
uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj sam
poskrbi za kritje stroškov zdravstvenega zavarovanja
svojih raziskovalcev.
8. Čas izvajanja javnega razpisa: predvideni čas izvajanja predmeta javnega razpisa je od 1. 7. 2018–30. 6.
2020.
9. Način, oblika in rok za oddajo prijav
Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki, določeni v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim
digitalnim podpisom), ali na način, določen v točki 9.2.
(v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega
podpisa in tiskana prijava). Prijava mora biti izpolnjena
v slovenskem jeziku, naslov in povzetek bilateralnega
projekta pa še v angleškem jeziku.
9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom
Prijavo se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga
ARRS-MS-BI-ME-JR-Prijava/2017 na spletnem portalu
agencije ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna,
če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodja
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bilateralnega projekta). Prijave morajo biti oddane na
spletni portal do vključno 15. februarja 2018, do 15. ure.
9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega
podpisa
V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) oziroma vodja bilateralnega
projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni
in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana
na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne vloge ARRS-MS-BI-ME-JR-Prijava/2017) in v tiskani
obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom
zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in
vodje bilateralnega projekta ter žigom prijavitelja. Obe
obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in
tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2018–2020«
ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije
eObrazci do vključno 15. februarja 2018, do 15. ure in
v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako
do vključno 15. februarja 2018, do 15. ure. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto
v Sloveniji do vključno 15. februarja 2018, do 15. ure
(upošteva se poštni žig).
9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave
Nepravočasnih in nepravilno označenih ter nepopolnih prijav Komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene
prijaviteljem (razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati
prijavitelja in se prijava odpre). Nepopolne prijave bodo
obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 20. februarja 2018 ob 13. uri v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
javnega razpisa: prijavitelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v osmih dneh od odločitve pristojnega organa.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis bo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen tudi na spletni strani agencije
www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Katarini Seršen, po
tel. 01/400-59-69, vsak delavnik od 9. do 12. ure ali po
e-pošti: katarina.sersen@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 5100-19/2017-1

Ob-3639/17

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na
podlagi 135. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, v nadaljevanju:
Pravilnik o postopkih), 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), Zakona
o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v znanosti in
tehnologiji med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike (Uradni list RS-MP, št.10/99), Delovne-
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ga programa za znanstveno in tehnološko sodelovanje
med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport
Republike Slovenije in Ministrstvom za zunanje zadeve
in mednarodno sodelovanje Italijanske republike, podpisanega 10. oktobra 2017 na Brdu pri Kranju (Work
Program for Scientific and Technological Cooperation
between the Ministry of Education, Science and Sport
of the Republic of Slovenia and the Ministry of Foreign
Affairs and Internatioanl Cooperation of the Italian Republic) ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav
za razpise, št. 6319-2/2013-38, z dne 5. 6. 2017 – UPB,
št. 4 (v nadaljevanju: metodologija) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo in Italijansko
republiko v letih 2018–2020
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti
znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Italijansko republiko (v nadaljevanju: Italija), povečati mobilnost slovenskih
raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih italijanskih raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih
in italijanskih raziskovalcev na javne razpise programov
Evropske unije na področju raziskav in inovacij (predvsem
OBZORJE 2020) in na druge mednarodne razpise.
3. Predmet javnega razpisa in prednostna merila
3.1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje krajših
medsebojnih obiskov do deset dni in daljših medsebojnih obiskov do trideset dni slovenskih in italijanskih raziskovalcev, ki bodo izvajali skupne raziskovalne projekte
(v nadaljevanju: bilateralni projekti) v letih 2018–2020 na
spodaj dogovorjenih področjih:
1. Modra rast (Blue Growth);
2. Informacijske in komunikacijske tehnologije (Information and Communication Technology);
3. Fizika in astrofizika (Physics and Astrophysics);
4. Tehnologije za kmetijstvo, gozdove in varno hrano (Technologies applied to agriculture, forestry and
food safety);
5. Kulturna dediščina (Cultural heritage).
Prijavitelji se lahko prijavijo samo na navedena področja. Prijave, ki tega ne bodo upoštevale, se ne bodo
obravnavale.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije (v nadaljevanju: Slovenija) in Italija. Bilateralni projekti
bodo trajali dve leti.
3.2. Prednostna merila
Prednost se bo ugotavljala na podlagi naslednjih
meril:
1. znanstvena odličnost raziskovalne skupine;
2. kompetence raziskovalne skupine;
3. dodana vrednost dvostranskega sodelovanja;
4. dodana vrednost pri obravnavanju družbenih izzivov;
5. uporaba in diseminacija rezultatov;
6. vključenost mlajših raziskovalcev, predvsem na
podoktorski ravni, pri katerih od njihovega zagovora
prvega doktorata ni minilo več kot pet let – upošteva se
leto zagovora doktorata.
4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so:
1. vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
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2. izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in
3. imajo s strani agencije sofinancirane programe
oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr.
sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in inovacij), ki zagotavljajo osnovni vir
financiranja prijavljenega bilateralnega projekta.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Vodja projekta lahko odda samo eno prijavo.
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta
mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika
o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Vsi navedeni
dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so
objavljeni na spletni strani agencije.
Minimalni kvantitativni vstopni pogoji za vodjo projekta, ki jih določa metodologija, se nanašajo na minimalno
oceno iz znanstvenih objav (A1), dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih ter
minimalnega števila čistih citatov v zadnjih desetih letih,
ki jih mora vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati, in je: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število
čistih citatov). Vrednosti so enake za vse vede.
Pogoji se preverijo na dan zaključka javnega razpisa
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in italijanski prijavitelj (vodja)
morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki
ga določata pristojni instituciji v obeh državah.
V Italiji je pristojno Ministrstvo za zunanje zadeve
in mednarodno sodelovanje (Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale, http://web.esteri.it/pgr/sviluppo).
Vprašanja v zvezi z objavljenim italijanskim razpisom se pošiljajo na naslednji elektronski naslov:
DGSP.UST2@esteri.it
6. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prijave bo obravnavala strokovna komisija, ki jo
s sklepom imenuje direktor. Strokovna komisija bo v postopku ocenjevanja pridobila in upoštevala ocene recenzentov, dane v zvezi s prednostnimi merili iz 3.2. točke
tega razpisa in mnenje pristojnega strokovnega telesa
agencije v zvezi z ustreznostjo prijav glede dogovorjenih
področij iz 3.1. točke tega razpisa.
Pri vseh pravočasnih, pravilno označenih in formalno popolnih prijavah bo strokovna komisija najprej ugotovila skladnost prijav s cilji in predmetom tega razpisa.
V nadaljevanju postopka strokovna komisija obravnava prijave tako, da:
1. preveri izpolnjevanje vstopnih pogojev vodij bilateralnih projektov, kot jih določa metodologija;
2. ovrednoti prijave v skladu s 138. členom Pravilnika o postopkih in
3. ugotovi izpolnjevanje prednostnih meril iz
3.2. točke tega razpisa.
Strokovna
komisija
pripravi
in
sprejme predlog prednostnega seznama prijav na podlagi
dosežene ocene A1 (drugi odstavek 40. in drugi odstavek 138. člena Pravilnika o postopkih) in na podlagi
ocen recenzentov, danih v zvezi s prednostnimi merili
iz 3.2. točke tega razpisa tako, da razvrsti prijave v padajočem vrstnem redu na podlagi ocen recenzentov in
dosežene ocene A1, ločeno za prijave, ki so in ki niso
v skladu z razpisnimi pogoji.
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Strokovna komisija bo slovenskemu delu Slovensko-italijanskega odbora za znanstveno in tehnološko
sodelovanje (v nadaljevanju: Meddržavna komisija za
znanstveno sodelovanje) predala predlog prednostnega
seznama prijav s pripadajočimi ocenami.
Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje
ne bo obravnavala prijav, če ugotovi, da prijava ni bila
oddana v obeh državah.
Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje
na zasedanju samostojno obravnava in izbere s strani
obeh držav prispele in ocenjene prijave, določi višino
sofinanciranja izbranim bilateralnim projektom in določi
dolžino trajanja izvajanja projektov.
Na podlagi odločitve Meddržavne komisije za znanstveno sodelovanje bo direktor agencije sprejel sklep
o sofinanciranju.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje
bilateralnih projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega javnega razpisa v celotni razpisni dobi 2018–2020 znaša
okvirno 165.000,00 EUR.
Sofinanciranje je vezano na sprejem finančnega
načrta agencije ter na zagotovitev namenskih sredstev
za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
V skladu z dogovorom obeh držav bosta državi sofinancirali po en kratek (10 dni) in en dolg obisk (30 dni)
na leto oziroma dva kratka in dva dolga obiska v obdobju
trajanja bilateralnega projekta.
Slovenija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj
ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za
slovenske raziskovalce ob obiskih v Italiji;
– stroške bivanja za italijanske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do največ 100,00 EUR dnevno ob krajših
obiskih do 10 dni, ob daljših obiskih (do 30 dni) pa stroške bivanja največ do 1.250,00 EUR mesečno;
– dnevnice za italijanske raziskovalce ob obiskih
v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba
o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov
iz delovnega razmerja, Uradni list RS, št. 140/06, 76/08
in 63/17, v nadaljevanju: uredba). V času objave tega
razpisa je višina dnevnice 21,39 EUR.
Italija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške italijanskim raziskovalcem ob obiskih v Sloveniji;
– dnevnice za slovenske raziskovalce ob obiskih
v Italiji, in sicer 93,00 EUR na dan oziroma največ do
930,00 EUR za krajše obiske do 10 dni. Za daljše obiske
(od 11 do 30 dni) znaša dnevnica 18,59 EUR na dan
oziroma največ do 1.300,00 EUR.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije ne
glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo
italijanskim raziskovalcem akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku v višini dnevnic po
veljavni uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj sam poskrbi za kritje stroškov za svoje zdravstveno
zavarovanje.
8. Čas izvajanja javnega razpisa: predvideni čas izvajanja predmeta javnega razpisa je v letih 2018–2020.
9. Način, oblika in rok za oddajo prijav
Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki, določeni v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim
digitalnim podpisom), ali na način, določen v točki 9.2.
(v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega
podpisa in tiskana prijava). Prijava mora biti izpolnjena
v slovenskem jeziku, naslov in povzetek bilateralnega
projekta pa še v angleškem jeziku.
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9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom.
Prijavo se izpolni in odda na obrazcu
ARRS-MS-BI-IT-JR-Prijava/2017 na spletnem portalu
agencije ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna,
če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodje
bilateralnega projekta).
Prijave morajo biti oddane na spletni portal do
vključno 15. februarja 2018, do 14. ure.
9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega
podpisa
V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) oziroma vodja bilateralnega
projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni
in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana
na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec prijave
ARRS-MS-BI-IT-JR-Prijava/2017) in v tiskani obliki, ki
mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje
bilateralnega projekta ter žigom prijavitelja. Obe obliki
prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana,
morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za
sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko v letih
2018–2020« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na
naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije
eObrazci do vključno 15. februarja 2018, do 14. ure in
v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako
do vključno 15. februarja 2018, do 14. ure. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto
v Sloveniji do vključno 15. februarja 2018, do 14. ure
(upošteva se poštni žig).
9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave
Nepravočasnih in nepravilno označenih ter nepopolnih prijav Komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene
prijaviteljem (razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati
prijavitelja in se prijava odpre). Nepopolne prijave bodo
obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 18. februarja 2018 ob 13. uri v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v prvi polovici leta 2018. Rezultati razpisa
(izbrani bilateralni projekti, višina sofinanciranja) in Protokol bodo objavljeni po zasedanju Meddržavne komisije
za znanstveno sodelovanje na spletni strani Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja(sluzba_za_
mednarodno_sodelovanje_in_evropske_zadeve in na
spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije http://www.arrs.gov.si/sl/rezultati/index.asp po podpisu sklepa direktorja o sofinanciranju
izbranih projektov in poslanih obvestilih vsem prijaviteljem.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis bo
od dneva objave v Uradnem listu RS objavljen tudi na
spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije
v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Mar-
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jetici Primožič, po tel. 01/400-59-70, vsak delavnik od
9. do 12. ure, ali po e-pošti: marjetka.primozic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 5100-16/2017-1

Ob-3641/17

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 135. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in
ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16; v nadaljevanju: Pravilnik
o postopkih) in v zvezi s 15. členom 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), na podlagi
Sporazuma o sodelovanju v kulturi, izobraževanju, znanosti in tehniki med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Francije (Uradni list RS-MP, št. 4/93), Uredbe
o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije ter Komisariatom za atomsko energijo na področju
znanstvenih raziskav (Uradni list RS, št. 64/06, RS-MP,
št. 14/06, stran 1024–1032) in Protokola 12. skupnega
zasedanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
RS in Komisariata za alternativne energije in atomsko
energijo (CEA) Francoske republike, podpisanega dne
11. maja 2017 v Ljubljani, ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise (uradno prečiščeno besedilo
št. 4), št. 6319-2/2013-38, z dne 5. 6. 2017 (v nadaljevanju: Metodologija) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Komisariatom za alternativne energije
in atomsko energijo (CEA) Francoske republike
v letih 2018–2020
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: agencija).
2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je nadaljevati in okrepiti
uspešno dvostransko znanstveno sodelovanje po načelu vzajemnosti, razvijanja in utrjevanja znanja na področjih, ki so v interesu obeh držav in usposabljanje mlajših
raziskovalcev in podiplomskih študentov na doktorski in
podoktorski ravni.
V okviru tega javnega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Komisariat za alternativne energije in
atomsko energijo (CEA) Francoske republike (v nadaljevanju: CEA).
3. Predmet in cilj javnega razpisa
3.1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja dvoletnih bilateralnih raziskovalnih projektov, predvidoma v obdobju od 1. 5. 2018 do 31. 4. 2020 na
skupno dogovorjenih področjih, ki so:
Nove tehnologije za energijo
– materiali,
– napredni katalizatorji za polimerne elektrolitske
membrane (PEM), gorivne celice,
– produkcija, shranjevanje in distribucija vodika,
– sončna energija,
– biomasa,
– nanotehnologije.
Jedrska energija
– jedrska varnost (staranje materialov, podaljšanje
življenjske dobe, digitalni I&C, človeški faktor, reaktor-

ska fizika, termohidravlika, materiali, korozija, erozija,
strukturna mehanika, probabilistične in deterministične
varnostne analize, hude nesreče),
– shranjevanje (disposal) radioaktivnih odpadkov,
– nove reaktorske tehnologije,
– jedrski podatki,
– reaktorska dozimetrija,
– instrumentacija in dozimetrija v raziskovalnih reaktorjih.
Potresna varnost
– odpornost materialov in zgradb na potrese (resistance of materials and buildings to earthquakes).
Prilagajanje klimatskim spremembam
Temeljne raziskave v fiziki
– optika in laserji.
Znanosti o življenju
– novi markerji (geni in proteini), vpleteni v karcinogenezo, apoptozo, celični stres, regeneracijo tkiv ter
staranje,
– možganski tumorji: imaging in nove terapije.
Raziskave globalne varnosti
– monitoring radioaktivnosti (meritve kontaminacij,
strategije izrednih razmer, zaščita pred sevanjem),
– detekcija skritih objektov in eksplozivov.
3.2. Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s CEA in s tem omogočanje znanstveno-tehnološkega napredka na strateško pomembnih
področjih s sodelovanjem slovenskih in francoskih raziskovalcev, okrepiti sodelovanje v okviru Obzorja 2020
in spodbuditi skupne prijave na razpise EU na področju
raziskav in inovacij ter na druge mednarodne razpise.
4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
(1) Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO) in zasebni raziskovalci,
ki so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne
in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje, določene
z Zakonom in Pravilnikom o postopkih.
(2) Če pri prijavi sodeluje več izvajalcev raziskovalne dejavnosti, je prijavitelj matična RO. Matična RO je
tista RO, ki vloži prijavo in je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja bilateralnega raziskovalnega projekta v času prijave bilateralnega
raziskovalnega projekta.
5. Pogoji za prijavitelje in vodje projekta slovenskega dela bilateralnega raziskovalnega projekta
5.1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj
(1) Bilateralni raziskovalni projekt izvaja projektna
skupina, ki jo sestavljajo vodja projekta, raziskovalci ter
strokovni in tehnični sodelavci.
(2) Če je projektna skupina sestavljena iz več projektnih podskupin na različnih RO, je prijavitelj lahko le
tista RO, v kateri je zaposlen vodja bilateralnega raziskovalnega projekta. Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi RO podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih
pravic in obveznosti.
(3) Glede na obremenitve raziskovalcev z efektivnimi raziskovalnimi urami, ki so financirane iz proračuna
Republike Slovenije, bo agencija, v skladu z določili
Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev
za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega
programa (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14 in
103/15; v nadaljevanju: uredba), financirala posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 1700 efektivnih raziskovalnih ur letno.
Minimalna letna obremenitev raziskovalca za posamezni raziskovalni projekt je 17 efektivnih raziskovalnih ur.
Sodelujoča RO mora v obdobju izvajanja raziskovalnega
projekta sodelovati vsaj s 170 efektivnimi raziskovalnimi
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urami, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO
v posameznem letu 170 efektivnih raziskovalnih ur. Med
izvajanjem raziskovalnega projekta je lahko število efektivnih raziskovalnih ur sodelujoče RO v posameznem
letu tudi 0 efektivnih raziskovalnih ur.
(4) Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne
skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete (največji dovoljeni obseg na osebo
znaša 1700 efektivnih raziskovalnih ur letno ali 1 FTE) in
morajo biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v RO, izvajalki raziskovalnega projekta, ali imeti status
zasebnega raziskovalca.
(5) Bilateralni raziskovalni projekti se izvajajo kot
temeljni ali aplikativni projekti. Temeljne bilateralne raziskovalne projekte bo agencija financirala do 100 % utemeljenih stroškov projekta. Aplikativne bilateralne raziskovalne projekte bo agencija sofinancirala do 75 %
utemeljenih stroškov projekta. Prijavitelj aplikativnega
bilateralnega raziskovalnega projekta mora zagotoviti
pokritje vsaj 25 % utemeljenih stroškov projekta s strani
drugih zainteresiranih uporabnikov in predložiti dokazila
o sofinanciranju projekta (pogodba o sofinanciranju),
in sicer za celotno obdobje izvajanja projekta glede na
vrednost cene raziskovalne ure ob začetku financiranja.
Projektov ne morejo sofinancirati raziskovalne organizacije, vpisane v evidenco RO, razen gospodarskih družb.
Sofinanciranje mora biti obvezno v denarju. Sofinancer aplikativnega bilateralnega raziskovalnega projekta
je lahko soizvajalec istega aplikativnega bilateralnega
raziskovalnega projekta, največ v višini 10 % obsega
projekta, razen če je prijavitelj istega aplikativnega bilateralnega raziskovalnega projekta.
5.2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vodja projekta
slovenskega dela bilateralnega raziskovalnega projekta
(1) Vodja raziskovalnega projekta mora izpolnjevati
pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo
Zakon (29. člen), Pravilnik o postopkih (8. člen), Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16)
in Metodologija (poglavje A. Splošno, del lll. Kvantitativni
vstopni pogoji za mentorje, vodje raziskovalnih projektov
in programov). Vsi navedeni dokumenti so sestavni del
razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani
agencije. Agencija bo izpolnjevanje pogojev preverila na
dan zaključka javnega razpisa.
(2) Vodja projekta in člani projektne skupine morajo
imeti za izvajanje prijavljenega bilateralnega raziskovalnega projekta proste kapacitete (največji dovoljeni
obseg na osebo znaša 1700 ur letno ali 1 ekvivalent
polne zaposlitve) in morajo biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v RO, izvajalki bilateralnega
raziskovalnega projekta ali imeti status zasebnega raziskovalca. Minimalna letna obremenitev raziskovalca za
posamezni bilateralni raziskovalni projekt je 17 ur.
(3) Vodja projekta mora imeti najmanj 170 prostih
raziskovalnih ur na letnem nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov.
(4) Pogoji glede prostih kapacitet in zaposlitve se
preverijo ob podpisu pogodbe. Pogodba mora biti podpisana najkasneje v treh mesecih od sklepa o izboru in
sofinanciranju projektov.
5.3. Drugi pogoji
(1) Prijavitelj bilateralnega raziskovalnega projekta,
kjer v prijavi kot izvajalec ali soizvajalec bilateralnega
raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba,
bo moral v skladu s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti (uradno prečiščeno besedilo, št. 1), št. 007-7/2015-11, z dne 8. 4. 2016, predložiti
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tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči
ARRS-IPROJ-JR-DP-RS-IL-2017.
(2) Prijavitelj v prijavni vlogi označi, da se vsebina predloga bilateralnega raziskovalnega projekta šteje
pod obveznost zaupnosti in tajnosti podatkov.
(3) Prijavitelj v prijavni vlogi podpiše izjavo, da ima
ustrezno dovoljenje etične komisije za izvajanje raziskav, če bodo pri bilateralnem raziskovalnem projektu
vključene tudi raziskave, povezane z etičnimi vprašanji.
(4) Pri bilateralnem raziskovalnem projektu morajo
sodelovati raziskovalci obeh držav, pri čemer mora biti
francoski vodja zaposlen pri CEA. Slovenski in francoski prijavitelj morata vložiti prijavi praviloma istočasno,
vsak v svoji državi in na način, ki ga določata pristojni
instituciji. V Franciji je pristojna institucija Komisariat za
alternativne energije in atomsko energijo Francoske republike (Centre de Saclay, International Affairs Division,
kontaktna oseba: GOUY Jean-Philippe, e-mail: jean-philippe.gouy@cea.fr).
6. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinanciranje
(1) Prijave ocenjuje Strokovna komisija v skladu
z razpisom, Pravilnikom o postopkih in Metodologijo.
Strokovno komisijo s sklepom imenuje direktor. Strokovna komisija lahko po potrebi pri sprejemanju odločitev
pridobi mnenje članov strokovnih teles, pri tem se upošteva, da vsebina predloga bilateralnega raziskovalnega
projekta šteje pod obveznost zaupnosti in tajnosti podatkov. Pri vseh pravočasnih, pravilno označenih in formalno popolnih prijavah Strokovna komisija najprej ugotovi
skladnost prijav glede na predmet in cilje iz 3. točke tega
javnega razpisa. Strokovna komisija nato v nadaljevanju
postopka pregleda prijave in preveri izpolnjevanje vstopnih pogojev vodij bilateralnih raziskovalnih projektov,
kot jih določa Metodologija in ovrednoti prijave v skladu
z drugim odstavkom 40. in drugim odstavkom 138. člena
Pravilnika o postopkih.
(2) Strokovna komisija sprejme predlog prednostnega seznama prijav na podlagi dosežene kvantitativne
ocene (A1) slovenskih vodij tako, da razvrsti prijave
v padajočem vrstnem redu po doseženih kvantitativnih
ocenah vodij (A1), ločeno za prijave, ki so in ki niso
v skladu z razpisnimi pogoji.
(3) Strokovna komisija bo slovenskemu delu meddržavne komisije za znanstveno sodelovanje (v nadaljevanju: meddržavna komisija) predala predlog prednostnega seznama prijav s pripadajočimi ocenami.
(4) Meddržavna komisija ne bo obravnavala prijav,
če ugotovi, da prijava ni bila oddana v obeh državah.
(5) Meddržavna komisija na zasedanju samostojno
obravnava s strani obeh držav prispele in ocenjene prijave, na podlagi pooblastil in na podlagi skupno sprejete
odločitve izbere bilateralne raziskovalne projekte ter
jim določi višino sofinanciranja. Na podlagi odločitve
meddržavne komisije bo direktor agencije sprejel sklep
o sofinanciranju.
(6) Področja in oblike sodelovanja se po izboru
urejajo s posebnimi sporazumi med slovenskimi RO
in CEA na podlagi 4. člena Sporazuma o sodelovanju
med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije ter Komisariatom za atomsko
energijo na področju znanstvenih raziskav (v nadaljevanju: sporazum). Posebni sporazumi podrobno opredeljujejo načine in pogoje sodelovanja, kot so financiranje
projektov, sprejem obiskovalcev (6. člen sporazuma),
zaupnost (7. člen sporazuma), varstvo intelektualne lastnine – pravica uporabe (8. člen), odgovornost za izmenjane informacije (9. člen sporazuma), odgovornost za
nesreče (škoda, povzročena osebju, premoženjska ško-
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da, odgovornost do tretje strani, jedrska odgovornost)
(10. člen sporazuma), reševanje sporov (12. člen sporazuma), veljavno pravo (13. člen sporazuma) itd. Stranki
sporazuma (slovenska RO in CEA) se v posebnem sporazumu zavežeta, da bosta strogo spoštovali obveznost
zaupnosti in tajnosti podatkov in da tretji strani na noben
način ne bosta razkrivali ali sporočali podatkov.
7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in sofinanciranje bilateralnih raziskovalnih projektov
(1) Predviden obseg sredstev slovenske strani
za realizacijo tega javnega razpisa v celotni razpisni
dobi, predvidoma od 1. 5. 2018 do 31. 4. 2020, znaša
okvirno 454.400,00 EUR. Agencija bo sofinancirala slovenski del skupnih slovensko-francoskih bilateralnih raziskovalnih projektov. Okvirno število izbranih bilateralnih
raziskovalnih projektov je 6 projektov, ki jih slovenska
stran lahko sofinancira do 100.000 EUR letno na projekt
oziroma za podoktorske projekte 1700 efektivnih raziskovalnih ur (1 FTE) cenovne kategorije B.
(2) Kategorija cene efektivne ure raziskovalnega
dela za bilateralni raziskovalni projekt se določi na podlagi v prijavni vlogi izbrane kategorije cene efektivne ure
raziskovalnega dela v skladu z Uredbo o normativih in
standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15,
27/17; v nadaljevanju: Uredba o normativih). Tako določena kategorija cene efektivne ure raziskovalnega dela
velja za celotno obdobje financiranja.
(3) Temeljne bilateralne raziskovalne projekte bo
agencija financirala do 100 % utemeljenih stroškov projekta. Aplikativne bilateralne raziskovalne projekte bo
agencija sofinancirala do 75 % utemeljenih stroškov
projekta.
(4) Sofinanciranje slovenskega dela slovensko-francoskega bilateralnega raziskovalnega projekta se bo izvajalo periodično, predvidoma v mesečnih izplačilih, na
podlagi podpisane pogodbe z izbranimi prijavitelji.
(5) Sofinanciranje v letih izvajanja bilateralnih raziskovalnih projektov (2018–2020) je vezano na sprejem
finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
(6) Upravičeni stroški so določeni v Uredbi o normativih.
8. Rok za predložitev prijav, oblika in način predložitve
Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki, določeni v točki 8.1. (elektronska prijava s kvalificiranim
digitalnim podpisom), ali na način, določen v točki 8.2.
(v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega
podpisa in tiskana prijava). Prijava mora biti izpolnjena
v slovenskem jeziku, naslov in povzetek bilateralnega
projekta pa še v angleškem jeziku.
8.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom
Prijavo se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga
ARRS-MS-BI-CEA-JR-Prijava/2017 na spletnem portalu
agencije ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna,
če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodje
bilateralnega projekta). Prijave morajo biti oddane na
spletni portal do vključno 15. 2. 2018, do 14. ure.
8.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega
podpisa
V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) oziroma vodja bilateralnega
projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni
in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na
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spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne
vloge ARRS-MS-BI-CEA-JR-Prijava/2017) in v tiskani
obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom
zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in
vodje bilateralnega raziskovalnega projekta ter žigom
prijavitelja. Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in CEA/Francoska republika v letih
2018–2020« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na
naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije
eObrazci do vključno 15. 2. 2018, do 14. ure in v tiskani
obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do
vključno 15. 2. 2018, do 14. ure. Kot pravočasna se šteje
tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji, do
vključno 15. 2. 2018, do 14. ure (upošteva se poštni žig).
9. Čas izvajanja javnega razpisa: predvideni čas
izvajanja razpisa je od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2020.
10. Datum odpiranja prijav: komisija za odpiranje
prijav bo predvidoma 23. 2. 2018, ob 13. uri, na sedežu
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla
vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni v aprilu 2018 oziroma v roku osmih
dni od sprejema odločitve pristojnega organa.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.
arrs.gov.si/sl/razpisi/). Vse dodatne informacije v zvezi
z javnim razpisom pridobite na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana oziroma na tel. 400-59-70
(Marjetica Primožič).
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Ob-3606/17
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 4/10, 20/11, 100/11, 111/13, 68/16 in 61/17);
v nadaljevanju ZUJIK), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS,
št. 43/10 in 62/16), Sklepom o imenovanju strokovnih komisij na področju kulture v Mestni občini Maribor
(št. 03201-7/2016-4) ter Sklepom o uvedbi postopka
javnega razpisa št. 41001-925/2017-1 objavlja Mestna
občina Maribor
najavo javnega razpisa
za izbiro kulturnih projektov ter mednarodnih
kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2018
sofinancirala Mestna občina Maribor
Predmet javnega razpisa je izbira kulturnih projektov mariborskih javnih, nevladnih in zasebnih kulturnih
organizacij in samozaposlenih na področju kulture, ki
bodo izvedeni v letu 2018 na območju Mestne občine
Maribor, ter mednarodnih kulturnih projektov maribor-
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skih nevladnih organizacij, izvedenih v letu 2018, ki jih
bo sofinancirala Mestna občina Maribor.
Razpis se nanaša na naslednja področja ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin: uprizoritvene
umetnosti, glasbene umetnosti, likovne umetnosti, intermedijske umetnosti, literatura in založništvo, kulturna
dediščina ter film in avdiovizualne dejavnosti.
Mednarodni projekti so možni na vsakem od razpisnih področij in ne predstavljajo posebnega razpisnega
področja.
Obseg
objavljenih
razpisnih
sredstev
je
285.180 EUR.
Razpis se prične 15. 12. 2017 in se zaključi 15. 1.
2018.
Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka
dosegljiva na spletni strani Mestne občine Maribor
https://razpisi.maribor.si.
Mestna občina Maribor
Št. 344-1/2017-2

Ob-3608/17

Na podlagi 7. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja pomoči,
oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču
na območju Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja,
št. 31/11 in 31/12) in sklepa županje o začetku postopka
št. 344-1/2017-1, Občina Trbovlje objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe
zagotavljanja pomoči, oskrbe in namestitve
zapuščenih živali v zavetišču na območju
Občine Trbovlje
I. Predmet in območje izvajanja koncesije
(1) Javna služba, ki je predmet koncesije, obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– skrb za ažurno vodenje registra psov,
– javna služba obsega tudi izvajanje drugih nalog
določenih s predpisi s področja varstva in zaščite živali.
(2) Javna služba, ki je predmet koncesije, se izvaja
na območju Občine Trbovlje.
II. Začetek in čas trajanja koncesije
(1) Koncesija se podeli pod pogoji in postopku, predpisanimi s koncesijskim aktom, za dobo petih let.
(2) Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem
koncesionirane gospodarske javne službe uredita koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo. Koncesijsko razmerje začne teči z dnem, ko obe pogodbeni
stranki podpišeta koncesijsko pogodbo.
(3) Predvideni pričetek izvajanja koncesije je 1. 4.
2018.
III. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba,
če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti zagotavljanja pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali
v zavetišču.
(2) Poleg pogojev iz prvega odstavka mora koncesionar izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj,
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem
postopku ali likvidacijskem postopku,
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– da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim
ravnanjem,
– da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov in davkov,
– da na dan oddaje ponudbe nima neporavnanih
obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih
nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na
dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več,
– da lahko posluje z naročnikom,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost
za izvajanje koncesije,
– da izkaže ekonomsko in finančno sposobnost za
izvajanje koncesije,
– da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev in priprav za izvajanje koncesije,
– da predloži izvedbeni program oskrbe zapuščenih
živali s cenikom storitev zdravstvenega varstva živali,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo
z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil koncedentu in tretji osebi.
(3) Koncesionar mora ves čas trajanja koncesije
zagotoviti izvajanje javne službe zagotavljanja pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču
v obsegu in pod pogoji, določenimi z odlokom, ki ureja
zagotavljanje pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih
živali v zavetišču na območju Občine Trbovlje in ostalimi predpisi, ki urejajo področje varstva in zaščite živali.
(4) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti
opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah,
nastalih zaradi višje sile.
(5) Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči koncedentu in tretji
osebi zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih
živali.
(6) Pogodba o zavarovanju za namen iz prejšnjega
odstavka mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist občine, kolikor pride do prenehanja koncesije
po krivdi izvajalca storitev.
IV. Obvezne sestavine prijave na razpis in dokazila, ki jih mora predložiti prijavitelj za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja
(1) V prijavi na razpis mora prijavitelj izpolniti naslednje obrazce:
OBR 1 – podatki o prijavitelju
OBR 2 – izjava prijavitelja o sprejemanju razpisnih
pogojev
OBR 3 – ponudba za opravljanje javne službe
OBR 4 – izjava prijavitelja o izdelanem izvedbenem
programu za opravljanje javne službe
OBR 5 – izjava prijavitelja o izpolnjevanju pogojev
osnovne sposobnosti
OBR 6 – izjava prijavitelja o izpolnjevanju pogojev
ekonomske in finančne sposobnosti
OBR 7 – izjava prijavitelja o izpolnjevanju pogojev
poklicne, strokovne, tehnične in organizacijske sposobnosti
OBR 8 – izjava prijavitelja o zavarovanju odgovornosti za škodo
OBR 9 – izjava prijavitelja o izkušnjah v zvezi
z opravljanjem javne službe
OBR 10 – izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb
v lastništvu ponudnika
OBR 11 – vzorec pogodbe
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Vsi obrazci, skupaj z navodili prijaviteljem, so objavljeni na spletni strani Občine Trbovlje.
(2) Prijavi na razpis mora prijavitelj priložiti fotokopije naslednjih dokumentov:
– odločbo Veterinarske uprave RS s katero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za
delovanje zavetišča,
– pogodbo sklenjeno z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva
živali oziroma odločbo o podelitvi koncesije za izvajanje
storitev zdravstvenega varstva živali, v kolikor je imetniku zavetišča bila podeljena koncesija,
– pogodbo o zavarovanju proti odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči tretji osebi oziroma
občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih
živali z originalnim dokazilom o vinkulaciji zavarovalne
police v korist Občine Trbovlje,
– cenik storitev zdravstvenega varstva živali,
– dokazila o ustreznosti vozila za prevoz živali –
homologacija in prometno dovoljenje,
– interni akt o veterinarskem – sanitarnem redu
zavetišča.
(3) Prijavi na razpis mora prijavitelj priložiti naslednje
dokumente:
– potrjene strokovne reference, ki jih je navedel
v prijavitvenem obrazcu,
– izvedbeni program zavetišča za opravljanje javne
službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali
v zavetišču na območju Občine Trbovlje,
– seznam kadra s katerim zagotavlja izvajanje javne službe,
– osnovne podatke o objektih in napravah v zavetišču, s katerimi bo zagotavljal opravljanje javne službe
– izpis iz registra osnovnih sredstev,
– obrazec BON-1/S, ki ne sme biti starejši od 30 dni
od dneva objave razpisa.
Občina ima pravico zahtevati predložitev originalnih
listin oziroma zahtevati dodatna pojasnila.
V. Merila, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja
(1) Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merili
upoštevata naslednja kriterija:
– cene storitev javne službe in
– odzivni čas.
VI. Rok in način predložitve prijav
(1) Prijavo na javni razpis je potrebno oddati najkasneje do 15. 1. 2018 do 12. ure.
(2) Javno odpiranje ponudb bo dne 15. 1. 2018 ob
13. uri v prostorih naročnika.
VII. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja
(1) Prijaviteljem bo posredovana odločba o izbiri
koncesionarja, skladno s predpisi, ki urejajo splošni
upravni postopek.
Občina Trbovlje
Št. 351-0115/2017

Ob-3611/17

Na podlagi določila 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 – ZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11
– ORZGJS40), 42. in 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06),
16. člena Zakona o cestah /ZCes-1/ (Uradni list RS,
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15) in 19. člena
Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne
službe rednega vzdrževanja občinskih lokalnih javnih
cest v Občini Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 53/2017) objavljamo

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja
občinskih lokalnih javnih cest v Občini Vojnik
1. Koncedent: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212
Vojnik.
2. Pravne podlage: Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih
površin v Občini Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 35/2017) in Odlok o predmetu in pogojih za podelitev
koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske
javne službe rednega vzdrževanja občinskih lokalnih javnih cest v Občini Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 53/2017).
3. Predmet koncesije: predmet koncesije je opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja občinskih lokalnih javnih cest na območju
Občine Vojnik.
4. Začetek in predviden čas trajanja koncesijskega
razmerja: koncesijsko razmerje se sklene za 10 let po sklenitvi Pogodbe o koncesiji za opravljanje obvezne lokalne
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih
lokalnih javnih cest v Občini Vojnik s predvidenim začetkom 1. 4. 2018.
5. Postopek izbire koncesionarja
Izbira koncesionarja se bo opravila po postopku konkurenčnega dialoga, v skladu z določili zakona, ki ureja
javno-zasebno partnerstvo in ob smiselni uporabi določil
zakona, ki ureja javno naročanje in zakona, ki ureja gospodarske javne službe.
Koncedent v prvi fazi konkurenčnega dialoga, v skladu s pogoji, navedenimi v javnem razpisu, izbere kandidate, s katerimi v drugi fazi vodi dialog, namenjen ugotovitvi
in opredelitvi sredstev ter najprimernejših rešitvah za opravljanje javne službe. V tem dialogu lahko koncedent z izbranimi kandidati razpravlja o vseh vidikih načina izvajanja
javne službe ter rešitve po potrebi med seboj primerja.
Koncedent nadaljuje konkurenčni dialog s kandidati vse
dotlej, dokler ne najde rešitve, ki ustreza njegovim ciljem
in potrebam.
Po odločitvi, da je dialog zaključen, koncedent obvesti
vse kandidate, ki so sodelovali v zadnji fazi dialoga in jih
pozove, da predložijo končne ponudbe, pripravljene ob
upoštevanju rešitev, predstavljenih in opredeljenih med
dialogom. Predložene ponudbe morajo vsebovati vse elemente, zahtevane in potrebne za opravljanje javne službe.
Koncedent sme od kandidata, ki je predložil ekonomsko najugodnejšo ponudbo, zahtevati, da pojasni nekatere
elemente svoje ponudbe ali pa da potrdi zaveze, podane
v svoji ponudbi, če pojasnilo ali potrditev ne pomeni spremembe ponudbe, ki bi povzročila izkrivljanje konkurence
oziroma imela diskriminatorni učinek.
6. Kraj, čas in plačilni pogoji za dvig razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na uradni spletni strani Občine Vojnik: http://www.
vojnik.si/aktualni-razpisi/aktualni-javni-razpisi v skladu
s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila.
7. Kraj in rok za predložitev vlog in pogoji za njihovo predložitev
Vlagatelji morajo svoje vloge osebno ali priporočeno
po pošti predložiti v določenem razpisnem roku v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212
Vojnik.
Na prednji strani ovojnice mora biti navedeno: »Ne
odpiraj – Prijava na javni razpis: Koncesija za opravljanje
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih
lokalnih javnih cest v Občini Vojnik«.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden
naziv in naslov pošiljatelja.
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Vloge morajo prispeti na naslov najkasneje do 17. 1.
2018 do 10. ure.
8. Vsebina vloge
Vlagatelj mora oddati vlogo na obrazcih v razpisni
dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako
morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene
vse obvezne sestavine razpisne dokumentacije.
Koncedent bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne
ponudbe. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne
in popolne.
Ponudba je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov koncedenta do datuma in
ure, določene v tem javnem razpisu.
Ponudba je popolna:
– če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitev,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
9. Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in dokazila o njihovem izpolnjevanju: pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev so določeni v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora izjave in ostale dokumente predložiti
na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev: pripisi in
dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo.
10. Pogoji za predložitev skupne vloge: pogoji
za predložitev skupne vloge so določeni v razpisni dokumentaciji.
11. Finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudbe: ponudnik je dolžan predložiti ustrezno zavarovanje za
resnost prijave in ponudbe. Višina in oblika zavarovanja je
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
12. Merila za izbiro najugodnejšega kandidata: za
izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe.
13. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu
javnega razpisa
Kandidati bodo obveščeni o priznanju sposobnosti po
1. fazi konkurenčnega dialoga najkasneje v 30 dneh po
poteku roka za oddajo prijav.
Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal sposobnost, povabil na dialog, da bodo predstavili svoje rešitve
in predloge.
Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne
rešitve oziroma rešitev, ki ustrezajo njegovim potrebam. Pri
tem bo po potrebi med seboj primerjal predložene rešitve.
Po zaključku dialoga bo naročnik o tem obvestil
udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe,
na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga.
Po zaključenem dialogu in predložitvi končnih ponudb, bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem
postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.
14. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri kontaktni osebi Tanja Golec Prevoršek,
tel. 03/780-06-28, e-pošta: pravna.sluzba@vojnik.si.
Vsa vprašanja morajo zainteresirani ponudniki posredovati po e-pošti na naslov: pravna.sluzba@vojnik.si.
Koncedent bo vse odgovore na zastavljena vprašanja objavil na uradni strani Občine Vojnik: »http://www.
vojnik.si/aktualni-razpisi/aktualni-javni-razpisi« v skladu
s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila.
15. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije: koncedent si pridružuje pravico, da najkasneje šest
dni pred potekom roka za oddajo ponudbe spremeni in
dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« objavljena na uradni strani Občine Vojnik:
http://www.vojnik.si/aktualni-razpisi/aktualni-javni-razpisi
v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila. Koncedent bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok za od-
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dajo ponudbe, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje
dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije.
Z odložitvijo roka za ponudbo se pravice in obveznosti
koncedenta (koncedenta) in ponudnika vežejo na nove
roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.
16. Program opravljanja dejavnosti javne službe: ponudnik mora k prijavi predložiti program opravljanja javne
službe z oceno stroškov za celotno obdobje opravljanja
storitev, ki so predmet javnega razpisa.
17. Sklenitev pogodbe o koncesiji
Izbrani ponudnik bo dolžan skleniti pogodbo o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe v roku 15 dni
po dokončnosti upravne odločbe o podelitvi koncesije.
Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika. Koncedent ima pravico kadarkoli ustaviti začeti postopek predmetnega javnega razpisa, brez
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti.
Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu.
Občina Vojnik
Št. 187-8/2017-1

Ob-3613/17

Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1,
5000 Nova Gorica, na podlagi 13. člena Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS,
št. 108/12, 5/14 in 2/16), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti
v Mestni občini Nova Gorica
v letu 2018
I. V letu 2018 se bodo iz proračunskih sredstev sofinancirali naslednji programi s področja zasvojenosti v interesu Mestne občine Nova Gorica:
Sklop B
1. program za delo z osnovnošolsko populacijo,
2. program za delo s srednješolsko populacijo,
3. program za delo z eksperimentatorji.
Sklop C
1. nizkopražni program.
Sklop D
1. visokopražni program,
2. reintegracijski program.
Program je kontinuirana dejavnost izvajalca, ki se
izvaja preko celega leta. Program je zaključena celota
posamičnih aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obsegu
zaključene samostojne enote.
Predmet tega razpisa niso odhodki za plače prijaviteljev, odhodki za formalno izobraževanje (redno in izredno)
na vseh stopnjah, stroški nakupa ali vzdrževanja nepremičnin in opreme, programi prijaviteljev, ki isti program prijavijo
na druge razpise mestne občine in so jim sredstva iz teh
razpisov tudi odobrena, programi, ki so financirani iz drugih
sredstev mestne občine.
II. Višina razpisanih proračunskih sredstev znaša
20.000,00 EUR, in sicer: do 11.000,00 EUR za programe
iz sklopa B, do 3.000,00 EUR za program iz sklopa C in do
6.000,00 EUR za programa iz sklopa D.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018,
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
III. Na javni razpis za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti se lahko prijavijo:
– nevladne organizacije (društva, ustanove, neprofitni
zasebni zavodi), ki so registrirane kot pravne osebe v Republiki Sloveniji in sicer na podlagi zakonskih predpisov
za opravljanje dejavnosti s področja socialnega varstva,
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– javni zavodi in druge pravne osebe in izvajalci s področja socialnega varstva, katerih socialna dejavnost je
izkazana kot osnovna dejavnost in so na podlagi zakonskih predpisov registrirani tudi za opravljanje dejavnosti
s področja zasvojenosti.
Za prijavitelje se ne štejejo subjekti po Zakonu o gospodarskih družbah.
IV. Prijavitelji iz točke III. morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– so registrirani za izvajanje programov na področju
zasvojenosti oziroma jih imajo opredeljene v ustanovitvenem aktu oziroma statutu,
– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo
najmanj eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in
drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske,
kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa,
– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo
drugih financerjev najmanj v višini 40 % vrednosti prijavljenega programa (med lastna sredstva se štejejo članarine,
donacije in vsa sredstva prejeta iz katerihkoli drugih virov),
– program se izvaja na območju in v interesu mestne
občine,
– program je neprofitne oziroma nekomercialne narave (višina prihodkov ne sme biti višja od višine odhodkov),
– vsebina programa mora ustrezati predmetu javnega
razpisa,
– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje
kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja prijav,
– so v celoti in pravočasno izpolnili vse pogodbene
obveznosti do mestne občine na podlagi javnih razpisov
za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti, če
so na njih sodelovali ali imajo sklenjene dogovore o vračilu sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom tudi redno
vračajo. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih dogovorov
ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje splošnega pogoja
za prijavo,
– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in
o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov
razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi
o dostopu informacij javnega značaja in o varstvu osebnih
podatkov.
V. Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena izključno
na obrazcih iz razpisne dokumentacije in mora vsebovati
vse zahtevane podatke in priloge.
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne
občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si pod rubriko
Javni razpisi, ki jo zainteresirani lahko dvignejo tudi v času
uradnih ur od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure in ob
sredah od 8. do 16. ure, v tajništvu Oddelka za družbene
dejavnosti (III. nadstropje/soba 27).
VI. Prijavo z vso potrebno dokumentacijo se pošlje
v zaprti kuverti kot priporočena pošiljka na naslov Mestna
občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, ali se odda osebno v glavni pisarni Mestne občine
Nova Gorica (I. nadstropje/soba 36), z oznako “Javni razpis sofinanciranje programov s področja zasvojenosti – Ne
odpiraj”. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno ime
in naslov prijavitelja.
Rok za prijavo na razpis je do petka, 12. 1. 2018, do
10. ure.
Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka, to je
do petka, 12. 1. 2018, do 10. ure, prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v glavni pisarni naročnika (I. nadstropje/soba 36). Prijavitelj lahko dopolnjuje oziroma spreminja
vlogo do izteka roka za prijavo. V primeru dopolnjevanja
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vloge je potrebno poleg oznake javnega razpisa navesti
tudi: Dopolnitev vloge – Ne odpiraj.
Odpiranje prijav se bo izvedlo v roku do 5 delovnih
dni od izteka roka za prijavo na razpis in ga bo vodila strokovna komisija.
Vlogo, ki ni pravočasna, ni predložena na obrazcih
razpisne dokumentacije ali je ni vložila upravičena oseba,
pristojni organ zavrže s sklepom.
Na podlagi ugotovitve, da je pravočasna vloga formalno nepopolna, pristojni organ v roku osmih delovnih
dni od dneva odpiranja pisno pozove stranko k dopolnitvi
vloge. Vlogo je dovoljeno dopolnjevati le v tistem delu, ki
se ne nanaša na ocenjevanje programov, in sicer v roku
petih delovnih dni. Po preteku roka za dopolnitev, dodatne
dopolnitve vlog niso možne. Če stranka vloge ne dopolni
v zahtevanem roku, pristojni organ vlogo zavrže s sklepom.
VII. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi
meril za izbor programov: vsebina predloženega programa
(do 70 točk), jasni cilji predloženega programa (do 20 točk),
metode dela (do 20 točk), jasna in realna finančna konstrukcija predloženega programa (do 40 točk), prijavitelj
ima sedež (izpostavo, enoto) v mestni občini (20 točk),
reference prijavitelja in evalvacija doseganja ciljev in rezultatov programa (do 80 točk). Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Programi, prispeli na javni razpis, se na podlagi meril
ovrednotijo s točkami. Najvišje možno število točk je 250.
Končno število točk za posamezen program je vsota povprečnih ocen članov komisije in ocene upravnega organa.
Program se sofinancira le v primeru, da doseže vsaj 70 %
možnih točk (najmanj 175 točk od možnih 250 točk). Za
posamezno razpisano vsebino bo izbran tisti prijavitelj,
ki bo dosegel najvišje število točk. V kolikor tudi prijavitelj
z najvišjim doseženim številom točk ne zbere najmanj
70 % možnih točk (175 točk od 250 možnih), ni izbran
nihče od prijaviteljev. Formula za izračun sofinanciranja
posameznega programa je navedena v odloku in v razpisni
dokumentaciji.
V letu 2018 bo mestna občina odobrena sredstva za
sofinanciranje programov nakazovala skladno z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna. Podrobnejša določila
o načinu nakazovanja sredstev, predložitvi dokazil o realizaciji posameznega programa in plačilu stroškov se določijo v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni v roku
60 dni od dneva odpiranja vlog.
VIII. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku
za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica na
tel. 05/33-50-352 (Petra Sismond).
Mestna občina Nova Gorica
Št. 671-0009/2017-03

Ob-3624/17
Javni razpis

za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajalcev
letnega programa športa (LPŠ) v MO Slovenj Gradec
za leto 2018
1. Naziv in sedež izvajalca razpisa: Mestna občina
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec,
ID: SI92076912; MŠ: 5883903000.
2. Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa: Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbeni načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa
v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep vlade
št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014), 7. člen Statuta
Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15
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– UPB2), Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje
izvajalcev letnega programa športa v MO Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 69/17), Letni program športa, sprejet na
32. seji občinskega sveta, dne 29. 11. 2017, Sklep župana
MO Slovenj Gradec o začetku postopka javnega razpisa
in imenovanju komisije za vodenje postopka za izbiro in
sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni
občini Slovenj Gradec za leto 2018, št.: 671-0009/2017-01,
z dne 17. november 2017.
3. Predmet javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis)
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje izvajalcev LPŠ v MO Slovenj Gradec v letu 2018.
MO Slovenj Gradec bo v letu 2018 sofinancirala naslednja
področja in programe športa:
1. Športni programi:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine vključno otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni in vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna rekreacija in šport starejših.
2. Prioritetni izvajalci LPŠ.
3. Razvojne dejavnosti v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev v športu.
4. Organiziranost v športu:
– delovanje društev in zvez.
5. Športne prireditve in promocija športa:
– športne prireditve.
Letni program športa je objavljen na internetni strani
MO Slovenj Gradec www.slovenjgradec.si.
4. Pogoji in merila za izbor in sofinanciranje izvajalcev
LPŠ v MO Slovenj Gradec
Programi in izvajalci bodo izbrani in sofinancirani na
podlagi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje
izvajalcev letnega programa športa v MO Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 69/17) in pogojev in meril, ki so sestavni
del odloka.
Odlok je objavljen na internetni strani MO Slovenj
Gradec www.slovenjgradec.si.
5. Upravičenci za prijavo na javni razpis
Izvajalci LPŠ in upravičeni vlagatelji so osebe, ki so
kot izvajalci športnih programov določeni v drugem odstavku 6. in 7. člena Zakona o športu in izpolnjujejo ostala
določila Zakona o športu.
Izvajalci športnih programov imajo pravico do sofinanciranja z LPŠ opredeljenih programov, če izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu,
– imajo sedež v MOSG,
– imajo za prijavljene dejavnosti:
– ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni
kader za opravljanje dela v športu,
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,
– v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa.
Izvajalci programov športa, ki nimajo sedeža v MOSG,
izpolnjujejo pa ostale pogoje, so lahko sofinancirani, če izvajajo programe na območju in za občane MOSG.
Javni izobraževalni zavodi so upravičeni do sofinanciranja programov, ki jih izvajajo v sodelovanju z društvi
oziroma neprofitnimi izvajalci programov športa, pri čemer
se sofinancira samo strokovni kader.
Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi
pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.

Št.

72 / 15. 12. 2017 /

Stran

2933

Izbrani izvajalci so v skladu z 31. členom Zakona
o športu, dolžni javno objaviti izračun cene programa ter
sorazmerno zmanjšati strošek udeležencev programa.
6. Okvirni obseg javnih sredstev za sofinanciranje
v letu 2018
Okvirna višina javnih sredstev za sofinanciranje
letnega programa športa v MO Slovenj Gradec, zagotovljena na proračunski postavki 36. šport, znaša skupno
406.000 €, po posameznih področjih pa:
1. Športni programi, proračunska postavka 3610:
328.000 €
2. Prioritetni izvajalci LPŠ, proračunska postavka 3619: 42.000 €
3. Razvojne dejavnosti, proračunska postavka 3621:
2.000 €
4. Organiziranost v športu, proračunska postavka 3682: 16.300 €
5. Športne prireditve in promocija športa, proračunska postavka 3631: 17.700 €.
Dejanska višina sredstev se uskladi s sprejetim proračunom za leto 2018.
7. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva, dodeljena na podlagi
tega razpisa, morajo biti za odobrene namene porabljena
v proračunskem letu 2018 oziroma v zakonskih plačilnih
rokih in v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
8. Razpisna dokumentacija, rok za prijavo in način
oddaje vlog
Razpis se prične z dnevom objave razpisa na
spletnem portalu in oglasni deski MO Slovenj Gradec.
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa,
prijavne obrazce, vzorec pogodbe.
Vloge, izpolnjene izključno na predpisanih obrazcih
in s priloženo predpisano dokumentacijo, morajo vlagatelji oddati osebno ali poslati s priporočeno pošiljko
na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5,
2380 Slovenj Gradec.
Rok oddaje vlog je do ponedeljka, 15. januarja 2018
ali tega dne priporočeno po pošti.
Na zaprti ovojnici mora biti napisano sledeče:
– polni naslov pošiljatelja,
– polni naslov prejemnika,
– pripis »Ne odpiraj – Javni razpis šport 2018«.
Vlogo lahko oddate skenirano ali podpisano z digitalnim podpisom tudi v elektronski obliki na elektronski naslov sport@slovenjgradec.si, z obveznim vpisom zadeve:
»Javni razpis – Šport 2018«.
9. Odpiranje vlog
Postopek razpisa vodi komisija, imenovana s sklepom župana MO Slovenj Gradec.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, in sicer po vrstnem redu
prispetja.
Odpiranje in ocenjevanje vlog ni javno.
Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od dneva sprejete odločbe o izbiri in
obsegu sofinanciranja.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja odobrenih proračunskih sredstev iz naslova tega javnega
razpisa.
10. Informacije in dostop do dokumentacije
Razpisna dokumentacija je v razpisnem roku na voljo na spletni strani MO Slovenj Gradec www.slovenjgradec.si, oziroma na sedežu MO Slovenj Gradec.
Dodatne informacije: na e-naslov viktor.susec@slovenjgradec.si ali po tel. 881-21-50.
Mestna občina Slovenj Gradec
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Javne dražbe
Št. 352-0004/2007-16

Ob-3612/17

Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55,
3332 Rečica ob Savinji, objavlja na osnovi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1l, 14/15
– ZUUJFO, 76/15), Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) ter sklepov
21. redne seje Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji z dne 16. 11. 2017, št. 5.1 in 5.2
javno dražbo
občinskega stanovanja
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica
ob Savinji.
II. Predmet prodaje
Stanovanje na naslovu Rečica ob Savinji 107a,
3332 Rečica ob Savinji, v pritličju na zahodni strani
objekta – stavbe št. 362, na zemljišču s parc. št. 189/5,
k.o. 921-Rečica ob Savinji, zgrajenega leta 1987. Stanovanje, ID znak 921-362-1, meri v izmeri 53,60 m2. Stanovanju pripadata balkon in klet. K stanovanju pripada
tudi sorazmerni del oziroma pravica uporabe stopnišča,
kotlovnice, sušilnice, kolesarnice. Zagotovljeno je parkirno mesto za osebna vozila.
Predmet prodaje je bremen prost.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja stanovanja.
IV. Pogoji prodaje
Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in pravilno ter
pravočasno pristopijo k javni dražbi.
Nakup se vrši po načelu videno-kupljeno, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij.
V. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna
cena je 50.500,00 EUR, najnižji znesek višanja izklicne
cene je 100,00 EUR.
VI. Kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala
v prostorih Občine Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji.
VII. Čas javne dražbe: javna dražba bo potekala
v sredo, 10. januarja 2018, z začetkom ob 13. uri.
VIII. Pooblastilo pooblaščenih zastopnikov: pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba se izkaže
z osebnim dokumentom.
IX. Višina varščine, ki jo je potrebno plačati pred
začetkom dražbe: pred začetkom javne dražbe morajo
dražitelji plačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene,
to je 5.050,00 EUR, na transakcijski račun Občine Rečica

ob Savinji, št. SI56 0140 9010 0020 992 pri UJP Žalec,
z obvezno navedbo namena nakazila »javna dražba –
stanovanje«. Plačilo varščine se pred začetkom javne
dražbe izkaže s potrdilom o vplačani varščini, kar šteje za
dano ponudbo za nepremičnino najmanj po izklicni ceni,
s katero dražitelji sprejmejo obveznost, da pristopijo k javni dražbi. V primeru odstopa od dražbe, varščina zapade
v korist proračuna Občine Rečica ob Savinji. Varščina se
ne obrestuje. Najugodnejšemu dražitelju nepremičnine
se varščina šteje v kupnino, ostalim dražiteljem se vrne
brezobrestno v roku 14 dni po končani dražbi. Uspelemu
ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino.
X. Ogled predmeta javne dražbe: ogled nepremičnine, ki je predmet javne dražbe in vpogled v ostalo
spremno dokumentacijo (cenitveno poročilo), bo možen
po predhodnem dogovoru. Vsi zainteresirani dražitelji
dodatna pojasnila in informacije lahko dobijo pri Roku
Jamnikarju, tel. 03/839-18-37 ali 03/839-18-30 (tajništvo), vsak delovni dan med 8. in 12. uro; e-pošta: svetovalec@obcina-recica.si.
XI. Ostale določbe
S kupcem (najugodnejšim dražiteljem) se sklene
prodajna pogodba v 15 dneh po javni dražbi. Če izbrani
ponudnik v navedenem roku ne podpiše pogodbe, prodajalec zadrži varščino in se šteje, da je kupec odstopil
od pogodbe.
Celotno kupnino mora izbrani ponudnik oziroma
kupec poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe na TRR
Občine Rečica ob Savinji, št. SI56 0140 9010 0020 992
pri UJP Žalec. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na
način in v roku določenem v pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za razdrto brez izvedbe posebnega postopka.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stroškov bo Občina Rečica ob Savinji kupcu izročila originalni izvod prodajne pogodbe sposobne za vpis lastninske
pravice v zemljiško knjigo na ime kupca.
Davek, stroški sestave in notarske overitve pogodbe, stroški izvedbe pogodbe v zemljiško knjigo in ostali
stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastninske pravice
bremenijo kupca.
Prodajalec si pridržuje pravico, da z nobenim od
ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe.
Občina Rečica ob Savinji lahko brez kakršnekoli
odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla
prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to
navedla razloge.
Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe
o prodaji nepremičnin.
Objava javne dražbe je dostopna tudi na spletu
organizatorja javne dražbe: http://www.obcina-recica.si/.
Občina Rečica ob Savinji
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Razpisi delovnih mest
Št. 900-1/2017/92

Ob-3621/17

Svet zavoda Prometne šole Maribor, Preradovičeva
ul. 33, 2000 Maribor, v skladu z 58. 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 in 46/16, 49/16 – popr. in 25/17
– ZVaj) in na podlagi sklepa 9. redne seje Sveta zavoda
z dne 5. 12. 2017 razpisuje delovno mesto
direktorja/ravnatelja (m/ž)
Prometne šole Maribor/OE Višje prometne
šole Maribor
Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo direktor/ravnatelj (m/ž) izpolnjevati splošne zakonske pogoje
in posebne pogoje v skladu s 53., 55., 58., 92., 96., 100.
in 107.a 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) ter 33. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni
list RS, št. 86/04 in 100/13).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
organizacijske enote in zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 5. 2018. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Če bo izbran in imenovan kandidat, ki ni zaposlen za nedoločen čas na
Prometni šoli Maribor, bo pogodba o zaposlitvi sklenjena
za določen čas, to je za čas trajanja mandata. Delovno
razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, potrdilo o veljavnem
nazivu predavatelja višje strokovne šole, opravljenem
strokovnem izpitu na področju vzgoje in izobraževanja
v skladu z zakonom, pridobljeni pedagoško-andragoški izobrazbi – izjema tretji odstavek 33. člena ZVSI,
opravljenem ravnateljskem izpitu – peti odstavek 53. člena ZOFVI, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju
– najmanj 5 let, originalno potrdilo o nekaznovanosti
Ministrstva za pravosodje iz kazenske evidence, ki ne
sme biti starejše od 30 dni, originalno potrdilo okrajnega
sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku zoper
spolno nedotakljivost, ki ne sme biti starejše od 30 dni)
pošljite v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na razpis za
direktorja/ravnatelja Prometne šole Maribor/OE Višje
prometne šole Maribor – Ne odpiraj« v roku 15 dni od
objave razpisa na naslov Svet zavoda, Prometna šola
Maribor, Preradovičeva ulica 33, 2000 Maribor.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda in OE Višja prometna šola Maribor za mandatno
obdobje in življenjepis (europass).
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Prometne šole Maribor
Št. 701-81/2017

Ob-3622/17

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi prvega odstavka 200. člena v povezavi s prvim odstavkom 118. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni

list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F, 47/12 –
ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 –
ZSKZDČEU-1, 19/15 – ZDT-1B in 23/17 – ZSSve; v nadaljevanju ZDT-1) prosto mesto
vodje
Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb
s posebnimi pooblastili (Posebnega oddelka)
Razpisni pogoji:
Na podlagi prvega odstavka 199. člena ZDT-1 pri
Specializiranem državnem tožilstvu RS deluje kot samostojna notranja organizacijska enota s posebnim položajem Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb
s posebnimi pooblastili (v nadaljevanju Posebni oddelek). V skladu s prvim odstavkom 200. člena ZDT-1 se
vodja Posebnega oddelka imenuje po določbah, ki veljajo za imenovanje vodje okrožnega državnega tožilstva.
Tretji odstavek 117. člena ZDT-1 določa, da je za vodjo
okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan državni
tožilec, ki je ob prijavi mlajši od 64 let in izpolnjuje pogoje za imenovanje v naziv višjega državnega tožilca.
V skladu s četrtim odstavkom 117. člena ZDT-1, državni
tožilec, ki ni imel naziva višji državni tožilec, naziv pridobi z imenovanjem.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti:
– življenjepis z opisom strokovne dejavnosti;
– program vodenja državnega tožilstva, ki mora
skladno s četrtim odstavkom 118. člena ZDT-1 vsebovati
zlasti oceno stanja na državnem tožilstvu, oceno tveganj
in priložnosti za izboljšanje njegovega delovanja, način
zagotavljanja izvajanja politike pregona, področja prednostnega obravnavanja zadev ter navedbo ukrepov in
rokov za dosego ciljev;
– dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev iz tretjega odstavka 117. člena ZDT-1.
Skladno s prvim odstavkom 200. člena ZDT-1 vodjo Posebnega oddelka imenuje Državnotožilski svet
na predlog generalnega državnega tožilca po predhodnem mnenju ministra.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 30 dni po objavi razpisa,
z oznako na ovojnici »prijava za 701-81/2017 – vodja
Posebnega oddelka«.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-3623/17
Svet zavoda Osnovne šole Glazija, Oblakova
ulica 15, 3000 Celje, 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 1. redne seje
Svet zavoda Osnovne šole Glazija z dne 28. 9. 2017
razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
– ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 –
popr., 20/11 in 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15
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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. 9. 2018. Delo na
delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo
5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba
o zaposlitvi 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 pravosodje – 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
zavoda Osnovne šole Glazija, Oblakova ulica 15, 3000
Celje, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico«. Vloga bo štela za pravočasno, če bo še zadnji
dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. Prav
tako lahko pisne prijave oddate osebno v tajništvu šole.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Glazija
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Druge objave
Ob-3625/17
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15,
102/15, 30/16 in 61/17 – GZ) in v skladu s Splošnimi
pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega
javnega sklada, št. 0141-1/2010-5, z dne 22. 4. 2010
(objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf) Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
objavlja
spremembo Javnega poziva 59OB17
za kreditiranje okoljskih naložb občanov
Javni poziv 59OB17 za kreditiranje okoljskih naložb
občanov (Uradni list RS, št. 44/17) se spremeni tako,
kot sledi:
Besedilo 2. točke Višina sredstev se spremeni tako,
da se glasi:
»Višina sredstev po tem javnem pozivu znaša
15.000.000 EUR.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 705-116/2017

Ob-3607/17

Na podlagi drugega odstavka 86. člena Zakona
o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB4, 45/08,
96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A,
63/13, 17/15 in 23/17 – ZZSve; v nadaljevanju: ZS) Ministrstvo za pravosodje objavlja
javni poziv
k predložitvi vlog za imenovanje
1. sodnih izvedencev na naslednjih področjih in
podpodročjih:
psihologija – klinična psihologija otrok in mladostnikov,
psihologija – klinična psihologija odraslih,
psihologija – klinična psihologija – starševstvo in
skrbništvo,
psihologija – klinična nevropsihologija odraslih,
psihologija – klinična nevropsihologija otrok in mladostnikov,
psihologija – preiskovalna psihologija,
medicina – psihiatrija,
medicina – otroška in mladostniška psihiatrija,
medicina – medicina dela, prometa in športa,
medicina – interna medicina,
medicina – revmatologija,
medicina – forenzična toksikologija in alkoholometrija,
medicina – kardiologija,
pedagoška stroka – pedagoška stroka,
mediji – odnosi z javnostmi,
promet – tahografi,
geodezija – urejanje lastniških mej – geodetske
evidence,
ribolov – sladkovodni ribolov,
forenzično preiskovaje gospodarskega prostora –
forenzični računovodja,
forenzično – kriminalistično tehnične preiskave –
preiskave rokopisov in podpisov,

ekonomija – bančništvo,
ekonomija – davki,
veterinarstvo – medicina psov in mačk,
veterinarstvo – medicina ptic, malih sesalcev in
plazilcev,
veterinarstvo – bujatrika,
veterinarstvo – veterinarsko javno zdravstvo in varna hrana,
veterinarstvo – zdravstveno varstvo kopitarjev,
veterinarstvo – zdravstveno varstvo in sistem reje
perutnine,
veterinarstvo – veterinarska patologija,
gradbeništvo – geotehnika,
gradbeništvo – gradbena tehnologija,
gradbeništvo – gradbeni objekti,
gradbeništvo – kamnoseštvo,
gradbeništvo – komunala,
gradbeništvo – nizke gradnje,
gradbeništvo – ocena investicij in finančna presoja
na področju gradbeništva,
gradbeništvo – operativa in projektiranje,
gradbeništvo – podi,
gradbeništvo – projektiranje,
gradbeništvo – stavbarstvo,
gradbeništvo – stavbna zemljišča,
gradbeništvo – tesarstvo in krovstvo,
gradbeništvo – visoke gradnje,
gradbeništvo – zaključna dela,
stroji in oprema – analize – raziskave – izvedeniška
mnenja,
stroji in oprema – energetska oprema in naprave,
stroji in oprema – energetski delovni stroji,
stroji in oprema – hrup in oprema,
stroji in oprema – hrup in vibracije,
stroji in oprema – inštalacijska oprema in naprave,
stroji in oprema – kovinska in nekovinska predelovalna oprema, stroji in naprave,
stroji in oprema – procesna tehnološka oprema in
naprave,
stroji in oprema – transportna oprema in naprave,
varstvo pri delu in požarna varnost – varstvo pri
delu splošno,
2. sodnih cenilcev na naslednjih področjih in podpodročjih ter
kmetijstvo – agro in hidromelioracije,
kmetijstvo – hmeljarstvo,
kmetijstvo – hortikultura,
kmetijstvo – kmetije,
kmetijstvo – kmetijska zemljišča,
kmetijstvo – kmetijska in gradbena zemljišča,
kmetijstvo – kmetijska proizvodnja,
kmetijstvo – kmetijska tehnika in mehanizacija,
kmetijstvo – pedologija,
kmetijstvo – poljedelstvo,
kmetijstvo – sadjarstvo,
kmetijstvo – varstvo rastlin,
kmetijstvo – vinogradništvo,
kmetijstvo – vrtnarstvo,
kmetijstvo – živinoreja,
gozdarstvo – gozdna zemljišča,
gozdarstvo – gozdni prostor,
gozdarstvo – gozdovi,
gozdarstvo – les,
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gozdarstvo – lesna masa,
gradbeništvo – geotehnika,
gradbeništvo – gradbena tehnologija,
gradbeništvo – gradbeni stroji,
gradbeništvo – gradbeni objekti,
gradbeništvo – komunala,
gradbeništvo – nizke gradnje,
gradbeništvo – nepremičnine,
gradbeništvo – ocena investicij in finančna presoja
na področju gradbeništva,
gradbeništvo – operativa in projektiranje,
gradbeništvo – podi,
gradbeništvo – projektiranje,
gradbeništvo – sanacije in rekonstrukcije,
gradbeništvo – stavbna zemljišča,
gradbeništvo – tesarstvo in krovstvo,
gradbeništvo – visoke gradnje,
gradbeništvo – zaključna dela,
stroji, oprema in premičnine – inštalacijska oprema
in naprave,
stroji, oprema in premičnine – stroji in naprave,
stroji in oprema – analize – raziskave – izvedeniška
mnenja,
stroji in oprema – energetska oprema in naprave,
stroji in oprema – energetski delovni stroji,
stroji in oprema – hrup in vibracije,
stroji in oprema – inštalacijska oprema in naprave,
stroji in oprema – kovinska in nekovinska predelovalna oprema, stroji in naprave,
stroji in oprema – procesna tehnološka oprema in
naprave,
stroji in oprema – transportna oprema in naprave,
stroji in oprema – zavarovalne škode na strojih,
opremi in vozilih,
računalništvo – računalništvo,
3. sodnih tolmačev za naslednje jezike:
arabski jezik,
kitajski jezik,
francoski jezik,
nemški jezik,
poljski jezik,
romski jezik,
litvanski jezik,
latvijski jezik,
estonski jezik,
ukrajinski jezik,
ruski jezik,
bosanski jezik,
srbski jezik,
hrvaški jezik,
makedonski jezik.
Pogoji za imenovanje
Za sodnega izvedenca in sodnega cenilca je
lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje prvega odstavka 87. člena v povezavi z 92. členom ZS:
1. je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora in aktivno obvlada slovenski jezik,
2. je poslovno sposoben,
3. je osebnostno primeren,
4. ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, zaradi
katerega bi bil moralno neprimeren za opravljanje izvedenskega oziroma cenilskega dela, ker bi to lahko
škodovalo nepristranskemu ali strokovnemu opravljanju
njegovega dela ali ugledu sodišča,
5. ima univerzitetno izobrazbo ali končan magistrski študijski program in ima ustrezno strokovno znanje
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ter praktične sposobnosti in izkušnje za določeno vrsto
izvedenskega oziroma cenilskega dela,
6. ima šest let delovnih izkušenj s področja, na katerem želi opravljati izvedensko oziroma cenilsko delo,
7. ne opravlja dejavnosti, ki ni združljiva s sodnim
izvedeništvom oziroma cenilstvom.
Za sodnega tolmača je lahko imenovan, kdor je
poleg izpolnjevanja pogojev iz 1. do 5. točke prvega
odstavka 87. člena v povezavi s 93. členom ZS tudi
uspešno opravil preizkus znanja za sodnega tolmača.
Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Ministrstvo za pravosodje bo z dnem objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na svoji
spletni strani http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_
objave/ objavilo obrazca vlog za imenovanje za sodne
izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače. Kandidati
za sodne izvedence/sodne cenilce ter sodne tolmače se
prijavijo z objavljenima obrazcema.
Vloge kandidatov za imenovanje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
Rok za vložitev vloge: 30 dni po objavi javnega
poziva.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 360-136/2017/2

Ob-3610/17

Na podlagi 339. člena Energetskega zakona
(Uradni list RS, št. 17/14 – EZ-1 in 81/15), 15. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05
– ZDU-1-UPB4, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E,
48/09 – ZDU-1E, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12
– ZDU-1F, 47/13 – ZDU-1G, 12/14 – ZDU-1H, 90/14
– ZDU-1I in 51/16 – ZDU-1J; v nadaljnjem besedilu: ZDU-1), Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji
energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS, št. 92/14) in
Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic
(Uradni list RS, št. 6/10, 23/13 in 17/14 – EZ-1) Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova
ulica 4, 1000 Ljubljana, objavlja
javni natečaj
za pridobitev pooblastila za izdajo
energetskih izkaznic
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za
infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet javnega natečaja: predmet javnega natečaja je podelitev pooblastila izdajateljem za izdajo
energetskih izkaznic. To pooblastilo se podeli kot javno
pooblastilo.
3. Pogoji sodelovanja in prijave na javni natečaj
Na natečaj se lahko prijavijo gospodarske družbe,
samostojni podjetniki, zavodi in zbornice. Gospodarske
družbe oziroma zavodi morajo biti ustanovljeni po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09
– ZGD-UPB3, 33/11 – ZGD-1D, 91/11 – ZGD-1E, 32/12
– ZGD-1F, 57/12 – ZGD-1G, 44/13 – odl. US, 82/13
– ZGD-1H, 55/15 – ZGD-1I in 15/17 – ZGD-1J), Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00
– ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ali Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 14/05 –
ZGO-1-UPB1 popravek, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS,
111/05 – odl. US, 126/07 – ZGO-1B, 108/09 – ZGO-1C,
61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12 – ZGO-1D,
101/13 – ZDavNepr, 110/13 – ZGO-1E in 19/15 –
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ZGO-1F) s sedežem v Republiki Sloveniji. Gospodarske družbe, samostojni podjetniki oziroma zavodi, ki se
prijavljajo na razpis:
– ne smejo biti v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– imeti morajo poravnane obveznosti do Republike
Slovenije;
– morajo izpolnjevati naslednja pogoja:
– v sodni register oziroma v Poslovni register
Slovenije imajo vpisano dejavnost po Standardni klasifikaciji dejavnosti – (71.1) Arhitekturno in tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje,
– ima zaposlenega vsaj enega neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic ali s pogodbo
o delu z neodvisnim strokovnjakom za izdelavo energetskih izkaznic zagotovljeno izvajanje teh nalog.
Izdajatelji morajo izvesti postopek izdaje energetske izkaznice po vsaki zahtevi za njeno izdajo.
Izdajatelj bo dobil javno pooblastilo za obdobje petih let od dneva podpisa odločbe ministrstva.
5. Način prijave: popolna prijava prijavljena v skladu
z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti oddana
na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4,
1000 Ljubljana, pod oznako »Vloga za javni natečaj za
pridobitev pooblastila za izdajo energetskih izkaznic« ter
polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vsi podatki
iz vlog prijaviteljev so javni.
6. Odpiranje vlog: javni natečaj je odprt pet let. Prispele vloge se obravnavajo vsak drugi teden v mesecu,
ki sledi. Odpiranje ni javno.
7. Obveščanje o izboru: prijavitelji vlog bodo obveščeni v roku najmanj 60 dni od sprejema vloge.
8. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na internet naslovu http://www.gov.si/mzip.
9. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi
z javnim natečajem je mogoče dobiti pri kontaktni osebi:
Erik Potočar (erik.potocar@gov.si).
Ministrstvo za infrastrukturo
Št. 701-83/2017

Ob-3642/17

Na podlagi tretjega odstavka 62. 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 in 48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15 –
ZDT-1 in 23/17 – ZSSve; ZDT-1) Ministrstvo za pravosodje objavlja
javni poziv
državnim tožilcem, k vložitvi prijav za dodelitev enega okrajnega državnega tožilca na Vrhovno državno
tožilstvo Republike Slovenije, zaradi opravljanja zahtevnejših strokovnih nalog v Strokovno informacijskem
centru.
Predvideni čas dodelitve je tri leta, z delovnim časom 8 ur dnevno, z možnostjo podaljšanja.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave
poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov:
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljub
ljana.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 96-1/2017

Ob-3631/17

Komunala Izola d.o.o. – Komunala Isola s.r.l., Industrijska cesta 8, 6310 Izola, ki jo zastopa direktor Denis
Bele (v nadaljevanju: Komunala Izola), na podlagi Pogodbe o upravljanju poslovnih prostorov v lasti Občine
Izola z dne 9. 11. 2017, Zakona o stvarnem premoženju
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države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 –
ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)
in Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja
v najem (Uradne objave 24/09, 13/11 in 4/12), razpisuje
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola
I. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednji poslovni prostori:
a) Manziolijev trg 2, v izmeri 57,7 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 468,58 EUR;
b) Koprska 21, v izmeri 24,64 m2, z namembnostjo
trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti.
Izklicna cena najemnine je 165,33 EUR;
c) Trubarjeva ulica 1, v izmeri 18,2 m2, z namembnostjo skladiščnega prostora. Izhodiščna cena mesečne
najemnine je 91,00 EUR;
d) Cegnarjeva ulica 1, v izmeri 26,1 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je
150,80 EUR;
e) Trg Etbina Kristana 5, v izmeri 70,2 m2, z namembnostjo prodajalne – ribarnice. Izhodiščna cena
mesečne najemnine je 1.150,50 EUR;
f) Cankarjev drevored 16b, v izmeri 81,8 m2, z namembnostjo pisarniške dejavnosti oziroma druge storitvene dejavnosti; Izhodiščna cena mesečne najemnine
je 640,00 EUR;
g) Veliki trg 6, v izmeri 8,06 m2, z namembnostjo
skladišča oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna
cena mesečne najemnine je 47,00 EUR;
h) Kumarjeva ulica 7, v izmeri 40,8 m2, z namembnostjo skladiščnega prostora. Izhodiščna cena mesečne
najemnine je 200,00 EUR;
i) Veliki trg 7, v izmeri 17,3 m2, z namembnostjo
trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti.
Izhodiščna cena mesečne najemnine je 148,00 EUR;
j) Pittonijeva ulica 13, v izmeri 106,1 m2 (uporabne
površine 89,7 m2), z namembnostjo gostinske dejavnosti – bara. Izhodiščna cena mesečne najemnine je
887,26 EUR;
k) Gorkijeva ulica 2, v izmeri 12 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti, možnost tudi skladiščnega prostora. Izhodiščna cena
mesečne najemnine je 212,00 EUR. Poslovni prostor je
v uporabi – obstoječi uporabnik ima prednostno pravico;
l) Gorkijeva ulica 6, v izmeri 20,2 m2, z namembnostjo skladiščnega prostora. Izhodiščna cena mesečne
najemnine je 200,00 EUR. Poslovni prostor je v uporabi
– obstoječi uporabnik ima prednostno pravico;
m) Gorkijeva ulica 8, v izmeri 38 m2, z namembnostjo pisarniške dejavnosti oziroma druge storitvene
dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je
324,00 EUR. Poslovni prostor je v uporabi – obstoječi
uporabnik ima prednostno pravico.
Vsak posamezni predmet oddaje se odda v najem
za določen čas, in sicer za obdobje 1 leta od sklenitve
pogodbe, z možnostjo podaljšanja do 5 let oziroma za
obdobje 5 let (pri obstoječem uporabniku).
Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje
se odda ponudba posebej.
II. Pogoji prijave
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in
fizične osebe – samostojni podjetniki, ki imajo svoj se-
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dež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU in
EGP. Fizična oseba, ki še ni registrirana kot samostojni
podjetnik posameznik, mora ob prijavi na razpis zagotoviti, da bo izvajala dejavnost kot samostojni podjetnik
posameznik oziroma podati izjavo, da bo izbrani ponudnik po prejemu sklepa o izbiri, v roku 15 dni, registriral
ustrezno dejavnost.
2. Pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki,
ki imajo svoj sedež v drugi državi članici EU in EGP in
ne morejo pridobiti takih listin, kot javni razpis zahteva
od pravnih in fizičnih oseb – samostojnih podjetnikov, ki
imajo sedež v Republiki Sloveniji, lahko predložijo listine
od pristojnih organov in institucij v okviru pravne ureditve, ki po vsebini in namenu nadomeščajo listine ki jih
javni razpis zahteva od pravnih in fizičnih oseb – samostojnih podjetnikov, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.
Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje
podatke in dokazila:
– izpolnjen obrazec PRIJAVA z jasnim opisom ponudbe;
– fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma
priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum
oddaje ponudbe; za fizične osebe pa fotokopija osebnega dokumenta;
– izjavo o poravnanih vseh obveznostih do Komunale Izola in Občine Izola (Komunala Izola, Sektor za
upravljanje z nepremičninami, bo verodostojnost izjave
preveril v Finančno računovodski službi Komunale Izola
ter Službi za računovodstvo in finance Občine Izola neposredno pred sklenitvijo najemne pogodbe);
– za obstoječe uporabnike: potrdila o poravnanih
obratovalnih stroških (poraba el. energije, poraba vode,
komunalne storitve …);
– potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije
o plačanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni
glede na dan oddaje ponudbe;
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev;
– dokazilo o vplačani varščini;
– podpisan osnutek najemne pogodbe (seznanjenost z vsebino pogodbe);
– opis programa oziroma dejavnosti, ki naj bi se
v poslovnem prostoru odvijala;
– dokazilo o finančni sposobnosti:
– za pravne osebe BON 1 (ali BON 1/P) s podatki
in kazalniki za leto 2016;
– za samostojne podjetnike posameznike:
BON 1/SP s podatki in kazalniki za leto 2016.
3. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje določene
v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Izbrani ponudnik si mora pred začetkom obratovanja zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito
obratovanje.
III. Pogoji najema
Najemnina za najem posameznega poslovnega
prostora vključuje najem le-tega.
Izhodiščna cena v razpisnem postopku je določena
na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke oziroma izkustveno, skladno z določili Uredbe in Pravilnika. V skladu z 2. točko 44. člena Zakona
o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11
– UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15) DDV
ni obračunan.
Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati
varščino v višini 3 izklicnih mesečnih najemnin na naslov:
Komunala Izola d.o.o. TRR SI56 1010 0002 9080 595,
s pripisom »vplačilo varščine« in nepremičnino na katero
se varščina nanaša, sklic 00 96000. Vplačana varščina
se bo pri izbranem ponudniku – najemniku koristila za
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plačilo morebitnih neplačanih obratovalnih in drugih stroškov ali najemnin, ostalim pa bo vrnjena v 30 dneh po
opravljeni izbiri. V primeru, da izbrani najemnik odstopi
od najema ali v določenem roku ne podpiše najemne pogodbe, varščina zapade v korist Komunale Izola. V kolikor so ob prenehanju najemnega razmerja poravnane
vse najemnine, obratovalni in drugi stroški, se vplačana
varščina najemniku vrne.
Najemnina za poslovni prostor se poravna do konca tekočega meseca po izstavitvi računa na namenski
račun Komunale Izola. Plačilo najemnine v določenem
roku je bistvena sestavina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna najemnine v določenem roku, se šteje
pogodba za razdrto.
Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse davčne dajatve. Vsi stroški obratovanja (poraba električne
energije, poraba vode, telefonski stroški, odvoz smeti,
stroški ogrevanja in hlajenja, stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov, stroški rednega vzdrževanja, stroški
zavarovanja in drugi stroški, povezani s poslovnim prostorom) so breme najemnika. Zavarovalne police, ki jih
sklepa najemnik, morajo biti vinkulirane v korist občine.
IV. Merila za ocenitev ponudb
Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama ponudnikov so:
MERILA
1
2

3
4
5
6

Kvaliteta in zanimivost programa
Višina ponujene najemnine:
– najemnina je višja od izhodiščne –
vsakih 20 EUR= 1 točka
– najemnina je enaka izhodiščni = 0 točk
do 6 mesecev – izkušenj in pozitivno
poslovanje
od 6 mesecev do 1 leta – izkušenj in
pozitivno poslovanje
od 1 do 3 leta – izkušenj in pozitivno
poslovanje
3 leta in več – izkušenj in pozitivno
poslovanje

Možne
točke
do 20

5
10
20
30

Poslovni prostor se odda ponudniku z največjim
številom zbranih točk. Izbranih bo toliko ponudnikov,
kolikor je poslovnih prostorov. V primeru, da dva ali več
ponudnikov doseže isto število točk, se bodo z njimi
opravila pogajanja.
V. Navodila za pripravo prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno
na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Prijava
mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili.
Prijave pod izhodiščno mesečno najemnino, nepopolne prijave in prijave ponudnikov, ki imajo do Občine
Izola neporavnane obveznosti, ne bodo upoštevane. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva
zaključka razpisnega roka.
VI. Rok in način predložitve prijav
Predlagatelji morajo prijavo oddati bodisi po pošti
kot priporočeno pošiljko najpozneje do 15. 1. 2018 (datum poštnega žiga) na naslov Komunala Izola d.o.o.,
Industrijska cesta 8, Izola ali pa jo osebno dostaviti
v času uradnih ur v tajništvo Komunale Izola, Industrijska cesta 8, Izola. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici
z oznako »javni razpis – ne odpiraj, ponudba za poslovni
prostor pod oznako a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l),
m), n) (ustrezno obkroži)«, z navedbo poslovnega pro-
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stora, za katerega kandidirajo. Na hrbtni strani ovitka
mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo
izločene in po končanem postopku odpiranja prijav neodprte vrnjene prijavitelju.
VII. Datum odpiranja in vsebina prijav
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo
obravnavala komisija za oddajo nepremičnega premoženja v najem, imenovana s sklepom župana
št. 011-10/2015 z dne 3. 2. 2015.
Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 17. 1.
2018 od 15. ure dalje, v sejni sobi Komunale Izola na naslovu Industrijska cesta 8, 6310 Izola. Ponudbe se bodo
odpirale in obravnavale po vrstnem redu, po katerem so
bile predložene. Na odpiranju ponudb bo strokovna komisija ugotavljala popolnost le-teh glede na zahtevana
dokazila. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
VIII. Izid razpisa
Komunala Izola, Sektor za upravljanje z nepremičninami, po prejemu zapisnika komisije, izda sklepe o izboru najemnikov, ki ga vroči vsem ponudnikom. Ponudniki
bodo s sklepom o izbiri obveščeni najkasneje v roku pet
delovnih dni po izdelavi prednostnega seznama.
Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene najemne pogodbe najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri oziroma
po pravnomočnosti sklepov o izbiri. Če izbrani ponudnik
ne sklene pogodbe v navedenem roku, bo Komunala Izola sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom. Najemna pogodba bo sklenjena v obliki
notarskega zapisa, in sicer za določen čas 1 leta od
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sklenitve pogodbe, z možnostjo podaljšanja do 5 let oziroma za čas 5 let (pri obstoječem uporabniku). Stroške
notarskega zapisa plača najemnik.
IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Komunala Izola si pridržuje pravico, da, ne glede na
ostala določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase in/ali za kogarkoli:
– kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne varščina,
– kot najugodnejšega ponudnika po Javnem razpisu ne izbere nobenega od ponudnikov,
– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne
pogodbe v prilogi Javnega razpisa in posledično ta popravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga Javnega razpisa, namesto prejšnjega,
– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede
dodatna pogajanja.
O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti
ponudnike v osmih delovnih dneh od odpiranja prispelih
ponudb.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Komunale Izola, www.komunala-izola.si/jom3/index.php/sl/.
Zainteresirani ponudniki jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi na Komunali Izola, Sektorju za upravljanje
z nepremičninami, Industrijska cesta 8, 6310 Izola.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur po tel. 05/66-34-950.
Komunala Izola d.o.o. – Komunala Isola s.r.l.
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-5/2017/7

Ob-3614/17

V register političnih strank se vpiše politična stranka
Dobra država, s kratico imena DD in s sedežem v Ljub
ljani, Tomšičeva ulica 1. Znak stranke je sestavljen iz
stiliziranih, zrcalno obrnjenih črk DD, ki se prepletata
v obliki znaka neskončnosti ter pripisa DOBRA DRŽAVA.
Stilizirana in prilagojena uporaba znaka neskončnosti
v povezavi z začetnicami imena stranke DOBRA DRŽAVA simbolizira povezanost »dobrega« in »države«,
kar na najvišji komunikacijski ravni ponazarja osnovno
usmeritev stranke – dobro delovanje za razvoj države in
kakovost življenja državljanov. Stilizirani črki v osnovni
horizontalni postavitvi znaka DD zavzemata eno tretjino
(1/3) površine logotipa/znaka, pripis DOBRA DRŽAVA
pa dve tretjini (2/3) površine. V osnovni horizontalni postavitvi logotipa/znaka stranke je pod pripisom DOBRA
DRŽAVA zelena črta, ki simbolizira trajnostno-ekološko
usmerjenost stranke. Stilizirani črki DD v obliki znaka neskončnosti ter napis DOBRA DRŽAVA sta modre
barve (Pantone 3015), zelena črta po napisom DOBRA
DRŽAVA pa zelene (Pantone 376). Podlaga osnovnega
logotipa/znaka je bela.
Kot zastopnik politične stranke Dobra država se
v register političnih strank vpiše Peter Jamnikar, roj.
15. 5. 1959, državljan Republike Slovenije, s stalnim
prebivališčem: Pražakova ulica 14, Ljubljana.
Matična številka politične stranke je: 4103246000.
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Objave gospodarskih družb

Ob-3627/17
Direktorica družbe KOMPAS INT d.d., vpisane v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, z matično
številko 5255171000, s poslovnim naslovom Vojkova 58,
1000 Ljubljana, na podlagi 622.e člena ZGD-1 objavlja
obvestilo, da je bil dne 12. 12. 2017 registrskemu organu
– Okrožnemu sodišču v Ljubljani, predložen odpravek
notarskega zapisa Načrta čezmejne združitve notarke
mag. Nine Češarek iz Kočevja, opr. št. SV 684/17 z dne
28. 11. 2017 sklenjen med:
– prevzemno družbo KOMPAS INT d.d. (delniška
družba), ustanovljena in organizirana po zakonih Republike Slovenije, vpisana v sodni register Okrožnega
sodišča v Ljubljani (kjer so v zbirki listin shranjene listine
iz 3/2 člena Direktive 68/151/EGS) z matično številko
5255171000, s poslovnim naslovom Vojkova 58, 1000
Ljubljana in
– prevzeto družbo KOMPAS YACHTING, družba
z omejeno odgovornostjo, ustanovljena in vpisana pri
sodnem registru gospodarskih družb Gospodarskega
sodišča v Zagrebu – stalna služba u Karlovcu (kjer
so v zbirki listin shranjene listine iz 3/2 člena Direktive 68/151/EGS), z matično številko 060177947 in poslovnim naslovom: Bosanci 6/b, Bosiljevo, Republika
Hrvaška.
Upniki in imetniki deležev vsake od družb, ki se
čezmejno združujeta, lahko pridobijo popolne informacije o nameravani čezmejni združitvi in načinu uveljavljanja svojih morebitnih pravic na sedežih obeh družb
brezplačno.
KOMPAS INT d.d.
Nina Namorš, direktorica
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Zavarovanja terjatev
SV 551/2017

Ob-3638/17

Na podlagi neposredno izvršljivega Notarskega zapisa notarja dr. Veble Andreja iz Maribora, opr.
št. SV 551/2017 z dne 13. 12. 2017, je bila nepremičnina
– triinpolsobno stanovanje št. 5, posamezni del stavbe
št. 12, ki se nahaja v III. nadstropju stavbe s pripadajočo kletno shrambo ter skupnih prostorov in naprav in
funkcionalnega zemljišča, ki pripada navedenemu delu
stavbe, vse v stavbi št. 657-44, k.o. 657 – Maribor-Grad,
na naslovu Gledališka ulica 8, 2000 Maribor, stoječi
na parc. št. 1281/6, k.o. 657 – Maribor-Grad, katero je
zastavitelj Christos Oikonomidis pridobil v izključno last
na podlagi verige listin, in sicer Kupoprodajne pogodbe
št. 76/84 z dne 19. 3. 1984, sklenjene med SGP Konstruktor Maribor n.sol.o., Maribor, kot prodajalcem in
Pograjc Ivanom in Lucijo, kot kupcema; pravnomočnega
Sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Mariboru opr.
št. I D 556/2013 z dne 30. 5. 2013 po pokojnem Ivanu
Pograjcu; Darilne pogodbe z dne 4. 6. 2013, sklenjene
med Lucijo Pograjc, kot darovalko in Pograjc Juretom,
kot kupcem in Kupoprodajne pogodbe z dne 7. 11. 2017,
sklenjene med Pograjc Juretom, kot prodajalcem ter
Oikonomidis Christosom, kot kupcem, zastavljena v korist banke – upnice Nove kreditne banke Maribor d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, mš. 5860580000,
za zavarovanje denarne terjatve upnice do dolžnika
Oikonomidis Christosa na temelju kreditne pogodbe
št. 171207676014 v višini 95.000,00 EUR s pp, z zapadlostjo terjatve najkasneje do vključno 18. 12. 2032.
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Objave sodišč

Izvršbe
VL 73118/2009

Os-3555/17

Na podlagi sklepa o dovolitvi izvršbe Okrajnega sodišča v Mariboru VL 73118/2009 z dne 25. 10.
2017 in I 2008/2017 z dne 2. 11. 2017, zaradi izterjave 10.513,16 EUR in 1.574,16 EUR s pp., je izvršitelj
Jože Žel 22. 11. 2017 opravil rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo – stanovanja št. 4 v II. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Gosposvetska
cesta 27a, Maribor, stoječe na parc. št. 1448 k.o. 658
Koroška vrata, kot posamezni del stavbe št. 3, št. stavbe 1496 (658-1496-3), last dolžnikov Adama Vrbanića
in Marice Vrbanić, oba stan. Gosposvetska cesta 27a,
Maribor, vsakega do 1/2 celote.
Objava rubeža nepremičnine ima pomen zaznambe
sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 11. 2017

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
0052 VL 8586/2015

Os-2129/17

Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi upnice
SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, zoper
dolžnico Darjo Weingerl, Crowhurst House 40, SW90UD
London, zaradi izterjave 1.421,73 EUR s pp, sklenilo:
Dolžnici Darji Weingerl, stanujoči Crowhurst
House 40, SW90UD London, se v izvršilni zadevi
0052 VL 8586/2015 na podlagi 85. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, kot začasni zastopnik postavi
odvetnik Niko Praznik, Gledališka ulica 2, 3000 Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico v postopku
vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 19. 4. 2017
VL 84229/2017

Os-3476/17

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Javno
podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62,
Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Samo Lozej, Verovškova ulica 62, Ljubljana, po Mark Kušej, Verovškova
ulica 70, Ljubljana, proti dolžniku Gopal Puri, Nathan
Road, Hollywood Plaza 610, Hong Kong, ki ga zastopa zak. zast. Dobnik Carmen – odvetnica, Likozarjeva
ulica 6, Ljubljana, zaradi izterjave 332,86 EUR, sklenilo:
Dolžniku Gopal Puri, Nathan Road, Hollywood Plaza 610, Hong Kong, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Carmen Dobnik, Likozarjeva 6, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2017
VL 48472/2017

Os-3514/17

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika T - 2
d.o.o., Verovškova 64A, Ljubljana, ki ga zastopa zak.
zast. Jure Valjavec, proti dolžniku Aleksandru Bolko,
Zgornji Jakobski Dol 1, Jakobski Dol, ki ga zastopa zač.
zast. odv. Nina Naglič, Partizanska cesta 11, Maribor –
dostava, zaradi izterjave 577,86 EUR, sklenilo:
Dolžniku Aleksandru Bolko, Zgornji Jakobski
Dol 1, Jakobski Dol, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Nina Naglič,
Partizanska cesta 11, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 10. 2017
0294 I 335/2016

Os-3375/17

Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi
upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljub
ljana, ki jo zastopa Luka Korošec, Ajdovščina 4, Ljubljana
- dostava, proti dolžnici Maji Kobal, Bernekerjeva ulica 2,
Ljubljana, zaradi izterjave 3.785,52 EUR, sklenilo:
Dolžnici Maji Kobal se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Maja Krašovec Orel, Bevkov trg 6, Nova Gorica.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse
dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 7. 2017

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 91/2016

Os-3389/17

Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je v teku zapuščinski postopek po pok. Vladimirju Faustu, pok.
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Vjekoslava, iz Zagreba, Gosposvetska 15, Republika
Hrvaška, roj. 6. 5. 1924, ki je umrl 13. 12. 1985.
Dediči prvega dednega reda so se dedovanju odpovedali, sodišče s podatki o morebitnih drugih dedičih
pokojnega ne razpolaga.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva dediče drugega dednega reda ter vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo sodišču v roku enega
leta od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 24. 10. 2017
D 252/2017

Os-3383/17

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po pok. Pahulje Jožefi, hčerki Pahulje Jožeta (tudi Pahule Joe), roj. najkasneje decembra 1918, najverjetneje
v ZDA, kjer je najverjetneje tudi umrla in ki je bila razglašena za mrtvo z datumom smrti 31. 12. 1988.
Sodišču sorodniki pok. Pahulje Jožefe, ki bi prišli
v poštev za dedovanje na podlagi zakona, niso znani.
Zato sodišče s tem oklicem poziva vse, ki menijo,
da imajo kakršno koli pravico do zapuščine pokojne
Jožefe Pahulje, da se v roku enega leta od objave tega
oklica v Uradnem listu RS, na spletni strani tukajšnjega
sodišča in na sodni deski tukajšnjega sodišča zglasijo
ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine. 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 248/2017

Os-3384/17

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po pok. Amaliji Speh, hčerki Pahulje Jožeta (tudi Pahule Joe), roj. najkasneje decembra 1918, najverjetneje
v ZDA, kjer je najverjetneje tudi umrla in ki je bila razglašena za mrtvo z datumom smrti 31. 12. 1988.
Sodišču sorodniki pok. Speh Amalije, ki bi prišli
v poštev za dedovanje na podlagi zakona, niso znani.
Zato sodišče s tem oklicem poziva vse, ki menijo, da
imajo kakršno koli pravico do zapuščine pokojne Speh
Amalije, da se v roku enega leta od objave tega oklica
v Uradnem listu RS, na spletni strani tukajšnjega sodišča
in na sodni deski tukajšnjega sodišča zglasijo ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine. 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 155/2017

Os-3560/17

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Gajzer Francu, sinu Franca, EMŠO
2010932500259, upokojencu, drž. Republike Slovenije,
nazadnje stanujočem v Kočevju, Cesta na Trato 25,
umrlem 6. 6. 2017 v Metliki.
V poštev za dedovanje na podlagi zakona pride
tudi njegov sin Gajzer Franc, roj. 21. 11. 1951, ki pa je
neznanega bivališča.
Glede na zgoraj navedeno sodišče s tem oklicem
poziva dediča Gajzer Franca, da se v roku enega leta

od objave tega oklica v Uradnem listu RS, na sodni deski tukajšnjega sodišča in na spletni strani tukajšnjega
sodišča, javi ter uveljavlja svojo pravico do dediščine. Po
preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom
o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 24. 11. 2017
D 70/2016

Os-3342/17

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski
postopek po pok. Mariji Franca, hčerki Josipa Franca,
roj. 3. 4. 1853, nazadnje stanujoči v Galantičih, ki je
umrla dne 13. 4. 1927. Sodišču niso znani dediči po zapustničinih otrokih. Iz statausa animarum izhaja, da je
imela zapustnica pet otrok, in sicer Antonio, Joannesa
(Ivana), Josepha, Michaela in Antoniusa (Antona). Sodišču sta dosedaj znana le dva dediča po zapustničinem
sinu Ivanu Franca, in sicer Marcel in Dušan Franca.
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 nadaljevalo 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 14. 9. 2017
II D 25/2016

Os-3280/17

V zapuščinski zadevi po pok. Davorinu Lešnik, rojenem 11. 11. 1930, umrlem 13. 2. 2015, nazadnje stanujočem Tyrševa ulica 24, Maribor, gre za zapuščino
brez dedičev.
Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina 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 upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 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 stečaja 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 11. 10. 2017
D 400/2016

Os-3395/17

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Čermelj Petru, z zadnjim prebivališčem
Zavino 9, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom Okraj-
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nega sodišča v Novi Gorici, opr. št. IN 32/2014 z dne
7. 6. 2016, kot datum smrti pa se šteje 29. 7. 1961.
Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 10. 2017
D 343/2016

Os-3552/17

Pri Okrajnem sodišču v Škofji Loki je bil 29. 11.
2016 uveden zapuščinski postopek opr. št. D 343/2016,
po pokojnem Stanislavu Bertonclju, sinu Karola, rojenem 28. 11. 1932, slovenskem državljanu, samskem,
umrlem 15. 11. 2016, nazadnje stanujočem Gorenja
vas – Reteče 25, Škofja Loka.
Po do sedaj zbranih podatkih je bil zapustnik samski in ni imel otrok. Oče zapustnika, Karel Bertoncelj in
zapustnikova mati, Ivana Bertoncelj, sta umrla pred njim.
Zapustnik je imel dva brata, Draga Bertonclja in Francija
Bertonclja in tri sestre, Ano Petrovič, Ivanko Bertoncelj
in Majdo Bertoncelj. Vsi so umrli pred zapustnikom in so
bili brez potomcev.
Sodišče ima sledeče podatke o dedičih tretjega
dednega reda:
Pokojna zapustnikova stara mati po očetu, Marija
Kuralt, je imela eno nezakonsko hčer, Johano Babnik.
Umrla je pred zapustnikom in je imela pet otrok, Frančiško Babnik, ki je umrla pred zapustnikom in je imela dva
sinova, Janeza Dolinarja, ki je umrl pred zapustnikom in
je imel enega sina, Romana Dolinarja ter Marjana Dolinarja, ki je tudi umrl pred zapustnikom in je imel enega
sina, Iztoka Dolinarja. Slednji je umrl pred zapustnikom
in je imel dva otroka, Domna Dolinarja in Tjašo Dolinar.
Nadalje je Johana Babnik imela še tri sinove, Karla Babnika, ki je umrl pred zapustnikom in je imel enega sina
Bogdana Babnika, Alojza Babnika, ki je umrl pred zapustnikom in je bil brez otrok, Janka Babnika, ki je umrl pred
zapustnikom in je imel tri otroke, Janeza Babnika, Jerico
Babnik in Jano Babnik ter še hčerko Jerico Babnik, ki je
umrla pred zapustnikom in je imela enega sina, Hermana
Gvardjančiča. Zapustnikova stara mati po očetu, Marija
Kuralt, se je potem poročila z Janezom Kuraltom in je
imela z njim šest otrok, Franca Kuralta, ki je umrl pred zapustnikom in je imel sedem otrok, Marijo Biček, ki je umrla pred zapustnikom in ni imela otrok, Frančiško Jenko, ki
je umrla pred zapustnikom in je imela šest otrok, Janeza
Jenka, ki je umrl pred zapustnikom in je imel eno hčerko,
Vando Trojanšek, Frančiško Peternel, ki je umrla pred
zapustnikom in je imela dva sinova, Andreja Peternela in
Uroša Peternela, Ivano Porenta, Alojzijo Lapajne, Marijo
Dolenec in Vido Hribernik. Nadalje je imel Franc Kuralt
tudi sina Franca Kuralta, ki je umrl pred zapustnikom in
je imel dva otroka, Janeza Kuralta in Gabrijelo Kuralt, ki je
umrla pred zapustnikom in ni imela otrok, Janeza Kuralta,
ki je umrl pred zapustnikom in je imel pet otrok, Ivana Kuralta, ki je umrl pred zapustnikom in ni imel otrok, Vincenca Kuralta, Francija Kuralta, ki je umrl pred zapustnikom
in je imel enega sina, Tomaža Kuralta, Marijo Kuralt, Ivano Kuralt ter še dva otroka, ki sta umrla pred zapustnikom
in nista imela otrok. Franc Kuralt je imel tudi sina Alojza
Kuralta, ki je umrl pred zapustnikom in je imel enega sina,
Rudija Kuralta, ki je tudi umrl pred zapustnikom in ni imel
otrok, Ivano Kuralt, ki je umrla pred zapustnikom in ni ime-
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la otrok, ravno tako je pokojna tudi Štefanija Kuralt, bila
je samska in ni imela otrok. Nadalje je imel pokojni Franc
Kuralt še hčerko Frančiško Kuralt, ki je bila redovnica,
rodila se je pred letom 1900 in je bila brez potomcev, za
katero se ne ve, ali je še živa, sina Vojčka Kuralta, ki je
umrl pred zapustnikom in ni imel otrok, ter še dva sinova,
ki sta umrla pred zapustnikom in nista imela potomcev.
Zapustnikova stara mati po očetu, Marija Kuralt, se je
nato še drugič poročila, in sicer z Alojzijem Bertoncljem
in je imela z njim štiri otroke, sinova Alojza Bertonclja, ki
je umrl pred zapustnikom in je imel šest otrok ter Karla
Bertonclja, ki je bil samski in brez otrok. Poleg njiju je
imela še dva otroka, ki sta umrla pred zapustnikom in
nista imela otrok. Pokojni Alojz Bertoncelj je imel otroke,
Cecilijo Keber, ki je umrla pred zapustnikom in ni imela
otrok, Amalijo Škobar, ki je umrla pred zapustnikom in
je imela enega sina, Vinka Bertonclja, Karla Bertonclja,
ki je umrl pred zapustnikom in je imel dva otroka, Marijo
Mihovec in Julijana (Julčija) Bertonclja, Emila Bertonclja,
ki je imel dva otroka, Marjetko Hafner in Milana Bertonclja, Jožeta Bertonclja, ki je umrl pred zapustnikom in
je imel eno hčer, Anico Trtnik ter Alojzijo Šušteršič, ki je
umrla pred zapustnikom in je imela štiri otroke, sina Ladislava Šušteršiča, ki je umrl pred zapustnikom in je imel
dva otroka, Janeza Šušteršiča in Agato Majnik ter hčerke,
Ivanko Plešec, Antonijo Žagar in Jerico Jesenko. Imel je
tudi sestrično Jožefo Rahovsky, rojeno Kušar.
Sodišče drugih podatkov za dediče tretjega dednega reda nima, zato s tem oklicem poziva vse neznane
dediče tretjega dednega reda po pokojnem Stanislavu
Bertonclju, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega
oklica na oglasni deski sodišča.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 28. 11. 2017

Oklici pogrešanih
N 24/2017

Os-3522/17

Pri Okrajnem sodišču v Krškem je v teku nepravdni postopek zaradi razglasitve Branka Poženela, stan.
Brod 17, Novo mesto, za mrtvega.
Branko Poženel je že vrsto let med pogrešanimi.
Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem postopku sodišče Branka Poženela poziva, da se oglasi, vse,
ki kaj vedo o njegovem življenju ali smrti pa da to v treh
mesecih od objave tega oklica, sporočijo Okrajnemu
sodišču v Krškem. Po poteku tega roka bo sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 23. 11. 2017
N 19/2017

Os-3577/17

Pri Okrajnem sodišču v Krškem je v teku nepravdni
postopek zaradi razglasitve Marinković Pavao (Pavle),
neznanega bivališča, za mrtvega.
O Pavau Marinkoviću že več kot 100 let ni nobenega glasu, je pogrešan in od njegovega rojstva je preteklo
že več kot 146 let.
Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem postopku sodišče Pavaa Marinkovića poziva, da se oglasi, vse,
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ki kaj vedo o njegovem življenju ali smrti pa, da to v treh
mesecih od objave tega oklica, sporočijo Okrajnemu
sodišču v Krškem. Po poteku tega roka bo sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 1. 12. 2017
N 33/2017

Os-3519/17

Pred Okrajnim sodiščem v Piranu poteka na predlog
Roka Drašlerja, Malija 66D, Izola, ki ga zastopa Odvetniška družba Monika Mavsar o.p., d.o.o. iz Portoroža,
zoper nasprotnega udeleženca, pogrešanega Antona
Klevo, neznanega naslova, Izola - Isola, ki ga po odločbi
CSD Izola št. 1221-44/2017 z dne 14. 11. 2017 zastopa skrbnika za posebni primer Center za socialno delo
Izola, Cesta v Pregavor 3a, Izola, postopek razglasitve
pogrešane osebe za mrtvo.
O pogrešanem Antonu Klevi je znano zgolj to, da
o njem v zadnjih petih letih ni nobenega poročila ter da
je v zemljiški knjigi vpisan kot lastnik nepremičnine parcele št. 5788/2 k.o. Malija. Poleg tega iz zemljiške knjige
izhaja, da je zadnji vpis bil izveden na ime nasprotnega
udeleženca Antona Klevo dne 1. 1. 1849.
Pogrešano osebo se poziva, da se oglasi, vse, ki
bi karkoli vedeli o njenem življenju, zlasti pa smrti, pa
se poziva, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Piranu
v roku treh mesecev od objave tega oklica, sicer bo po
poteku tega roka sodišče pogrešano osebo razglasilo
za mrtvo.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 17. 11. 2017
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Preklici

Spričevala preklicujejo
Baretić Sanda, Šojska 27g, 51221 Kostrena, Hrvaška, diplomo št. 300, izdajatelj Naravoslovnotehniška
fakulteta, leto izdaje 2014. gnz-338846
Bojetu Nika, Fabianijeva 13, Ljubljana, diplomo
št. DE-1233, izdana na ime Nika Pirc, izdajatelj Doba
fakulteta Maribor, leto izdaje 2011. gny-338847
Kleva Nina, Koprska 2, Izola – Isola, diplomo
št. D03205, izdajatelj Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, leto izdaje 2012. gnx-338848
Racman Urška, Brezina 19b, Brežice, indeks,
št. 31110214, izdala Fakulteta za farmacijo leto izdaje
2011/2012. gni-338838

Drugo preklicujejo
AVTOPREVOZNIŠTVO
DRAGAN
UNUK
S.P., Keltska ulica 9, Maribor, potrdilo za voznika,
št. 012366/AD74-2-4304/2017, izdano na ime Milomir
Radanović, veljavnost do 14. 12. 2017, izdajatelj Obrtno
podjetniška zbornica Slovenije. gnp-338856
AVTOPREVOZNIŠTVO
DRAGAN
UNUK
S.P., Keltska ulica 9, Maribor, potrdilo za voznika,
št. 012366/AD74-2-3260/2015, izdano na ime Rade
Prodanović, veljavnost do 14. 7. 2016, izdajatelj Obrtno
podjetniška zbornica Slovenije. gno-338857
AVTOPREVOZNIŠTVO ROGAČ OTO S.P., Serdica 46, Rogašovci, izvod licence, št. 012387/001, za
vozilo Volvo, reg. št. MS J8 844, veljavnost do 30. 12.
2017. gnf-338841
BSI TRANSPORT d.o.o., Cesta Zore Perello-Godina 2, Koper – Capodistria, izvod licence,
št. GE006989/07028/006, za vozilo reg. št. GO KR-319,
veljavnost do 25. 8. 2019. gnu-338851
FRANC TRUPAJ S.P., Virštanj 10B, Podčetrtek,
potrdilo za voznika, št. O5006662, izdano na ime Aleksov Stojanche, veljavnost od 13. 2. 2015 do 24. 10.
2017, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica Slovenije.
gnt-338852
FRANC TRUPAJ S.P., Virštanj 10B, Podčetrtek,
potrdilo za voznika, št. O5003259, izdano na ime Drachevskyy Anatoliy, veljavnost od 1. 3. 2013 do 24. 10.
2017, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica Slovenije.
gns-338853
JANEZ PUNTAR S.P., Cesta pod Slivnico 2, Cerknica, potrdilo za voznika, št. 011845/SŠD14-2-8030/2012,
izdano na ime Milanković Ljubiša, veljavnost od 22. 12.
2012 do 31. 3. 2013, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnr-338829
JANEZ PUNTAR S.P., Cesta pod Slivnico 2, Cerknica, potrdilo za voznika, št. 011845/AD14-3-6534/2012,
izdano na ime Milanković Ljubiša, veljavnost od 4. 10.
2012 do 21. 12. 2012, izdajatelj Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije. gnq-338830
JANEZ PUNTAR S.P., Cesta pod Slivnico 2, Cerknica, potrdilo za voznika, št. 011845/RB14-2-4879/2015,
izdano na ime Mazić Mersudin, veljavnost od 4. 1. 2016

do 4. 7. 2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnp-338831
JANEZ PUNTAR S.P., Cesta pod Slivnico 2, Cerknica, potrdilo za voznika, št. 011845/RB14-2-4879/2015,
izdano na ime Mazić Mersudin, veljavnost od 4. 1. 2016
do 4. 7. 2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gno-338832
JANEZ PUNTAR S.P., Cesta pod Slivnico 2, Cerknica, potrdilo za voznika, št. 011845/AS14-2-4223/2013,
izdano na ime Ćelić Branislav, veljavnost od 11. 10.
2013 do 7. 4. 2014, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnn-338833
JANEZ PUNTAR S.P., Cesta pod Slivnico 2, Cerknica, potrdilo za voznika, št. 011845/AD14-2-1231/2013,
izdano na ime Mušanović Salko, veljavnost od 5. 3.
2013 do 1. 9. 2013, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnm-338834
JANEZ PUNTAR S.P., Cesta pod Slivnico 2, Cerknica, potrdilo za voznika, št. 011845/SŠD14-3-3549/2014,
izdano na ime Mušanović Salko, veljavnost od 6. 1.
2015 do 31. 12. 2015, izdajatelj Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije. gnl-338835
JANEZ PUNTAR S.P., Cesta pod Slivnico 2, Cerknica, potrdilo za voznika, št. 011845/AD14-2-52/2015,
izdano na ime Salanović Rasim, veljavnost od 6. 1. 2015
do 31. 12. 2015, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnk-338836
JANEZ PUNTAR S.P., Cesta pod Slivnico 2, Cerknica, potrdilo za voznika, št. 011845/SŠD14-3-4104/2014,
izdano na ime Stevanović Sebastijan, veljavnost od
17. 10. 2014 do 13. 1. 2015, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnn-338837
JERMAN ANDREJ S.P., Repnje 30B, Vodice, izvod licence, št. 012435/007, za vozilo Iveco, reg.
št. LJ MN-108, veljavnost do 22. 1. 2018. gne-338842
JOŽE ŠUŠTERIČ S.P., Pišece 72, Pišece, izvoda licenc, št. 012301/002, za vozilo Scania, reg.
št. KK E4-447 in št. 012301/012, za vozilo Scania, reg.
št. KK CZ-515. gnr-338854
Kožlakar Primož, Laze 21d, Laze v Tuhinju, potrdilo
o opravljenem strokovnem izpitu o usposobljenosti za
odgovorno osebo, št. 802318, izdajatelj Ministrstvo za
infrastrukturo, leto izdaje 2012. gnw-338849
MIJATOVIĆ PEJO S.P., Cesta komandanta Staneta 39, Medvode, potrdilo za voznika,
št. 012319/SŠD37-2-4970/2016, izdano na ime Dizdarević Emir, veljavnost od 21. 11. 2016 do 16. 2. 2017, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica Slovenije. gnn-338858
MIJATOVIĆ PEJO S.P., Cesta komandanta Staneta 39, Medvode, potrdilo za voznika,
št. 012319/AĆ37-2-2161/2016, izdano na ime Mešanović Sead, veljavnost od 18. 5. 2016 do 7. 5. 2017, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica Slovenije. gnm-338859
MIJATOVIĆ PEJO S.P., Cesta komandanta Staneta 39, Medvode, potrdilo za voznika,
št. 012319/SŠD37-2-4147/2016, izdano na ime Mustafić
Semir, veljavnost od 11. 10. 2016 do 11. 10. 2017, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica Slovenije. gnl-338860
MIJATOVIĆ PEJO S.P., Cesta komandanta Staneta 39, Medvode, potrdilo za voznika,
št. 012319/SŠD37-2-1685/2015, izdano na ime Mustafić
Semir, veljavnost od 23. 4. 2015 do 22. 4. 2016, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica Slovenije. gnk-338861
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MIJATOVIĆ PEJO S.P., Cesta komandanta Staneta 39, Medvode, potrdilo za voznika,
št. 012319/SŠD37-2-763/2014, izdano na ime Ramić
Muamer, veljavnost od 31. 1. 2014 do 12. 1. 2017, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica Slovenije. gnj-338862
MIJATOVIĆ PEJO S.P., Cesta komandanta Staneta 39, Medvode, potrdilo za voznika,
št. 012319/SŠD37-2-3515/2013, izdano na ime Abdulahagić Almadin, veljavnost od 19. 8. 2013 do 7. 2.
2018, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica Slovenije.
gni-338863
MIJATOVIĆ PEJO S.P., Cesta komandanta Staneta 39, Medvode, potrdilo za voznika,
št. 012319/SŠD37-2-3904/2017, izdano na ime Bošnjaković Miralem, veljavnost od 21. 7. 2017 do 7. 2.
2018, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica Slovenije.
gnh-338864
MIJATOVIĆ PEJO S.P., Cesta komandanta Staneta 39, Medvode, potrdilo za voznika,
št. 012319/SŠD37-2-3967/2013, izdano na ime Riđić
Arnes, veljavnost od 23. 9. 2013 do 7. 2. 2018, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica Slovenije. gng-338865
MIJATOVIĆ PEJO S.P., Cesta komandanta Staneta 39, Medvode, potrdilo za voznika,
št. 012319/RB37-2-357/2016, izdano na ime Zukić Almir,
veljavnost od 22. 1. 2016 do 7. 2. 2018, izdajatelj Obrtno
podjetniška zbornica Slovenije. gnf-338866
Murić Faik, Zbelovo 78, Loče pri Poljčanah, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500050136000, izdal
Cetis Celje d.d. gnd-338843

NEDELJKO NENADOVIĆ S.P., Zadobrovška
cesta 115, Ljubljana-Polje, izvod licence, št. 012761/010,
za vozilo Mercedes-Benz, reg. št. LJ 805-RZ, veljavnost
do 17. 4. 2018. gnh-338839
Ralević Zoran, Dogoška cesta 79b, Maribor, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500049988000, izdal
Cetis Celje d.d. gng-338840
Saje Mateja, Goritzer strasse 4, 8490 Bad Radkersburg, potrdilo o strokovni usposobljenosti za program trgovski poslovodja, št. 1334-11/93, izdajatelj
Gospodarska zbornica Slovenije, leto izdaje 1995.
gnv-338850
SREČKO KOSOVEL S.P., Preserje 14A, Branik,
potrdilo za voznika, št. 011939/SŠD47-2-5106/2013, izdano na ime Redžić Nedžad, veljavnost od 16. 12. 2013
do 26. 11. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnc-338844
SREČKO KOSOVEL S.P., Preserje 14A, Branik,
potrdilo za voznika, št. 011939/BGD47-2-7744/2012, izdano na ime Redžić Nedžad, veljavnost od 19. 12. 2012
do 7. 6. 2013, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnb-338845
Valentinčič Bogdan, Zagora 6, Deskle, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za odgovorno osebo, št. 614187, izdajatelj
INTER-ES d.o.o., leto izdaje 1999. gns-338828
VEHERE d.o.o., Meljska cesta 62, Maribor, taksi
nalepko za taksi tablo, št. G009233/04963/004, za
vozilo reg. št. MB-JF-809, veljavnost do 1. 6. 2022.
gnu-338855
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