Digitally signed by Matjaz Peterka
DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government,
serialNumber=1236795114014, cn=Matjaz Peterka
Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2018.07.13 17:40:51 +02'00'

Uradni
list
Republike Slovenije

Razglasni del

Internet: www.uradni-list.si

Št.

48

e-pošta: info@uradni-list.si

Ljubljana, petek

13. 7. 2018

ISSN 1318-9182

Leto XXVIII

Javni razpisi
Št. 024-05/2016-121

Ob-2529/18
Sprememba

Naročnik: Center RS za poklicno izobraževanje,
Kajuhova 32u, 1000 Ljubljana.
Za Javni razpis za sodelovanje srednjih poklicnih
in strokovnih šol v programu Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih od 2017 do 2019, z dne 7. 7.
2017, št. 24-05/2016-66, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 35/17 z dne 7. 7. 2017, objavljamo naslednje spremembe:
V točki 3 se v prvem odstavku doda tretja alineja
z besedilom:
– so javni in zasebni zavodi, ki so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter v študijskem letu 2017/2018 oziroma
2018/2019 izvajajo redno in izredno izobraževanje za
pridobitev višje strokovne izobrazbe.
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Center RS za poklicno izobraževanje
Ob-2528/18
Sprememba
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 –
ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1001, 3/13, 81/16),
Odloka o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: odlok) in Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni
vestnik MOV, št. 28/17) objavlja Mestna občina Velenje
spremembo javnega razpisa za dodelitev sredstev za
spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu
2018, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 31/18 z dne
4. 5. 2018 in na spletni strani Mestne občine Velenje
http://www.velenje.si (priložnosti /razpisi).
V besedilu Javnega razpisa za dodelitev sredstev
za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje
v letu 2018 se spremeni prvi odstavek v točki »IV. Višina
sredstev« tako, da se glasi:
»IV. Višina sredstev
Višina razpisanih sredstev je 136.400,00 EUR, od
tega za:
– Namen A: 69.900,00 EUR,
– Namen B: 66.500,00 EUR.«
Vsa ostala določila navedenega javnega razpisa
ostanejo nespremenjena.
Mestna občina Velenje

Št. 4102-3/2018/2

Ob-2530/18

Na podlagi 2. člena Zakona o subvencioniranju
študentske prehrane (Uradni list RS, št. 86/14 – uradno
prečiščeno besedilo in 61/17 – ZUPŠ), 2. člena Pravilnika o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list
RS, št. 72/14) in 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti objavlja
javni razpis
za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske
prehrane za leti 2019 in 2020
1. Neposredni uporabnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju:
Ministrstvo), Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana.
2. Pravne podlage javnega razpisa:
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18);
– Proračun Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in
13/18 – ZJF-H);
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16);
– Zakon o subvencioniranju študentske prehrane
(Uradni list RS, št. 86/14 – uradno prečiščeno besedilo
in 61/17 – ZUPŠ);
– Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane
(Uradni list RS, št. 72/14).
3. Predmet javnega razpisa: dejavnost prehrambenih gostinskih obratov – izbira ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2019 in 2020.
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične
osebe, ki:
– imajo registrirano gostinsko dejavnost;
– imajo poravnane vse zapadle davke in druge
obvezne dajatve;
– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– niso v postopku prenehanja samostojne dejavnosti (velja za fizične osebe);
– izpolnjujejo kadrovske, prostorske, tehnične in
ostale pogoje, navedene v javnem razpisu in razpisni
dokumentaciji.
4. Okvirna višina sredstev tega javnega razpisa je, skladno z drugim odstavkom 30. člena Zako-
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na o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2018 in 2019, 9.520.823,20 EUR v letu 2019 in
7.140.617,40 EUR v letu 2020.
5. Kraj izvedbe študentske prehrane so študijska
središča v Republiki Sloveniji, torej kraji, kjer so višje
strokovne šole in visokošolski zavodi, ki izvajajo javno
veljavne višješolske in visokošolske programe: Ajdovščina, Bled, Brezovica pri Ljubljani, Brežice, Celje, Črnomelj, Domžale, Dutovlje, Godovič, Hoče, Ilirska Bistrica,
Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kranj, Krško,
Laško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec,
Maribor, Mozirje, Murska Sobota, Naklo, Nova Gorica,
Novo mesto, Piran, Portorož, Postojna, Ptuj, Radenci,
Radovljica, Rakičan, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šempeter pri Gorici, Šentjur, Škofja Loka, Trbovlje, Trebnje,
Trzin, Tržič, Velenje, Vipava, Zagorje ter Žalec.
6. Vstopni in ostali pogoji, ki jih mora izpolnjevati
vsak ponudnik študentske prehrane:
a) Vstopni pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati
z dnem začetka nudenja subvencionirane študentske
prehrane in skozi celotno razpisno obdobje:
– lokal mora obratovati. Ponudnik mora z nudenjem
subvencionirane študentske prehrane začeti 1. januarja
oziroma prvi delovni dan v koledarskem letu, ki sledi koledarskemu letu, v katerem je odpiranje vlog. Ponudniku, ki z nudenjem študentske prehrane začne kasneje,
se pogodba odpove. Izjemi sta višja sila (npr. izliv vode,
požar ...) in renovacija lokala, če je ponudnik postal najemnik/upravljalec lokala 1. januarja. V primeru izjeme iz
prejšnjega stavka mora ponudnik z nudenjem subvencionirane študentske prehrane začeti najkasneje 1. marca
oziroma prvi delovni dan v marcu v koledarskem letu,
ki sledi koledarskemu letu, v katerem je odpiranje vlog;
v nasprotnem primeru se pogodba odpove.
– za lokal štejejo gostinski obrati, opredeljeni v tretjem odstavku 4. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo in 26/14 –
ZKme-1B in 52/16), razen obrati za pripravo in dostavo
jedi. Ponudnik v vlogi izpolni izjavo, s katero izjavlja, da
izpolnjuje ta pogoj.
– lokal mora imeti jedilnico s površino najmanj
20 m2 in najmanj 3 mizami in 12 sedišči, pri čemer se
pogodba oziroma dogovor s sosednjim ali kakim drugim
lokalom ne upošteva. Jedilnica mora biti v lokalu oziroma v objektu, v katerem je lokal. Ponudnik v vlogi izpolni
izjavo, s katero izjavlja, da izpolnjuje te pogoje.1
– lokal mora imeti stranišče za goste, kakor izhaja
iz prvih štirih odstavkov 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje
gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/17). Peti
odstavek 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih
pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske
dejavnosti se za ta javni razpis ne uporablja. Stranišče
za goste mora biti v lokalu, razen pri lokalih, ki so zajeti v četrti odstavek 12. člena Pravilnika o minimalnih
tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje
gostinske dejavnosti.
– lokal, s katerim se ponudnik prijavlja, mora biti
v njegovi lasti ali v najemu (velja tudi podnajem). Če je
ponudnik najemnik oziroma podnajemnik lokala, mora
1
Študentje inšpektorji bodo izpolnjevanje osnovnega
pogoja iz tretje alineje (površina jedilnice, število sedišč in
miz) preverili v mesecu januarju oziroma v prvem mesecu
nudenja subvencionirane študentske prehrane in v kolikor
bodo ugotovili, da ga ponudnik ne izpolnjuje, se mu bo izrekla odpoved pogodbe, unovčenih subvencij pa se mu ne
bo izplačalo.
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izpolniti izjavo, da ima lokal v najemu oziroma podnajemu najmanj od vključno 1. januarja leta, ki sledi koledarskemu letu, v katerem je odpiranje vlog, do vključno
dne 31. 12. 2020. Ob izjavi mora priložiti še kopijo najemne pogodbe oziroma pogodbe o podnajemu. Če je
ponudnik lastnik lokala, mora izpolniti izjavo o lastništvu,
v kateri izpolni tudi identifikacijski znak nepremičnine,
ime katastrske občine in številko parcele.
– ponudnik mora zagotavljati študentska kosila vsaj
pet dni v tednu, vsaj štiri ure dnevno.
– ponudnik mora zagotavljati vsaj 15 različnih študentskih kosil v tednu in vsaj tri različna študentska
kosila na dan.
– ponudnik mora zagotavljati obroke v vrednosti
določeni v Pogodbi o zagotavljanju subvencionirane
študentske prehrane.
Ponudbe, ki ne izpolnjujejo vstopnih pogojev, bodo
zavrnjene.
b) Ostali pogoji:
– študentsko kosilo je sestavljeno najmanj iz glavne jedi in dveh različnih dodatnih hodov, od katerih je
eden obvezno solata, drugi pa juha ali sadje (po izbiri
ponudnika). Glavna jed ni hod. Solata se postreže kot
samostojni hod v za to namenjeni posodici in mora brez
posodice tehtati najmanj 200 g (izjema je listnata solata,
ki mora tehtati najmanj 100 g). Sveže sadje ali sadna
solata iz svežega sadja se postreže kot samostojni
hod in mora tehtati najmanj 150 g. Shake, smoothie,
kosmiči/muesliji, jogurti, ham and eggs, sladice, palačinke z marmelado ali nutello, carski praženec, cmoki
z marmelado in podobno se ne tretira kot glavna jed
ali kot hod. Ponudnik, ki nudi tretji dodatni hod, nudi ob
glavni jedi še juho, solato in sadje. Različno kosilo pomeni, da se razlikuje glavna jed, kar ni izpolnjeno, če je
razlika samo v količini oziroma če je sestavljeno po načelu pol-pol. Različna mora biti glavna jed, ne le priloga
(primer: pleskavica in pleskavica s kajmakom nista dve
različni kosili). Prav tako za različno kosilo ne velja, če
gre le za drugačno obliko jedi (primer: špageti ali svedri,
navadna ali prepognjena pica (Calzone) ali pica žepek)
ali drugačno poimenovanje (primer: peresniki s tuno,
tuna s peresniki; rižota s piščancem, piščanec z rižoto).
– če ponudnik nudi dostavo, jo mora zagotavljati
najmanj na območju občine, kjer je izbran. Ponudnik
mora študentsko prehrano dostavljati do vrat. Če ponudnik nudi študentska kosila za študente z medicinsko predpisanimi dietami (dietna kosila navedena v peti
in šesti alineji točke 3.5.1 b) Ostali pogoji razpisne
dokumentacije), mora tudi pri dostavi upoštevati nujni
higienski režim in preprečiti možnost navzkrižne kontaminacije.
– ponudnik, razen ponudnika, ki je vključen v obvezna socialna zavarovanja s polnim delovnim časom
na podlagi registrirane dejavnosti samostojnega podjetnika posameznika, mora imeti celotno razpisno obdobje zaposleno vsaj eno osebo za polni delovni čas.
Ministrstvo lahko kadarkoli tekom razpisnega obdobja
zahteva predložitev dokazila za ta pogoj.
– ponudnik mora imeti jedilnik za en teden, ki se ga
mora glede tipa ponudbe in obsega pestrosti držati v celotnem razpisnem obdobju, ki ga predloži vlogi. Tekom
razpisnega obdobja mora imeti vsak ponudnik v lokalu
tedenski jedilnik subvencionirane študentske prehrane.
– v primeru, da ponudnik nudi dietna kosila brez
glutena in na podlagi tega merila prejme točke, mora njihovo ustreznost ves čas razpisnega obdobja izkazovati
z negativnim izvidom akreditirane preiskave na gluten,
ki ni starejši od 6 mesecev (po zakonodaji se lahko, kot
hrana brez glutena, označuje le hrana, ki vsebuje manj
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kot 20 mg glutena/kg končnega proizvoda – manj kot
20 ppm). Ponudnik mora imeti vzpostavljen samo-nadzorni kontrolni sistem (HACCP), s katerim nadzira kritične točke nabave, shranjevanja, priprave, transporta in
postrežbe in v okviru katerega vsaj dvakrat letno preveri
ustreznost pripravljenih dietnih kosil z akreditirano preiskavo na gluten, kar navede v izjavi, ki jo priloži vlogi.
– v primeru, da ponudnik nudi dietna kosila brez
vseh alergenov navedenih v prilogi II Uredbe (EU)
št. 1169/2011 in na podlagi tega merila prejme točke,
mora njihovo ustreznost izkazovati z negativnim izvidom
akreditiranih preiskav na alergene navedene v prilogi II
Uredbe (EU) št. 1169/2011, ki ni starejši od 6 mesecev.
Vzpostavljen mora imeti samo-nadzorni kontrolni sistem
(HACCP), s katerim nadzira kritične točke priprave in
postrežbe in v okviru katerega vsaj dvakrat letno preveri ustreznost pripravljenih dietnih kosil z akreditiranimi
preiskavami na alergene navedene v prilogi II Uredbe
(EU) št. 1169/2011, kar navede v izjavi, ki jo priloži vlogi.
– ponudnik mora vse dodatne hode, ki jih je navedel
v sklopu ponudbe, postreči oziroma v primeru samopostrežnega dela ponuditi študentu.
– če ponudnik nudi pizze, mora posamezna pizza
imeti premer vsaj 27 cm oziroma mora površina odprte
pizze (primer Calzone) meriti najmanj 572 cm2.
– ponudnik mora ob vsakem študentskem kosilu
(izjema je dostava) zagotoviti najmanj 2 dcl brezplačne
pitne vode, mineralne vode ali nesladkanega čaja.
– če ponudnik nudi samopostrežni solatni bar, mora
le-ta vsebovati najmanj 6 različnih vrst zelenjave, s katerimi si lahko uporabnik študentske prehrane sam pripravi
solato (krompirjeva, francoska, testeninska in druge podobne solate z dodano majonezo in podobnimi maščobnimi prelivi ne štejejo za zelenjavo). Če ponudnik nudi
dietna kosila brez glutena ali dietna kosila brez vseh
alergenov mora v solatnem baru preprečiti kontaminacijo z glutenskimi sestavinami ali dietno solato postreči
neposredno iz kuhinje.
– če ponudnik nudi vsaj 10 % živil pridelanih na
ekološki način in to izkaže s certifikatom, mora takšna
živila nuditi celotno razpisno obdobje in imeti ves ta čas
tudi veljaven certifikat. Če se ugotovi, da ponudnik nima
veljavnega certifikata za celotno obdobje, se pogodba
z njim odpove. Ministrstvo lahko v času razpisnega obdobja kadarkoli preveri veljavnost certifikata.
– če za isti lokal vlogo vložita lastnik in najemnik
lokala, ima ob veljavni najemni pogodbi prednost najemnik, vloga lastnika se zavrne.
– ponudnik upošteva smernice zdravega prehranjevanja za študente, ki so dostopne na spletni strani
Ministrstva za zdravje: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEw
jN8NuGhtDbAhUSEVAKHQ-4C9gQFggmMAA&url=http
%3A%2F%2Fwww.mz.gov.si%2Ffileadmin%2Fmz.gov.
si%2Fpageuploads%2Fjavno_zdravje_09%2FSmernice_
zdravega_prehranjevanja_za_studente.doc&usg=AOvVa
w1kNF0aOK5Kr1iZCfBTJ3BN.
c) Dodatna pogoja za ponudnike, ki se prijavijo
z dostavo:
– ponudnik se mora za isto lokacijo prijaviti tudi
z lokalom. Izbor lokala je pogoj, da ponudnik sodeluje
v postopku izbire tudi za dostavo. Prijava na javni razpis
samo z dostavo ni mogoča, zato bo taka vloga ponudnika zavrnjena.
– pogoj za izvajanje dostave v času razpisnega obdobja je izvajanje subvencionirane študentske prehrane
v lokalu. Če ponudnik iz kakršnega koli razloga (npr.
renovacija, prejeta sankcija ...) v lokalu ne nudi subvencionirane študentske prehrane, tudi dostava ni možna.
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7. Priporočila za sestavo jedilnika:
– Ponudnik, ki nudi kosila brez glutena, se seznani s smernicami za pripravo hrane brez glutena, ki
so dostopne na spletni strani Slovenskega društva za
celiakijo: http://www.drustvo-celiakija.si/images/Dokumenti/Smernice_za_brezglutensko_prehrano_za_otroke_in_mladostnike.pdf.
– Ponudnik, ki nudi kosila brez vseh alergenov navedenih v prilogi II Uredbe (EU) št. 1169/2011, se seznani z dodatkom k Smernicam dobre higienske prakse in
uporabe načel HACCP za gostinstvo glede alergenov,
ki so dostopne na spletni strani Turistično gostinske
zbornice:
http://www.tgzs.si/uploads/DODATEK%20
K%20SMERNICAM%20HACCP%20ZA%20GOSTINSTVO%20GLEDE%20ALERGENOV%20obvezno%20
od%2013%2012%202014.pdf).
– Ponudnik ob načrtovanju jedilnika upošteva naslednje:
– juhe naj ne bodo instant juhe »iz vrečk« oziroma juhe narejene iz jušnega koncentrata (jušne kocke),
temveč iz svežih surovin (npr. zelenjave) in začinjene
z naravnimi začimbami;
– jedi na žlico naj bodo osnovane na zelenjavi;
– pri glavni jedi in prilogi se priporoča, da je le ena
sestavina ocvrta. Torej npr. kombinacija dunajski zrezek
in pomfrit se ne priporoča;
– priporoča se, da se ribe vključijo vsaj 1–2-krat
na teden, pri čemer se da prednost ribam z vidno strukturo mesa (npr. celi ribi ali ribjim filejem) pred ribjim izdelkom (npr. ribje palčke);
– priporoča se, da se kot preliv za solate ne
uporablja/ponuja majoneznih ali podobnih maščobnih
prelivov.
8. Tiste ponudbe, ki izpolnjujejo vse pogoje, bodo
ocenjene po naslednjih merilih za ocenitev vlog oziroma
ponudb:
– število različnih študentskih kosil v tednu (do
5 točk);
– pestrost ponudbe (do 21 točk);
– nudenje tretjega dodatnega hoda poleg glavne
jedi (poleg dveh obveznih hodov) (5 točk);
– nudenje samopostrežnega solatnega bara (najmanj 6 vrst zelenjave za sestavo solate) (5 točk);
– dodatni dnevi nudenja študentskih kosil (do 4 točke);
– možnost prehranjevanja brez arhitekturnih ovir
(do 5 točk);
– nudenje dietnih kosil za študente z medicinsko predpisanimi dietami – ponudnik navede vrsto dietnega kosila (brez glutena in/ali brez vseh alergenov
navedenih v prilogi II UREDBE (EU) št. 1169/2011 in
priloži ustrezen analizni izvid skladno s peto in šesto
alinejo točke 3.5.1 b) Ostali pogoji razpisne dokumentacije (do 10 točk);
– vrednost študentskega kosila, pomnožena s količnikom (do 20 točk);
– ekološka živila – ponudnik nudi vsaj 10 % živil
pridelanih na ekološki način – ponudnik priloži potrdilo,
da ima blago znak za okolje tipa I oziroma certifikat za
živila, pridelana na ekološki način. V kolikor je ponudnik
le ponudnik, torej ni proizvajalec ekoloških živil, mora
priložiti dva certifikata. Enega od proizvajalca ekoloških
živil in drugega, ki se glasi nanj kot ponudnika teh živil.
V kolikor pa je ponudnik obenem tudi proizvajalec ekoloških živil pa priloži le en certifikat, saj le-ta dokazuje
oboje (5 točk);
– lokal se nahaja v zgradbi, kjer se izvaja študijski proces oziroma kjer je študentski ali dijaški dom
(10 točk);
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– dokazilo o blagovni znamki “Gostilna Slovenija“
(na podlagi Pravilnika o pogojih podeljevanja pravice
do uporabe kolektivne blagovne znamke “Gostilna Slovenija“) (5 točk);
– dokazilo o certifikatu »Zdrava izbira«, ki ga na
podlagi meril, ki jih izpolnjuje vsaj ena jed v dnevni
ponudbi, podeljuje Nacionalni inštitut za javno zdravje
(10 točk);
– vozila, ki jih ponudnik uporablja pri dostavi hrane
na dom, izpolnjujejo zahteve glede emisij izpušnih plinov EURO 5 (3 točke).
Maksimalno število točk je 105 za lokal oziroma 88
za dostavo. Izbrani bodo ponudniki, ki bodo dosegli vsaj
27 točk za lokal in/ali 22,5 točk za dostavo (predpogoj
je izbran lokal).
Pri ponudnikih, ki prijavljajo lokal, se ne upošteva
naslednje merilo:
– vozila, ki jih ponudnik uporablja pri dostavi na
dom, izpolnjujejo zahteve glede emisij izpušnih plinov EURO 5.
Pri ponudnikih, ki nudijo dostavo, se pri dostavi ne
upoštevajo naslednja merila:
– nudenje samopostrežnega solatnega bara;
– možnost prehranjevanja brez arhitekturnih ovir;
– lokal se nahaja v zgradbi, kjer se izvaja študijski
proces oziroma kjer je študentski ali dijaški dom.
Najvišja vrednost subvencioniranega študentskega
kosila je 7,00 EUR.
9. Popolna vloga mora vsebovati:
– original in kopijo izpolnjenega, ožigosanega in
podpisanega prijavnega obrazca (točka 4.1. in 4.2. razpisne dokumentacije) in obrazca »Ponudbe« (točka 6.1.
(lokal), 6.2. (dostava) razpisne dokumentacije); kopijo prejme izvajalec – ponudnik mora izpolniti za vsak
prijavljen lokal in/ali dostavo svoj obrazec »Ponudbe«
(ovoj št. 1);
– izpolnjen obrazec tedenskega jedilnika – original
in kopija (ovoj št. 2);
– izpolnjene, podpisane in ožigosane izjave in dokazila iz razpisne dokumentacije (ovoj št. 3).
10. Ministrstvo bo v času trajanja javnega razpisa
opravilo dve odpiranji prispelih vlog.
– Prvo odpiranje vlog bo dne 22. 8. 2018. Vloge
morajo biti oddane na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do vključno torka, dne
21. 8. 2018. Oddajo se lahko v glavni pisarni Ministrstva
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ali
priporočeno po pošti.
– Drugo odpiranje vlog bo dne 22. 8. 2019. Vloge
morajo biti oddane na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do vključno srede, dne
21. 8. 2019. Oddajo se lahko v glavni pisarni Ministrstva
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ali
priporočeno po pošti.
Odpiranji vlog nista javni.
Predložena vloga mora biti v zapečateni kuverti, na
zunanji strani kuverte pa mora biti nalepljen izpolnjen
»Obrazec za oddajo vloge«, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bo komisija zavrgla. Vlog, katerih kuverte ne bodo opremljene
z izpolnjenim »Obrazcem za oddajo vloge« (razpisna
dokumentacija, točka 2), komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene ponudniku.
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od zaključka
odpiranja vlog pisno pozvala tiste ponudnike, katerih
vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Če ponudnik
vloge ne bo dopolnil v zahtevanem roku, bo komisija
vlogo zavrgla.
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Ponudnik, ki se prijavi na drugo odpiranje z istim
lokalom, ki je bil izbran že na prvem odpiranju, mora
v svoji vlogi predložiti odpoved pogodbe ponudnika, ki
je bil za ta lokal izbran na prvem odpiranju. Odpoved
pogodbe se mora glasiti najkasneje na dan 31. 12. 2019.
11. Naslov, kamor je potrebno predložiti vloge: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana.
12. Ponudnikom bodo izdani sklepi o izidu javnega
razpisa najkasneje v roku 100 dni od dneva, ki je določen za odpiranje vlog.
13. Vsebinska vprašanja ponudniki podajajo na
elektronski naslov gp.mddsz@gov.si s pripisom »Javni
razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2019 in 2020«, najkasneje šest
dni pred koncem roka za oddajo vlog. Odgovori na pisna
vprašanja bodo objavljeni na spletni strani ministrstva:
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/
14. Morebitne druge informacije posreduje:
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
tel. 01/369-77-00, vsak delovni dan od 9. do 11. ure;
– Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana, pisarna študentska prehrana, tel. 01/438-02-29 ali tel. 01/438-02-11, vsak delovni dan od 12. do 13. ure;
– Študentska organizacija Univerze v Mariboru,
tel. 02/228-56-00, vsak delovni dan od 9. do 11. ure;
– Študentska organizacija Univerze na Primorskem,
Čevljarska ulica 27, 6000 Koper, tel. 05/662-62-20, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
15. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko ponudnik
dvigne razpisno dokumentacijo:
– spletna stran Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: http://www.mddsz.gov.si/;
– Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana, pisarna študentska prehrana, Dita Pevec ali Mojca Škrjanec, vsak delovni dan
od 12. do 13. ure oziroma na internetu na naslovu:
http://www.sou-lj.si;
– Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska 83, 2000 Maribor, vsak delovni dan od 9.
do 11. ure oziroma na internetu na naslovu: http://www.
soum.si;
– Študentska organizacija Univerze na Primorskem, Čevljarska ulica 27, 6000 Koper, Aleksandra
Rengeo, vsak delovni dan od 10. do 12. ure oziroma na
internetu na naslovu: http://www.soup.si.
Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
Št. 5442-1/2018/17
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Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo,
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo
ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem
besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013), Uredbe (EU)
št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni
razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za
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rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289,
s spremembami), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012
o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom)
št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1),
Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne
3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013
(UL L št. 138/5, z dne 13. 5. 2014), Uredbe (EU)
št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in sveta z dne
11. decembra 2013 o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in razvoj (2014–2020) –
Obzorje 2020 ter za razširjanje njegovih rezultatov in
o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1906/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 81), Zakona o državni upravi
(Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo,
89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G,
8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16),
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni
list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12,
46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415,
38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 –
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17
– ZIPRS1819 in 13/18), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list
RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H), Proračuna Republike
Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17), Uredbe
o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za
spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog
(Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe o porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in
delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16,
69/16 – popr., 15/17 in 69/17), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje
2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001, različica 3.0,
z dne 15. 2. 2018, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
št. CCI 2014SI16MAOP001, različica 3.2, z dne 6. 12.
2017 (v nadaljnjem besedilu: OP 2014-2020), Slovenske
Strategije Pametne Specializacije (potrjena s strani Vlade RS dne 20. 9. 2015 in Evropske Komisije dne 3. 11.
2015, s spremembo z dne 21. 12. 2017, v nadaljnjem
besedilu: S4), Resolucije o raziskovalni in inovacijski
strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11,
v nadaljnjem besedilu: RISS), Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11,
57/12 – ZPOP-1A in 21/18 – ZNOrg, v nadaljnjem besedilu: ZRRD), Uredbe 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 in 9/18),
Okvirja za državno pomoč za raziskave in razvoj ter
inovacije (UL C št. 198 z dne 27. 6. 2014, str. 1), Programa za spodbujanje raziskav in razvoja Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport na področju znanosti
2016–2020 št. 631-1/2016-1 z dne 8. 1. 2016, Mnenja
o skladnosti sheme državne pomoči »Program za spodbujanje raziskav in razvoja MIZŠ na področju znanosti
za obdobje 2016-2020« z dne 12. 1. 2016 (št. priglasitve: BE01-2399300-2016) in odločitve o podpori Službe
Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturna
sklada in kohezijski sklad, št. 3032-59/2018/13 z dne
11. 7. 2018, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobra-
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ževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za spodbujanje raziskovalcev
na začetku kariere 2.1
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16,
1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Namen, cilji in predmet javnega razpisa, opis
izvedbe ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja
v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne
osi: 1. Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij
in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva; prednostne naložbe: 1.1. Krepitev infrastrukture za
raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti
na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov,
zlasti takšnih, ki so evropskega pomena; specifičnega
cilja: 1.1.1. Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in
mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja.
2.1. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je vzpostaviti povezavo med
raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer bo povezovalni člen raziskovalec na začetku kariere1 (v nadaljnjem
besedilu: raziskovalec). Javni razpis predstavlja vzvod
za večjo povezanost in sodelovanje med raziskovalnimi
organizacijami in gospodarstvom ter posledično spodbuja
večanje vlaganj zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in
inovacije (v nadaljnjem besedilu: RRI).
Cilji javnega razpisa:
– spodbuditi izvedbo neodvisnih raziskav (raziskovalnih projektov) raziskovalnih organizacij v okviru učinkovitega sodelovanja z gospodarstvom (z gospodarskimi subjekti). Neodvisne raziskave za več znanja in
boljše razumevanje so izvedene v splošno korist in za
potrebe gospodarstva kot celote, ne pa posameznega
sodelujočega gospodarskega subjekta;
– spodbuditi raziskovalne aktivnosti raziskovalcev
na začetku kariere v okviru raziskovalnih organizacij in
preko učinkovitega sodelovanja tudi njihovo povezovanje z gospodarstvom, pri čemer se rezultati sodelovanja
splošno, obsežno in nediskriminatorno razširjajo2 in se
kakršne koli pravice intelektualne lastnine, ki izhajajo iz
dejavnosti raziskovalne organizacije, v celoti pripišejo
raziskovalni organizaciji;
– okrepitev povezovanja med akademsko sfero in
gospodarstvom ter hkrati krepitev raziskovalnega potenciala institucij znanja in razvojno naravnanih gospodarskih subjektov;
– prenos znanja in dobrih praks iz tujine, ki bodo
imele vpliv na RRI aktivnosti, ustvarjanje novega znanja in njegovo uporabo v okviru raziskovalnih projektov.
1
Raziskovalci na začetku kariere v tem javnem razpisu
so raziskovalci iz 3.2 točke javnega razpisa.
2
Splošno, obsežno, nediskriminatorno in neizključujoče razširjanje rezultatov se zagotavlja preko obvezne objave rezultatov v najkrajšem možnem času po zaključku projekta ter v skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa
do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji
2015–2020, zagotovi se stalna in neprekinjena dostopnost
rezultatov raziskav za nedoločen čas oziroma odprti dostop
do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov.
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Z javnim razpisom se spodbuja dvig raziskovalne
intenzivnosti in kvalitete, ki se odraža v povezovanju
raziskovalnega dela raziskovalcev na začetku kariere
v okviru raziskovalne organizacije z gospodarstvom.
Z javnim razpisom se stimulira sodelovanje z gospodarskimi subjekti, da se dolgoročno vključujejo v sooblikovanje raziskovalne dejavnosti raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah, z vizijo dolgoročnega spodbujanja
prenosa novo ustvarjenega znanja raziskovalcev tako
v nadaljnje raziskave, kakor tudi v gospodarsko raziskovalno/razvojno/inovacijsko okolje, v katerem bodo
gospodarski subjekti nadalje izvajali razvojno-raziskovalne aktivnosti na podlagi novih izkušenj in na ta način vplivali na povečanje konkurenčnosti slovenskega
gospodarstva.
Posebna pozornost bo namenjena brezposelnim
raziskovalcem in raziskovalcem, ki bodo za potrebe
izvajanja raziskovalnega projekta prišli v Slovenijo s pridobljenimi referencami v tujini. S tako pridobljenim znanjem in izkušnjami bodo pomembno vplivali na RRI aktivnosti raziskovalnih organizacij in ustvarjanje novega
znanja ter njegovo uporabo v okviru raziskovalnih aktivnosti. Posebna pozornost bo namenjena tudi spodbujanju raziskovalno inovacijskega potenciala kohezijske
regije Vzhodna Slovenija, v smeri krepitve razvojne specializacije za čim boljši izkoristek raziskovalnih potencialov, z dolgoročnim vplivom na večjo konkurenčnost
regijskega in nacionalnega gospodarstva.
Rezultat operacije je uspešna izvedba raziskovalnega projekta v splošno korist, ki vključuje sodelovanje
z gospodarskim subjektom in zaposlitev raziskovalca
v raziskovalni organizaciji za polni delovni čas v obdobju od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022. Uspešna izvedba
raziskovalnega projekta pomeni doseganje kvantitativne ocene A' točk SICRIS programske skupine, kar je
najmanj v enaki vrednosti, kot jih je imela programska
skupina ob datumu roka za oddajo vlog na ta javni
razpis (5. 10. 2018). Uspešnost izvedbe mora biti dosežena najkasneje 12 mesecev po zaključku operacije
(31. 3. 2023).
Ocena A' izhaja iz naslednjih sestavin ocenjevanja:
– članek v zgornji četrtini revij v JCR iz kategorij
SCI-Expanded;
– članek v zgornji polovici revij v JCR iz kategorij
SSCI;
– članek v zgornjih treh četrtinah revij v SNIP iz
kategorij Scopus (d) ali Scopus (h);
– članek v A&HCI;
– patent (evropski, ameriški ali japonski), nova sorta;
– objava znanstvene monografije ali znanstvenega poglavja oziroma sestavka v znanstveni monografiji
pri založbi iz seznama Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARRS); znanstvena monografija, izdana pri tuji ali
domači založbi, če je znanstvena monografija s humanističnih ali družboslovnih področij (po vrstilcu UDK) in
se izvaja vrednotenje za humanistiko ali družboslovje;
– urednik znanstveno-kritične izdaje vira.
Pri doseganju kvantitativne ocene A' točk SICRIS
programske skupine mora biti raziskovalec ob preverjanju uspešnosti raziskovalnega projekta (so)avtor
vsaj ene od naštetih sestavin ocenjevanja, z izjemo
pete alineje predhodnega odstavka oziroma mora imeti
raziskovalec na podlagi tega (so)avtorstva oceno A'
več kot 0,0.
Vsi rezultati operacije se splošno, obsežno, nediskriminatorno in neizključujoče razširjajo. Vsak upravičenec skladno z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov
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v Sloveniji 2015–20203 zagotovi odprti dostop do vseh
recenziranih znanstvenih člankov, ki se nanašajo na
raziskovalne rezultate operacije, v najkrajšem možnem
času oziroma v največ šestih mesecih od datuma objave (oziroma v največ dvanajstih mesecih za objave
na področju družboslovnih in humanističnih ved). Razširjanje rezultatov se mora izvajati z uporabo najbolj
primernih sredstev (npr. preko spleta, objav, prosto
dostopnih zbirk), da se zagotovi stalna in neprekinjena dostopnost rezultatov raziskav za nedoločen čas
(contiuosly accessible for an unlimited time). Splošno
razširjanje velja tudi za primer drugih vrst raziskovalnih
rezultatov (znanstvenih publikacij: znanstvene monografije, knjige, objavljena predavanja v zbornikih, siva
literatura – poročila, meritve …) in za vse raziskovalne
podatke, ki v zvezi z neodvisno raziskavo nastanejo.
Prijavitelj v vlogi na javni razpis opredeli način zagotavljanja načela splošnega razširjanja raziskovalnih
rezultatov in podatkov.
2.1.1. Ciljne skupine/upravičenci
Ciljna skupina javnega razpisa so raziskovalne organizacije in gospodarski subjekti, ki bodo s skupnimi
raziskovalnimi projekti vzpostavile novo sodelovanje in
prenos znanja preko zaposlitve raziskovalcev na začetku kariere.
Upravičenci javnega razpisa so prijavitelji iz točke 3.2 javnega razpisa, katerih operacija je odobrena
s pravnomočnim sklepom o izboru in so odgovorni za
izvajanje operacije.
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov izvedbe neodvisnih raziskav raziskovalnih
organizacij, ki jih bodo izvedli v njih zaposleni raziskovalci, ki s svojim raziskovanjem predstavljajo most med
raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom.
Raziskovalci se v raziskovalnem procesu osredotočajo na raziskave, katerih cilj bo in je prispevati k razvoju
takovrstnih rešitev, ki bodo odgovarjale na izzive in potrebe družbe kot celote ter spodbujale pretok znanstvenega in raziskovalnega dela v prakso (gospodarstvo).
Pridobljena nova znanja bodo spodbudila krepitev nadaljnje raziskovalne dejavnosti in medsebojno bogatenje
sodelovanja in izgradnjo zaupanja med raziskovalno
sfero in gospodarstvom.
Predmet javnega razpisa bodo tako raziskovalne
aktivnosti, ki jih bodo izvajale raziskovalne organizacije
preko svojih raziskovalcev, tako na raziskovalni organizaciji kot tudi pri sodelujočem gospodarskem subjektu
na prednostnih področjih, ki jih identificira S4. Slovenija
ima dolgoročni potencial za uspešen prodor na globalne
trge in za uspešnejšo in celovitejšo vključitev v globalne
verige vrednosti na naslednjih prednostnih področjih
uporabe S4, v okviru katerih se izvajajo raziskovalne
aktivnosti v okviru tega javnega razpisa:
1. Pametna mesta in skupnosti
2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
4. Trajnostna pridelava hrane
5. Trajnostni turizem
6. Tovarne prihodnosti
7. Zdravje – medicina
8. Mobilnost
9. Razvoj materialov kot končnih produktov.
Posamezno S4 področje uporabe (prioritete) ima
definirana ustrezna fokusna podpodročja in tehnologije,
3
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Zakonodaja/Strategije/Nacionalna_
strategija_odprtega_dostopa.pdf
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ki se naprej osredotočajo na področjih skupnega razvoja. Do sofinanciranja so upravičeni le tisti raziskovalni
projekti, ki so ustrezno uvrščeni v fokusna podpodročja
in tehnologije, kot jih opredeljujejo s strani ''Delovne
skupine državnih sekretarjev za izvajanje S4'' potrjeni
akcijski načrti Strateško razvojno inovacijskih partnerstev (v nadaljnjem besedilu: SRIP) in so navedeni v Tabeli prioritet Slovenske strategije pametne specializacije
(S4) in pripadajočih fokusnih področij in tehnologij, ki je
del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo bo na podlagi določene standardne lestvice stroška na enoto v skladu z Metodologijo izračuna
standardne lestvice stroška na enoto na operaciji sofinanciralo stroške zaposlenih raziskovalcev na začetku
raziskovalne kariere.
2.3. Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in kohezijski regiji Zahodna Slovenija.
Način delitve sredstev po regijah:
Sredstva se bodo delila v načrtovanem razmerju
na kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in kohezijsko
regijo Zahodna Slovenija, v odvisnosti od tega, kje
bosta prijavitelj in gospodarski subjekt izvajala raziskovalno razvojne aktivnosti operacije oziroma dela
operacije. Prijavitelj in gospodarski subjekt se morata
opredeliti za isto kohezijsko regijo, v kateri izvajata
aktivnosti. Aktivnosti se lahko izvajajo le v regiji, kjer
imata prijavitelj in gospodarski subjekt sedež ali poslovno enoto.
Regija izvajanja aktivnosti mora biti v vlogi na javni
razpis in v pogodbi o sofinanciranju nedvoumno opredeljena.4 Prijavitelj in gospodarski subjekt morata izvajati
aktivnosti v isti regiji.
Sredstva se bodo razporejala glede na umeščenost
vloge v posamezno kohezijsko regijo do zapolnitve višine sredstev, ki so na razpolago v posamezni kohezijski
regiji.
3. Pogoji javnega razpisa
3.1. Pogoji za kandidiranje
Pogoji za kandidiranje na tem javnem razpisu so
naslednji:
1. pravočasno prispetje vloge in pravilno označena
ovojnica (podrobneje opredeljeno v točki 22 javnega
razpisa);
2. formalna popolnost vloge (podrobneje opredeljeno v točki 7 javnega razpisa);
3. ustreznost prijaviteljev v skladu s pogoji v točki
3.2 javnega razpisa.
Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev iz 1. točke
prejšnjega odstavka, bo na podlagi odločitve komisije
za vodenje postopka (v nadaljnjem besedilu: strokovna
komisija) s sklepom ministrstva zavržena. V primeru
vlog, ki ne bodo izpolnjevale pogojev iz 2. točke prvega odstavka, bo strokovna komisija prijavitelje pozvala
k njihovi formalni dopolnitvi v skladu s 23. točko javnega
razpisa. Vloge, ki ne bodo ustrezno dopolnjene, bodo
zavržene.
Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev za kandidiranje
skladno s 3. točko prvega odstavka, bo zavrnjena.
Prijavitelji5 se lahko na javni razpis prijavijo z več
vlogami. Vsaka vloga predstavlja en raziskovalni projekt
(operacijo), vezan na enega raziskovalca. Prijavitelji se
lahko z imenom istega kandidata prijavijo zgolj z eno
vlogo.
4
Partnerji se opredelijo glede na kohezijski regiji (NUTS2). Za opredelitev regij glej: www.
stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls
5
Prijavitelji so definirani v točki 3.2 javnega razpisa.
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3.2. Pogoji za sodelovanje v vlogi na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo javne raziskovalne
organizacije6 v Republiki Sloveniji ter druge raziskovalne
organizacije, ki niso ustanovljene po ZGD7 ali ZZad8 in ki
izvajajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti v obliki veljavnega raziskovalnega programa v skladu
s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17)9 (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji).10
Gospodarski subjekt v tem javnem razpisu je pravna oseba, ustanovljena po ZGD ali ZZad.
Prijavitelj in gospodarski subjekt morata ob prijavi/oddaji vloge izpolnjevati naslednje pogoje:
A. Pogoji za prijavitelja11:
1. ima sedež v Republiki Sloveniji;
2. za iste stroške ni pridobil ali ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih sredstev
lokalnega, nacionalnega ali EU proračuna;
3. na dan 31. 12. v letu pred objavo tega razpisa
ni bil v stanju insolventnosti po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno
prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl.
US, 38/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C);
4. nima neporavnanih davkov in prispevkov;
5. ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave, izbrisa brez likvidacije ali likvidacije;
6. nima podane prepovedi poslovanja v obsegu, kot
izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno
besedilo);
7. ni kapitalsko ali kakorkoli drugače lastniško ali
upravljavsko povezan z gospodarskim subjektom, s katerim načrtuje sodelovanje v vlogi na ta javni razpis;
8. vodja programske skupine ali raziskovalec v raziskovalni organizaciji prijaviteljici ni hkrati tudi družbenik ali odgovorna oseba sodelujočega gospodarskega
subjekta, ni z njim v sorodstvenem razmerju ali kako
drugače interesno povezan.
B. Pogoji za gospodarski subjekt12:
1. ima sedež v Republiki Sloveniji;
2. ima sedež ali poslovno enoto v isti kohezijski
regiji kot prijavitelj;

6
Javne raziskovalne organizacije v okviru predmetnega javnega razpisa so: javni raziskovalni zavodi in javni
visokošolski zavodi, ki jih je ustanovila RS.
7
Zakon o gospodarskih družbah, Uradni list RS
št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12,
57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17 (v nadaljnjem
besedilu: ZGD).
8
Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno
prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZZad).
9
Prijavijo se lahko vse raziskovalne organizacije, ki so
kot matična raziskovalna organizacija ali izvajalec izbrane
za koncesionarja za izvajanje javne službe na področju
raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnega programa.
10
V skladu z javno evidenco izvajalcev raziskovalne
dejavnosti ARRS (SICRIS).
11
Pogoji iz točk 2., 3., 6., 7. in 8. se preverjajo s predložitvijo podpisane izjave o izpolnjevanju razpisnih pogojev
za raziskovalno organizacijo, izpolnjevanje preostalih pogojev pa preverja ministrstvo tako, da pridobi dokazila iz
uradnih evidenc (kot so AJPES, evidenca FURS itd.) in
drugih evidenc.
12
Pogoji iz točk 5., 6., 7. in 8. se preverjajo s predložitvijo podpisane izjave o izpolnjevanju razpisnih pogojev
za gospodarski subjekt, izpolnjevanje preostalih pogojev
pa preverja ministrstvo tako, da pridobi dokazila iz uradnih
evidenc (kot so AJPES, evidenca FURS) in drugih evidenc.
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3. je pravna oseba, ustanovljena v skladu z ZGD
ali ZZad;
4. ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave, izbrisa brez likvidacije ali likvidacije;
5. ne prejema in ni v postopku pridobivanja državnih
pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list
RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko
2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014;
6. na dan 31. 12. v letu pred objavo tega razpisa
ni bil v stanju insolventnosti po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno
prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl.
US, 38/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C);
7. nima podane prepovedi poslovanja v obsegu, kot
izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno
besedilo);
8. upošteva Zakon o preprečevanju pranja denarja
in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16).
Posamezni raziskovalec je lahko vključen le v okviru enega raziskovalnega projekta, prijavljenega na javni
razpis. V primeru, da je posamezni raziskovalec vključen
v večih prijavljenih raziskovalnih projektih, se upošteva
prva prejeta oziroma prva evidentirana prijavna vloga.
Na vsakem raziskovalnem projektu lahko sodeluje le
en raziskovalec.
Prijavitelj (raziskovalna organizacija) se mora prijaviti na javni razpis s konkretnim imenom raziskovalca
na začetku kariere. V okviru javnega razpisa lahko tako
sodeluje raziskovalec, ki:
– je uspešno zaključil doktorski študij (doktorat znanosti) v obdobju med 1. 1. 2011 in rokom za oddajo
vlog na ta javni razpis, tj. 5. 10. 2018 (dokazila v skladu
s 7. točko javnega razpisa – III. Dodatna dokazila);
– na dan objave javnega razpisa ni v delovnem
razmerju pri raziskovalni organizaciji prijaviteljici projekta (Izjava raziskovalne organizacije v skladu s 7. točko
javnega razpisa – III. Dodatna dokazila);
– ni bil sofinanciran iz sredstev Javnega razpisa
za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 62/16 z dne 30. 9.
2016;
– izpolnjuje vse druge pogoje, določene v tem javnem razpisu.
Raziskovalec iz prejšnjega odstavka, ki za potrebe
projekta prihaja s pridobljenimi referencami iz tujine,
mora poleg predhodno naštetega izpolnjevati še naslednje dodatne pogoje (v skladu s 7. točko javnega razpisa – III. Dodatna dokazila):
– ima na dan objave javnega razpisa začasno ali
stalno prebivališče v tujini;
– ima od 1. 1. 2011 naprej najmanj eno leto delovnih izkušenj v tujini na področju RRI ali je na dan objave
razpisa zaposlen v tujini na področju RRI.
Prijavitelj se v Izjavi o izpolnjevanju pogojev zaveže, da bo s prijavljenim raziskovalcem sklenil delovno
razmerje za izvedbo neodvisne raziskave v okviru raziskovalnega projekta, ki je predmet vloge na javni razpis. Zaposlitev raziskovalca mora biti izvedena v okviru
programske skupine, ki jo prijavitelj navede v vlogi na
javni razpis, je predmet ocenjevalnega postopka in postopka preverjanja uspešnosti izvedenega raziskovalnega projekta.
Prijavitelj opredeli obseg dela in način razporeditve delovnega časa raziskovalca za izvajanje operacije
pri gospodarskem subjektu v obrazcu II. Predstavitev
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raziskovalnega projekta. Raziskovalec mora v obdobju
izvajanja celotne operacije v okviru raziskovalnega projekta izkazati med 1275 in 2550 dejansko opravljenih ur
dela13 pri gospodarskem subjektu, ki je partner v raziskovalnem projektu.
Ob prijavi na javni razpis gospodarski subjekt potrdi
in se zaveže k učinkovitemu sodelovanju z raziskovalno
organizacijo v obrazcu II. Predstavitev raziskovalnega
projekta, iz katerega je razvidna vsebina in namen sodelovanja med gospodarskim subjektom in raziskovalno
organizacijo (navedeno programsko skupino) ter raziskovalcem. Pred izvajanjem raziskovalnega projekta
raziskovalna organizacija in gospodarski subjekt sprejmeta pravno podlago, s katero opredelita skupno izvajanje raziskovalnih aktivnosti.
3.3. Pogoji za sofinanciranje raziskovalnega projekta (operacije)
Pogoj za sofinanciranje raziskovalnega projekta
(operacije) je zaposlitev raziskovalca na delovnem mestu raziskovalca v upravičeni raziskovalni organizaciji za
polni delovni čas na operaciji v obdobju od 1. 4. 2019
do 31. 3. 2022, pri čemer mora biti raziskovalec pri prijavitelju vključen v ocenjevano programsko skupino od
dneva zaposlitve na operaciji do najmanj izteka obdobja
sofinanciranja (31. 3. 2022).
Prijavitelj bo v skladu s pogoji javnega razpisa
z raziskovalcem iz izbrane vloge na javni razpis sklenil
pogodbo o zaposlitvi v skladu s Kolektivno pogodbo
za raziskovalno dejavnost. Pogodba o zaposlitvi raziskovalca na začetku kariere mora biti sklenjena za
polni delovni čas najmanj za celotno obdobje izvajanja
oziroma sofinanciranja raziskovalnega projekta (operacije), tj. od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022. Raziskovalec na
dan objave javnega razpisa z raziskovalno organizacijo
prijaviteljico ne sme imeti sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati vse z Navodili MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem
obdobju 2014–2020 zahtevane in Zakonom o delovnih
razmerjih predpisane sestavine, med drugim tudi kraj
opravljanja dela z jasno navedbo načina uresničitve
zahtevanega razmerja med delom v raziskovalni organizaciji in gospodarskem subjektu, ki mora biti skladna
s pogoji in določbami javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Jasno mora biti razvidno, da gre za delovno mesto raziskovalca in jasno opredeljene naloge
(vezane izključno na prijavljen raziskovalni projekt), ki
jih raziskovalec opravlja.
Raziskovalni projekt je uspešno izveden, ko je
v 12 mesecih po zaključku raziskovalnega projekta (najkasneje do 31. 3. 2023):
– dosežena kvantitativna ocena A' točk SICRIS programske skupine, kar je najmanj v enaki vrednosti, kot
jih je imela programska skupina ob datumu roka za oddajo vlog na ta javni razpis (5. 10. 2018); in
– zaposlen raziskovalec ob preverjanju uspešnosti
raziskovalnega projekta (so)avtor vsaj ene od naštetih sestavin ocenjevanja v točki 2.1, z izjemo patenta
(evropski, ameriški ali japonski, nova sorta), oziroma
ima raziskovalec na podlagi tega (so)avtorstva oceno A'
več kot 0,0.
13
Dejansko opravljene ure dela glede na 142. člen
ZDR-1 pomenijo efektivni delovni čas, tj. čas, v katerem
delavec dela, kar pomeni, da je na razpolago delodajalcu
in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi. Neizpolnjevanje navedenega pogoja je vezano tako
na nedoseganje spodnje meje opravljenih ur (1275) kot tudi
preseganje maksimalnega določenega števila opravljenih ur
(2550) pri gospodarskem subjektu.
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Eden od pogojev za sofinanciranje raziskovalnega projekta oziroma upravičenost stroškov operacije
je izpolnitev pogoja glede obsega dejansko opravljenih
ur dela raziskovalca pri gospodarskem subjektu, ki je
partner v raziskovalnem projektu, in sicer mora raziskovalec pri gospodarskem subjektu opraviti med 1275 in
2550 ur v obdobju izvajanja celotne operacije oziroma
raziskovalnega projekta.
Rezultate raziskovalnega projekta in raziskovalne
podatke je obvezno splošno, obsežno, nediskriminatorno in neizključujoče razširjati, skladno z namenom
in cilji javnega razpisa, rezultatom operacije ter Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav
in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020.
Pravice intelektualne lastnine, ki izhajajo iz dejavnosti raziskovalne organizacije, pripadajo in se v celoti
pripisujejo raziskovalni organizaciji.
Upravičenec bo moral spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju rezultatov ter ciljev in
kazalnikov, navedenih v tem javnem razpisu, vlogi na
javni razpis in pogodbi o sofinanciranju.
4. Merila in postopek izbora operacij
4.1. Pogoji za ugotavljanje upravičenosti
Raziskovalni projekt (operacija) predstavlja sodelovanje raziskovalcev v raziskovalni organizaciji in gospodarskega subjekta (ustanovljenega skladno z ZGD
ali ZZad) v okviru fokusnih področij in tehnologij, ki jih
definira S4.
Prijavljeni raziskovalni projekti bodo morali izpolnjevati naslednje pogoje za ugotavljanje upravičenosti:
1. usklajenost s cilji/rezultati na ravni prednostne osi
oziroma prednostne naložbe;
2. realna izvedljivost v obdobju ter ustreznost in
sposobnost upravičencev;
3. izkazovanje pripravljenosti (sposobnosti) za izvedbo, vključno z zaprto finančno konstrukcijo;
4. umestitev v prednostno področje S4 ter v ustrezno fokusno podpodročje/tehnologijo, skladno s Tabelo prioritet Slovenske strategije pametne specializacije
(S4) in pripadajočih fokusnih področij in tehnologij, ki je
del razpisne dokumentacije.
4.2. Merila za izbor/ocenjevanje vlog
V postopek ocenjevanja bodo vključene vloge, ki
izpolnjujejo vse pogoje iz 3. in 4.1 točke javnega razpisa.
Vloge bodo ocenjene po naslednjih merilih:
Merilo 1: Kakovost predloga, ki bo zagotavljal stroškovno/ekonomsko učinkovitost in racionalnost – komplementarnost predloženega programa dela s področjem raziskovanja programske skupine in področjem
dela gospodarskega subjekta (do 35 točk). V primeru,
da projekt pri Merilu 1 ne doseže najmanj 18 točk, bo
izločen iz nadaljnjega postopka ocenjevanja in na tej
podlagi zavrnjen.
V okviru merila se ocenjuje prisotnost in uspešnost
naslednjih podmeril:
– utemeljitev na mednarodno primerljivem znanju
in kompetencah v celotnem procesu razvoja znanja
(ustreznost vsebinske in terminske predstavitve raziskovalnega projekta);
– stopnja povezovanja znanja, kompetenc in tehnologije na prednostnih področjih, kakovost in izvedljivost predloga (ustreznost predlaganega programa dela
glede na potrebe gospodarskega subjekta in dosedanje
sodelovanje z gospodarstvom);
– poslovni načrt, ki bo zagotavljal trajnost ukrepov
po zaključku programskega obdobja – strategija/načrt
dolgoročnega sodelovanja med raziskovalno organizacijo in gospodarskim subjektom, opredelitev uporabe
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pridobljenih novih znanj za okrepitev nadaljnje raziskovalne dejavnosti v gospodarskih subjektih;
– komplementarnost programa dela z dejavnostmi
programske skupine.
Merilo 2: Usposobljenost prijavitelja za izvedbo operacije – družbeno-ekonomska relevanca programske
skupine v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17) (do
20 točk). Podlaga za določitev točk pri Merilu 2 je izpis
kvantitativne ocene Sredstva drugih uporabnikov (A3)
iz baze SICRIS. Upoštevan bo izpis iz baze SICRIS na
dan 5. 10. 2018, ki ga bo pridobilo ministrstvo.
Merilo 3: Usposobljenost prijavitelja za izvedbo
operacije – kvaliteta raziskovalca glede na predloženi
seznam najpomembnejših dosežkov (do 20 točk).
Merilo 4: Neposreden prispevek k raziskovalno inovacijskemu potencialu konkretnih regij, v smeri krepitve
njihove razvojne specializacije:
a) točke pridobijo vloge, v katerih je načrtovano, da
bo raziskovalni projekt izvajal raziskovalec, ki je na dan
objave javnega razpisa prijavljen v evidenco brezposelnih oseb Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
(2 točki); (ali)
b) točke pridobijo vloge, v katerih je načrtovano, da
bo raziskovalni projekt izvajal raziskovalec, ki za potrebe
raziskovalnega projekta prihaja s pridobljenimi referencami iz tujine (5 točk); (ali)
c) točke pridobijo vloge, v katerih je načrtovano izvajanje raziskovalnega projekta v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija s strani raziskovalca, ki je na dan objave
javnega razpisa zaposlen na področju RRI v kohezijski
regiji Zahodna Slovenija (5 točk).
Posameznemu projektu se v okviru Merila 4 dodelijo točke le za eno kategorijo spodbud, opredeljenih
v podmerilih od a) do c), v primeru izpolnjevanja pogojev
za dodelitev točk iz več kategorij spodbud se upošteva
podmerilo, iz katerega se dodeli višje število točk.
Največje število možnih točk posameznega raziskovalnega projekta je 80. Posamezni raziskovalni projekt
mora za pridobitev sofinanciranja pri Merilu 1 (Komplementarnost predloženega programa dela s področjem
raziskovanja programske skupine in področjem dela
gospodarskega subjekta) doseči najmanj 18 točk. Vloge, ki dosežejo manj kot 40 skupnih točk, ne morejo biti
izbrane v sofinanciranje.
4.3. Postopek izbora
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev se
deli na postopek preverbe pogojev iz 3. točke javnega
razpisa, postopek preverbe izpolnjevanja pogojev za
ugotavljanje upravičenosti iz 4.1 točke javnega razpisa
in postopek ocenjevanja po merilih za izbor iz 4.2 točke
javnega razpisa.
V postopek preverbe izpolnjevanja pogojev za ugotavljanje upravičenosti iz 4.1 točke javnega razpisa bodo
umeščene formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje iz 3. točke javnega razpisa. V nadaljevanju bodo
v postopek ocenjevanja po merilih za izbor iz 4.2 točke
javnega razpisa umeščene vloge, ki bodo izpolnjevale
vse pogoje za ugotavljanje upravičenosti iz 4.1 točke
javnega razpisa.
Ocenjevalni postopek in končni izbor upravičencev
bo temeljil na merilih za ocenjevanje, ki so opredeljena
v točki 4.2 javnega razpisa in v ocenjevalnem listu, ki je
kot priloga sestavni del razpisne dokumentacije.
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev
bo vodila strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje
minister za izobraževanje, znanost in šport. Strokovna
komisija preveri izpolnjevanje pogojev iz 3. točke javne-
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ga razpisa in dodeli točke pri kvantitativnih Merilih 2 in
4 iz 4.2 točke javnega razpisa, skladno z ocenjevalnim
listom, za tiste vloge, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. točke
javnega razpisa in pogoje za ugotavljanje upravičenosti
skladno s 4.1 točko javnega razpisa.
Kvalitativni Merili 1 in 3 v skladu s točko 4.2 javnega razpisa bo ocenila komisija za ocenjevanje vlog
(v nadaljnjem besedilu: ocenjevalna komisija), ki jo bo
imenoval minister za izobraževanje, znanost in šport in
bo sestavljena iz domačih strokovnjakov, ki bodo izbrani
glede na reference.
Ocenjevalna komisija bo pred postopkom ocenjevanja tudi preverila izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje
upravičenosti iz točke 4.1 javnega razpisa. Vsak pogoj
za ugotavljanje upravičenosti bo opredeljen z DA ali NE,
v primeru neizpolnjevanja posameznega pogoja pa bo
podana tudi obrazložitev oziroma utemeljitev za vsako
posamezno negativno opredelitev.
Merilo 1 (Komplementarnost predloženega programa dela s področjem raziskovanja programske skupine
in področjem dela gospodarskega subjekta) in Merilo
3 (Kvaliteta raziskovalca glede na predloženi seznam
najpomembnejših dosežkov) ocenita in ustrezno utemeljita in obrazložita dva ocenjevalca, ki nato oblikujeta
skupno/končno konsenzualno oceno. Najmanjša enota
ocenjevanja je 1 točka. Če ocenjevalca ne dosežeta
konsenzualne ocene na podlagi njune obrazložitve, raziskovalni projekt oceni tretji ocenjevalec, katerega ocena
in pojasnilo ocene sta končna.
Na podlagi tako izvedenega postopka ocenjevalna
komisija ocene posameznih vlog (ocenjevalne liste in
seznam ocen) predloži strokovni komisiji.
Seštevek točk posameznih meril tvori skupno število točk raziskovalnega projekta, kar predstavlja tudi
končno oceno projekta, ki je ob upoštevanju zahtev
glede doseganja minimalnega števila točk v skladu
s 4.2 točko javnega razpisa podlaga za predlog o izboru. Strokovna komisija pripravi seznam prijaviteljev skladno z načinom izbora glede na doseženo število točk
in prednostna merila (v primeru vlog z enakim številom
točk) v skladu s točko 4.4 javnega razpisa.
4.4. Način izbora vlog
Strokovna komisija med pozitivno ocenjenimi vlogami za sofinanciranje raziskovalnega projekta (operacije)
določi izbrane projektne predloge po vrstnem redu števila doseženih točk ločeno za vloge v okviru posamezne
kohezijske regije in glede na prednostna področja, na
naslednji način:
1. V postopku izbora med pozitivno ocenjenimi vlogami, ki pri Merilu 1 dosežejo 18 točk in več ter dosežejo
skupaj 40 točk in več, strokovna komisija najprej vloge
razdeli glede na umeščenost posamezne vloge v kohezijsko regijo. Pri tem ohrani vrstni red vlog glede na
število doseženih točk.
2. V nadaljnjem postopku izbora strokovna komisija najprej izbere za sofinanciranje v vsaki izmed kohezijskih regij po 214 vlogi iz vsakega od 9 prednostnih
področij, določenih v predmetu javnega razpisa, in sicer
vloge, ki so znotraj prijav za posamezno prednostno
področje v posamezni kohezijski regiji dosegle najvišje
število točk (do višine razpoložljivih sredstev v posamezni kohezijski regiji).
Če več vlog znotraj posamezne kohezijske regije
in posameznega prednostnega področja doseže enako
14
Če je v tej fazi postopka na posameznem prednostnem področju preostala le ena vloga, se izbere slednja,
v primeru, da ni preostala nobena vloga, prednostno področje ostane nezastopano.
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število točk, bo izbrana tista vloga, ki ima višjo oceno pri
Merilu 1 (Komplementarnost predloženega programa
dela s področjem raziskovanja programske skupine in
področjem dela gospodarskega subjekta). Če so vloge
po prejetem številu točk tudi pri tem merilu izenačene,
se izbere tista vloga, ki je dosegla višje število točk pri
Merilu 3 (Kvaliteta raziskovalca glede na predloženi seznam najpomembnejših dosežkov). Če so vloge tudi na
osnovi tega merila izenačene po prejetem številu točk,
se izbere tista vloga, ki je dosegla višje število točk pri
Merilu 2 (Družbeno-ekonomska relevanca programske
skupine). Če so vloge tudi na osnovi tega merila izenačene po prejetem številu točk, se izbere tista vloga, ki je
dosegla višje število točk pri Merilu 4.
V primeru izenačenosti pri vseh merilih, o prejemniku sredstev za isto ocenjeno vlogo odloča vrednost A3
na ekvivalent polne zaposlitve15, ki jo dosega programska skupina, v okviru katere bo deloval raziskovalec.
3. Do višine preostanka razpoložljivih sredstev v posamezni kohezijski regiji strokovna komisija izbere za
sofinanciranje vloge, ki so dosegle najvišje število točk
ne glede na področje prijave (umeščenost v S4), in sicer
po vrstnem redu števila doseženih točk, od najvišjega
števila navzdol. Vloge z enakim številom točk se obravnava kot enakovredne, razen v primeru, ko bi izbira vseh
teh vlog presegla omejitev razpoložljivih sredstev. V teh
primerih se uporabi izbirni postopek, kakršen je določen
v prejšnjih odstavkih.
Končna višina dodeljenih sredstev ne sme presegati predvidene višine sredstev v posamezni kohezijski
regiji.
4. Strokovna komisija pripravi predlog prejemnikov
sredstev med prijavljenimi raziskovalnimi projekti v okviru posameznih vlog in ga predloži v odločitev o dodelitvi
sredstev ministru za izobraževanje, znanost in šport.
V kolikor prijavitelj ne bo pristopil k podpisu pogodbe o sofinanciranju projekta skladno s pozivom ministrstva, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
V tem primeru lahko ministrstvo dodeli sredstva prijavitelju z najvišjim številom doseženih točk, ki je glede
na opisan postopek izbora naslednji po vrstnem redu
na seznamu ocenjenih vlog. Prijavitelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju raziskovalnega projekta
s prilagojenim terminskim načrtom, ki upošteva začetek
obdobja izvajanja, kasnejši od 1. 4. 2019 (vendar se
raziskovalni projekt ne more pričeti kasneje kot 1. 6.
2019). Raziskovalni projekt mora ne glede na morebitni
kasnejši začetek izvajanja biti zaključen v celoti v skladu
z vlogo na javni razpis do 31. 3. 2022.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za
javni razpis znaša največ do 12.876.300,00 EUR, in
sicer največ do 9.614.304,00 EUR za kohezijsko regijo
Vzhodna Slovenija in 3.261.996,00 EUR za kohezijsko
regijo Zahodna Slovenija, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih naslednja:
– za proračunsko leto 2019: 1.788.375,00 EUR,
od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija
1.335.320,00 EUR, od tega:
– 1.068.256,00 EUR s PP160233 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-EU
(80 %) in
15
Seštevek ocene A3 (družbeno ekonomska relevanca deljen s številom ekvivalenta polne zaposlitve, ki jo dobi
programska skupina financirano prek ARRS).
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– 267.064,00
EUR
s
PP160235
–
PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-slovenska udeležba (20 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija
453.055,00 EUR, od tega:
– 362.444,00
EUR
s
PP160234
–
PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-EU (80 %) in
– 90.611,00 EUR s PP160236 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-slovenska
udeležba (20 %),
– za proračunsko leto 2020: 4.292.100,00 EUR,
od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija
3.204.768,00 EUR, od tega:
– 2.563.814,40 EUR s PP160233 –
PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-EU (80 %) in
– 640.953,60
EUR
s
PP160235
–
PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-slovenska udeležba (20 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija
1.087.332,00 EUR, od tega:
– 869.865,60
EUR
s
PP160234
–
PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-EU (80 %) in
– 217.466,40
EUR
s
PP160236
–
PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-slovenska udeležba (20 %),
– za proračunsko leto 2021: 4.292.100,00 EUR,
od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija
3.204.768,00 EUR, od tega:
– 2.563.814,40 EUR s PP160233 –
PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-EU (80 %) in
– 640.953,60
EUR
s
PP160235
–
PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-slovenska udeležba (20 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija
1.087.332,00 EUR, od tega:
– 869.865,60
EUR
s
PP160234
–
PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-EU (80 %) in
– 217.466,40
EUR
s
PP160236
–
PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-slovenska udeležba (20 %),
– za proračunsko leto 2022: 2.503.725,00 EUR,
od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija
1.869.448,00 EUR, od tega:
– 1.495.558,40 EUR s PP160233 –
PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-EU (80 %) in
– 373.889,60
EUR
s
PP160235
–
PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-slovenska udeležba (20 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija
634.277,00 EUR, od tega:
– 507.421,60
EUR
s
PP160234
–
PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-EU (80 %) in
– 126.855,40
EUR
s
PP160236
–
PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-slovenska udeležba (20 %).
Načrtovana dinamika sofinanciranja po posameznih
programskih območjih in proračunskih letih je vezana
na potrditev organa upravljanja z odločitvijo o podpori
javnemu razpisu.
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Maksimalna višina sredstev sofinanciranja posameznega projekta (operacije) je 171.684,00 EUR. Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva
sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim
prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom
ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na
proračunske zmogljivosti ministrstva.
Višina razpisanih sredstev se lahko poveča z objavo spremembe javnega razpisa v Uradnem listu RS do
poteka roka za oddajo vlog na javni razpis.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca
črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške,
nastale od dne 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022.
Obdobje upravičenosti izdatkov je od dne 1. 4. 2019
do dne 16. 5. 2022.
Ministrstvo v obdobju izvajanja projekta (operacije)
presoja podaljšanje obdobja upravičenosti restriktivno,
in sicer na podlagi objektivnih razlogov, ki so podani tako
na strani upravičenca kot na strani raziskovalca ter na
podlagi soglasja organa upravljanja.
7. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Vloga je formalno popolna, če vsebuje naslednje
v celoti in pravilno izpolnjene, podpisane in žigosane
obrazce in dokazila:
I. Prijavni obrazec
II. Predstavitev raziskovalnega projekta
III. Dodatna dokazila
– Izjava o izpolnjevanju razpisnih pogojev za raziskovalno organizacijo,
– Izjava o izpolnjevanju razpisnih pogojev za gospodarski subjekt,
– Parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju operacije,
– Izjava raziskovalca (obrazec iz razpisne dokumentacije),
– Dokazilo o izpolnjenih pogojih glede zaključenega
doktorata znanosti oziroma pridobljenega znanstvenega naslova doktor znanosti v obdobju od 1. 1. 2011 do
roka za oddajo vlog na ta javni razpis; raziskovalci, ki so
pridobili doktorat znanosti v tujini, predložijo tudi mnenje ENIC-NARIC centra Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport, ki izkazuje primerljivost izobrazbe, pridobljene v tujini, z javno veljavnimi študijskimi programi
v Republiki Sloveniji, in sicer najkasneje v roku enega
meseca po roku za oddajo vlog na javni razpis, tj. do
5. 11. 2018,
– Potrdilo ZPIZ o obdobju zavarovanja (Izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji) raziskovalca, ki izkazuje
zaposlitveni status na dan objave javnega razpisa oziroma temu ustrezno primerljivo potrdilo druge države, iz
katere raziskovalec prihaja,
– Druga dokazila o statusu zaposlitve raziskovalca
na dan objave javnega razpisa, in sicer:
– raziskovalec, ki je na dan objave javnega razpisa prijavljen v evidenco brezposelih oseb Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, predloži potrdilo zavoda
(za pridobitev dodatnih točk v skladu z Merilom 4.a);
– raziskovalec, zaposlen na področju RRI v Republiki Sloveniji, predloži kopijo pogodbe o zaposlitvi,
veljavne na dan objave javnega razpisa, ali drugo dokazilo, iz katerega je razviden kraj in trajanje zaposlitve ter
delovno mesto oziroma vrsta in opis dela (za pridobitev
dodatnih točk v skladu z Merilom 4.c).
Za raziskovalca, ki za potrebe projekta prihaja
s pridobljenimi referencami iz tujine (dodatni pogoji iz
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3.2 točke javnega razpisa), je potrebno predložiti tudi
naslednja dokazila:
– dokazilo o začasnem ali stalnem prebivališču v tujini na dan objave javnega razpisa in
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja zahtevanih delovnih izkušenj v tujini na področju RRI oziroma zaposlitve
v tujini na področju RRI na dan objave razpisa. Predložiti
je potrebno kopijo pogodbe o zaposlitvi ali drugo dokazilo, da je raziskovalec od 1. 1. 2011 naprej v tujini pridobil
najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju RRI, ali
kopijo veljavne pogodbe o zaposlitvi ali drugo dokazilo,
iz katerega je razviden kraj in trajanje zaposlitve ter delovno mesto oziroma vrsta in opis dela raziskovalca, ki je
na dan objave razpisa v tujini zaposlen na področju RRI.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. V primeru spremembe obrazcev iz razpisne dokumentacije
lahko ministrstvo vlogo zavrže. Prijavni obrazec, predstavitev raziskovalnega projekta in ostale obrazce naj
prijavitelji skrbno in v celoti izpolnijo.
Sestavni del razpisne dokumentacije predstavljajo
še:
– Ocenjevalni list za ocenjevanje prijav na javni
razpis,
– Tabela prioritet Slovenske strategije pametne
specializacije (S4) in pripadajočih fokusnih področij in
tehnologij,
– Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju
2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: Navodila MIZŠ).
8. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za
kohezijsko politiko: 80,00 %.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.
9. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je
80,00 %.
10. Upravičeni stroški in način financiranja
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu
z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna
Republike Slovenije. Upravičenec bo prejel sredstva
sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih
zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja
operacije, ki so nastali v preteklem (in upravičenem)
obdobju.
10.1. Upravičeni stroški
Sofinanciranje operacij v okviru javnega razpisa
bo potekalo po sistemu standardne lestvice stroška na
enoto, skladno s pravili Evropske kohezijske politike,
Navodili OU o upravičenih stroških in Navodili MIZŠ.
Standardna lestvica stroška na enoto na operaciji predstavlja stroške raziskovalca, zaposlenega s polnim delovnim časom, na mesečni ravni. Strošek je določen na podlagi Uredbe 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 in 27/17) in temelji
na veljavnih cenah ekvivalenta polne zaposlitve za leto
2018, izračunanih s strani ARRS.
Stroški operacije so upravičeni le pod pogoji, da:
– je raziskovalec na začetku kariere zaposlen
v raziskovalni organizaciji s polnim delovnim časom pod
pogoji določenimi v razpisu, pri čemer mora upravičenec
v roku 30 dni od sklenitve pogodbe o zaposlitvi razisko-
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valca (za celotno obdobje izvajanja) kopijo pogodbe
o zaposlitvi po elektronski pošti posredovati ministrstvu,
– je podan pravilen izračun stroškov na podlagi
metode izračuna, določene v razpisu,
– temeljijo na verodostojnih listinah in so izkazani
v skladu z določeno standardno lestvico stroška na enoto in Metodologijo izračuna standardne lestvice stroška
na enoto na operaciji,
– so v skladu z veljavnimi pravili Evropske unije in
nacionalnimi predpisi,
– je bil raziskovalni projekt uspešno izveden (doseganje kvantitativne ocene A' točk SICRIS programske
skupine, kot je opredeljeno v 2.1 točki javnega razpisa).
Upravičenost stroškov prejemniki sredstev dokazujejo s predložitvijo:
1. pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačilo s prilogami, ki vsebujejo tudi mesečno poročilo
o izvajanju operacije, iz katerega je razviden obseg in
vsebina dela raziskovalca v raziskovalni organizaciji in
v gospodarskem subjektu ter napredek pri doseganju
rezultatov in ciljev operacije;
2. ustreznih dokazil za upravičenost stroškov operacije:
– dokazilo prijavitelja o zaposlitvi raziskovalca za
polni delovni čas najmanj za obdobje sofinanciranja
raziskovalnega projekta (operacije), kar je izkazano
s pogodbo o zaposlitvi, ki vsebuje vse zahtevane sestavine pogodbe (glej točko 3.3 javnega razpisa);
– po zaključenem raziskovalnem projektu potrdilo
o obdobju zavarovanja (ZPIZ) raziskovalca na operaciji
in dokazilo o doseganju kvantitativne ocene A' SICRIS
programske skupine najkasneje 12 mesecev po zaključku operacije (določila 2.1 točke javnega razpisa).
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena
v razpisni dokumentaciji (tč. 3 in 4 Navodil MIZŠ in tč. 2
veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopnih na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Skladno z Metodologijo izračuna standardne lestvice stroška na enoto na operaciji je določena naslednja
vrednost standardne lestvice stroška na enoto na mesečni ravni:
Enota
Mesec dela zaposlenega
raziskovalca na
raziskovalnem projektu

Standardna lestvica
stroška mesečno
na enoto v EUR
4.769,00 EUR mesečno

Izračun skupne višine sofinanciranja je odvisen od
izvajanja operacije in predstavlja strošek dela raziskovalca glede na trajanje zaposlitve (izraženo v mesecih)
v obdobju sofinanciranja. Standardni obseg stroška se
določi na mesečni ravni in ni upravičen:
a) če je strošek dela raziskovalca za celoten mesec
v breme drugega vira financiranja,
b) če pri poročanju na mesečni ravni ni izkazanega
napredka pri doseganju rezultatov in ciljev operacije.
V primeru, ko prejemniki sredstev v roku ne predložijo ustreznih dokazil o upravičenosti stroškov, niso
upravičeni do sredstev sofinanciranja na podlagi pogodbe o sofinanciranju operacije.
V primeru, da upravičenec pri izvajanju operacije ne
doseže števila v vlogi načrtovanega obsega ur sodelovanja raziskovalca pri gospodarskem subjektu (vendar
doseže pogoj za sofinanciranje raziskovalnega projek-
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ta – pri gospodarskem subjektu opravi med 1275 in
2550 ur raziskovalnega dela) in nedoseganje obsega ur
po presoji ministrstva ni posledica objektivnih razlogov,
ministrstvo po koncu izvajanja raziskovalnega projekta
(operacije) realizira finančno korekcijo v višini 10 % izplačanih sredstev po pogodbi o sofinanciranju, kar za
upravičenca pomeni vračilo sredstev skladno s pogodbo
o sofinanciranju.
10.2. Način financiranja
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena
pogodba o sofinanciranju operacije. Vzorec pogodbe
o sofinanciranju je sestavni del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju operacije podrobneje dogovorila obseg in
dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih
aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
11. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in
116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili organa upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. do 117. člen in Prilogo XII
Uredbe (EU) št. 1303/2013, določila iz poglavja 2 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 in veljavna
Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja
vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni
tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
12. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno
financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom
Uredbe (EU) št. 1303/2013, ni predvideno.
13. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne
originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe
bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in
nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh
dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let
od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski
komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije
bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen
s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo
sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski
kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku
zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev.
Upravičenec, ki ne vodi knjig za operacijo na ločenem
stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi,
iz svojih poslovnih knjig ne more ločeno izpisati evidenc
samo za posamezno operacijo. Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig za operacijo voditi
druge pomožne knjige.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi
se morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na operacijo, razen v primeru poenostavljenih
oblik nepovratnih sredstev, kot je npr. standardna lestvica stroška na enoto, kjer se na ločenem stroškovnem
mestu operacije (računovodski kodi) knjižijo le prihodki
oziroma prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se
nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev, ni potrebno
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evidentirati na stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi).
14. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije
o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije,
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja
s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa
upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa
ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije.
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in
postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate
operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju
samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko
opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem.
Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati
ministrstvo o izvedenih ukrepih.
V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost
pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno
z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje
upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU)
št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014–2020
(dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in
Smernicami za določitev finančnih popravkov izdatkov,
ki jih financira Unija v okviru deljenega upravljanja, zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smernicami
o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo
uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 (dostopne na:
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/zakonodaja) oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec
pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
15. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe (EU)
št. 1303/2013
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide,
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje
aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati
v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela
onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU)
št. 1303/2013.
16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej
označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in
druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informa-

Stran

1574 /

Št.

48 / 13. 7. 2018

cij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14,
19/15 – odl. US, 102/15, 32/16 in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo
biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del
vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme
biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja.
Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču
prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti
razkrite oziroma dostopne javnosti.
Ministrstvo in prijavitelj oziroma upravičenec sta
dolžna zagotoviti varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov
pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna
uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119, z dne 4. 5.
2016, str. 1), Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni
list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11,
91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in
15/17) in 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
17. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in
prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem
mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo
možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo
pri izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za
višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije,
pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo,
saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega
zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi
zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan
poročati sproti, med izvajanjem operacije.
18. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije: upravičenec bo
za namen spremljanja in vrednotenja operacije, skladno
s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
ter 6. členom in Prilogo I Uredbe (EU) št. 1301/2013,
dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke
o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
19. Omejitve glede sprememb operacije v skladu
z 71. členom Uredbe (EU) 1303/2013: ni relevantno.
20. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če
se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali
biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki
bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti,
ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi
sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem
javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan
vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski
račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo
obravnavalo kot goljufija.
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21. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje
posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja
operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira
oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno. Če se ugotovi
dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano
vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev
iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun
upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in
izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
22. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev
sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 5. 10.
2018 do 12. ure. Vloga z zahtevano vsebino mora
biti predložena v enem fizičnem izvodu (Obrazci I., II. in
III. iz 7. točke javnega razpisa) in v enem elektronskem
izvodu16 na CD-ju ali USB ključku (Obrazci I. in II. iz
7. točke javnega razpisa), v zaprti ovojnici, opremljeni
z vidno oznako »Ne odpiraj« – prijava na Javni razpis
za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1«.
Za pravilno opremo ovojnice se lahko uporabi »Obrazec
za oznako vloge«, ki je del razpisne dokumentacije ali se
obvezne podatke iz prejšnjega stavka napiše lastnoročno. Pravilno opremeljena vloga mora fizično prispeti na
naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki (Obrazec
I. in II.) ali ob odsotnosti elektronske oblike se šteje, da
je za presojo pomembna tiskana oblika.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo
v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele
v vložišče ministrstva.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele
vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
23. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter
postopek in način izbora
Odpiranje vlog ne bo javno zaradi pričakovanega
večjega števila vlog. Odpiranje vlog bo potekalo v prostorih ministrstva v roku petih delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog.
Vloge bo odprla strokovna komisija, ocenili pa
strokovna komisija in ocenjevalna komisija v skladu
s 4.3 točko javnega razpisa.
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog
pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge
niso formalno popolne. Dopolnjuje se lahko le formalna
popolnost vloge, kot je podrobneje opredeljeno v točki 7
javnega razpisa. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati
višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže
na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno
razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih
je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu
s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Ocenjevalni postopek in končni izbor upravičenca
bo temeljil na merilih in postopku izbora operacij, ki so
opredeljeni v točki 4 javnega razpisa ter v Ocenjevalnem listu, ki je kot priloga sestavni del razpisne dokumentacije.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe o sofinanciranju in Navo16
Predložiti v obliki .pdf in obliki Word vsakega od navedenih dokumentov.
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dila MIZŠ, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati
pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
Upravičenec ali raziskovalec, zaposlen pri upravičencu za izvajanje raziskovalnega projekta, ki brez
objektivnih razlogov odstopi od pogodbe o sofinanciranju ali povzroči odstop, ne more nadaljnja tri leta od
dneva odstopa kandidirati ali biti upravičen za pridobitev sredstev ministrstva iz naslova evropske kohezijske
politike.
24. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni
o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa predvidoma obveščeni najkasneje v roku 90 dni od datuma odpiranja
vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od
prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike
Slovenije.
25. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva,
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/.
26. Dodatne informacije in obveščanje
Informacije in celotna razpisna dokumentacija so
na voljo na spletnem naslovu ministrstva. Dodatne informacije oziroma vprašanja se posredujejo izključno po
elektronski pošti (raziskovalci2.mizs@gov.si). Odgovore
na pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo na omenjenih spletnih straneh.
Ministrstvo bo po potrebi organiziralo informativne
dneve. Datumi informativnih dni in druge informacije
bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva.
Ostale zahteve so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Št. 5440-90/2018/2

Ob-2556/18

Na podlagi:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (v nadaljnjem
besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013),
– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem
socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 1081/2006,
– Partnerskega
sporazuma
med
Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020
št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014,
– Operativnega programa za izvajanje Evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, z vsemi spremembami,
– Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 24/05 – UPB, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12,
21/13, 47/13 – ZDU-1, 65/14 in 55/17),
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– Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05
– uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07
– ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12,
47/13, 12/14, 90/14 in 51/16),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS,
št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2018
(DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019
(DP2019) (Uradni list RS, št. 71/17),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr.,
15/17 in 69/17) in
– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi
organa upravljanja št. 10-1/3/MK/0 z dne 29. 3. 2018,
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za štipendije za specializirane poklice
v kulturi 2018/2019 (oznaka javnega razpisa:
JPR-ESS-ŠTIP2018-USP)
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma izvajalca javnega razpisa za izbor operacij (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), ki izvede vse postopke,
potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija,
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa
za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020, prednostne naložbe: 10.1 Krepitev enake
dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne
skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem
okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc
delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja,
vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh
izobraževalnega sistema.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje štipendij za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi (oznaka javnega razpisa:
JPR-ESS-ŠTIP2018-USP) s pričetkom sofinanciranja
v časovnem obdobju med 1. 7. 2018 in 31. 10. 2019.
Sredstva bodo namenjena za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini (v nadaljnjem besedilu: štipendija za usposabljanje) za pridobitev dodatnih
znanj, potrebnih za opravljanje specializiranih poklicev
v kulturi, ki traja od 3 do 12 mesecev v časovnem
obdobju med 1. 7. 2018 in 31. 10. 2019, za katerega
izobraževalna institucija izda potrdilo o zaključenem
programu.
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Pomen izrazov:
– usposabljanje ali izobraževanje je nadgradnja
znanj in usposobljenosti s področja delovanja prijavitelja, za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje poklicev v kulturi, ki lahko traja od 3 do 12 mesecev
in na katerem ob zaključku prijavitelj prejme potrdilo
o opravljenem usposabljanju ali izobraževanju;
– poklici v kulturi so poklici s področij glasbene,
intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti ter
filma, kulturne dediščine, knjige, knjižničarstva in kulturnega managementa;
– vzhodna regija in zahodna regija: podrobnejša opredelitev po NUTS 3 na spletni strani ministrstva: http://www.
mk.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_za_izvajanje_kohezijske_politike/programsko_obdobje_2014_2020/;
– usposabljanje ali izobraževanje v tujini je usposabljanje ali izobraževanje v katerikoli državi članici
Evropske unije, razen Republiki Sloveniji.
Štipendija za usposabljanje:
– štipendija se podeli za usposabljanje ali izobraževanje, ki poteka oziroma je potekalo v časovnem
obdobju med 1. 7. 2018 in 31. 10. 2019;
– prijavitelj lahko pridobi štipendijo za najmanj 3 in
največ 12 mesecev glede na trajanje programa usposabljanja ali izobraževanja;
– institucija usposabljanja ali izobraževanja mora
prijavitelju izdati potrdilo o zaključenem programu.
Namen javnega razpisa je dvig poklicnih kompetenc na vseh področjih kulture in v ta namen vlaganje
v izobraževanje, usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje. V okviru javnega razpisa se zagotavlja pridobivanje znanja, kompetenc in spretnosti, ki
bodo vključenim v formalno in neformalno izobraževanje
zagotavljale uspešno vključevanje na trg dela in v družbo ter pri ohranjanju poklicne kariere. Z ukrepi na tem
področju se zapolnjujejo vrzeli obstoječega izobraževalnega sistema, in sicer z usposabljanji za specifične
umetniške poklice ter druge poklice v kulturi. Pridobivanje kompetenc skozi usposabljanja pomeni tudi zagotavljanje pogojev za večjo kulturno ustvarjalnost, ki je
ena izmed elementov uspešnejšega prodora na trg dela.
Javni razpis bo zasledoval cilje, ki:
– spodbujajo k dodatnemu izobraževanju na področju kulture,
– zagotavljajo večjo dostopnost različnih oblik izobraževanja ter
– dvigujejo specifična znanja in usposobljenosti.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– na javni razpis je podal le eno vlogo (za eno štipendijo za eno usposabljanje ali izobraževanje v tujini);
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– ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
– ni starejši od vključno 29 let (upošteva se letnica
rojstva 1989);
– izobraževalni obisk v tujini ne temelji na katerem
izmed evropskih programov mobilnosti;
– v času štipendiranja ne bo upravičen do katere
izmed štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje v Republiki Sloveniji, ali do štipendije oziroma drugih prejemkov za študij oziroma usposabljanje ali izobraževanje iz
državnega ali občinskih proračunov Republike Slovenije
ali evropskih sredstev;
– v primeru, da je bil pogodbena stranka ministrstva, mora imeti izpolnjene vse zapadle pogodbene
obveznosti iz preteklih pogodb (v primeru pogodbe o štipendiranju mora imeti zaključen študij, za katerega je
prejemal štipendijo, kar dokazuje z ustreznim dokazilom);
– v času izobraževanja ali usposabljanja bo prebival v državi, v kateri se izvaja izobraževanje ali usposabljanje;
– ni izobraževanje ali usposabljanje na daljavo oziroma on-line izobraževanje;
– usposabljanje ali izobraževanje v tujini poteka
oziroma je potekalo v časovnem obdobju med 1. 7.
2018 in 31. 10. 2019 (dokazuje se z dokazilom o trajanju usposabljanja ali izobraževanja iz katerega je jasno
razvidno v katerem časovnem obdobju je usposabljanja
ali izobraževanja potekalo);
– usposabljanje ali izobraževanje v tujini ni v okviru izobraževalne ustanove, na kateri je prijavitelj morebiti vpisan in bi mu bilo priznano oziroma ovrednoteno
kot del študijskega programa, ki ga opravlja na tej
ustanovi;
– ne gre za javno veljaven študijski program, akreditiran v matični državi, kjer se program izvaja (neformalno izobraževanje);
– izobraževalna institucija izda udeležencem ob zaključku usposabljanja ali izobraževanja potrdilo o zaključenem programu (dokazuje se z opisom predvidenega
poteka usposabljanja ali izobraževanja).
4. Način ocenjevanja
Komisija bo pri posameznem merilu za ocenjevanje
vlogo ocenila v okviru naslednje ocenjevalne lestvice
(razen kjer je to v merilih drugače določeno):
Kvaliteta podeljevanja točk
neustrezno
pomanjkljivo
delno ustrezno
ustrezno

Prejete točke
0
1
2–3
4–5

5. Merila za izbor prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje)
MERILA ZA ŠTIPENDIJO ZA USPOSABLJANJE
REFERENCE PRIJAVITELJA
Ustreznost priporočil (najmanj 2 priporočili področnih strokovnjakov)
do 5
Avtorska dela, nagrade ali priznanja na mednarodni ali državni ravni (s samostojnim ali
do 5
skupinskim prispevkom), uvrstitve, dosežki, strokovna praksa
Kakovost in uspešnost prijaviteljevega dosedanjega delovanja na področju, za katerega
se prijavlja ter medijski odzivi, omembe, odmevnost, prepoznavnost v strokovni javnosti
do 5
oziroma strokovna praksa
VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV (1. življenjepis, 2. motivacijsko pismo,
3. povezava med programom usposabljanja in področjem delovanja oziroma izobrazbo prijavitelja)

Največje
možno št. točk

15

15
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Največje
možno št. točk

PODROČJE USPOSABLJANJA
kritika na vseh področjih kulture, digitalna postprodukcija slike, oblikovanje zvoka,
oblikovanje luči, scenaristika, igranje v muzikalih, kulturni management, organizator
literarnih festivalov, literarni agent, književni urednik, trženje in promocija v založništvu,
vrednotenje umetnin, interpretacija kulturne dediščine, vrednotenje in upravljanje kulturne
dediščine
ostala področja
KONČANA STOPNJA IZOBRAZBE PRIJAVITELJA
do V. stopnje
VI. in VII. stopnja
VIII. stopnja
SKUPAJ

6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za
javni razpis znaša 84.000,00 EUR.
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za
javni razpis za proračunsko leto 2018 znaša največ do:
– za vzhodno kohezijsko regijo:
– 23.184,00 EUR s PP 160212 – Štipendije za
specializirane poklice v kulturi-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 5.796,00 EUR s PP 160213 – Štipendije za
specializirane poklice v kulturi-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo:
– 10.416,00 EUR s PP 160214 – Štipendije za
specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 2.604,00 EUR s PP 160215 – Štipendije za
specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za
javni razpis za proračunsko leto 2019 znaša največ do:
– za vzhodno kohezijsko regijo:
– 23.184,00 EUR s PP 160212 – Štipendije za
specializirane poklice v kulturi-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 5.796,00 EUR s PP 160213 – Štipendije za
specializirane poklice v kulturi-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo:
– 10.416,00 EUR s PP 160214 – Štipendije za
specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 2.604,00 EUR s PP 160215 – Štipendije za
specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev Evropske unije za kohezijsko politiko in na
postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike je 80:20.
Delež prispevka Evropske unije v celotnih upravičenih javnih izdatkih je 80 %.
Razmerje med vzhodno in zahodno regijo je 69:31.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih,
izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. V primeru, da se izbrani prijavitelj ne strinja
s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na
proračunske zmogljivosti ministrstva.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca
črpanja sredstev): ministrstvo bo sofinanciralo štipendije
v obdobju od 1. 7. 2018 do 31. 10. 2019.
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8. Način financiranja
S predmetnim javnim razpisom se financira:
– višina posamezne štipendije je 350,00 EUR za
vsak polni mesec usposabljanja ali izobraževanja (pavšal za življenjske stroške), ki se izplača v enkratnem
znesku po predložitvi izpolnjenega obrazca Zahtevek
za izplačilo štipendije in dokazila o opravljenem usposabljanju ali izobraževanju.
Dokazila, ki morajo biti predložena pred začetkom
financiranja:
Vrsta stroška
Standardni
strošek na enoto

Podrobnejša
opredelitev
Štipendija za
usposabljanje

Specifikacija
dokazil
dokazilo o prijavi
na usposabljanje
ali izobraževanje

Dokazila, ki jih mora štipendist predložiti ob zaključku usposabljanja:
Vrsta stroška
Standardni
strošek na enoto

Podrobnejša
opredelitev
Štipendija za
usposabljanje

Specifikacija
dokazil
dokazilo
o zaključku
usposabljanja ali
izobraževanja

Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene
pogodbe o štipendiranju. Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o štipendiranju dogovorila obseg
in dinamiko štipendiranja na osnovi vloge, podane na
javni razpis.
9. Vsebina in priprava prijave na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2018/2019,
– Prijavni obrazec JPR-ESS-ŠTIP2018-USP,
– vzorec pogodbe o štipendiranju,
– obrazec Zahtevek za izplačilo štipendije.
Vloga se šteje kot popolna, če vsebuje naslednje
popolno izpolnjene, lastnoročno podpisane obrazce ter
dokazila v tiskani in elektronski obliki:
A) Prijavni obrazec JPR-ESS-ŠTIP2018-USP.
B) dokazilo o zadnji doseženi stopnji izobrazbe.
C) dokazilo o prijavi na usposabljanje ali izobraževanje.
Č) dokazilo o trajanju usposabljanja ali izobraževanja iz katerega je jasno razvidno časovno obdobje
poteka usposabljanja ali izobraževanja.
D) opis predvidenega poteka usposabljanja ali izobraževanja s temeljnimi moduli, predavatelji, doseženimi
cilji itd.
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E) mnenji vsaj 2 referenčnih strokovnjakov, ki nista
starejši od 6 mesecev od datuma zaključka razpisa z lastnoročnim podpisom strokovnjakov.
F) potrdilo o stalnem prebivališču v Republiki Sloveniji (npr. kopija osebnega dokumenta).
Priloge in dokazila je potrebno označiti z ustrezno
veliko tiskano črko. Dokumentom v tujem jeziku je potrebno priložiti prevod v slovenski jezik.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
Vse obrazce in dokazila je obvezno predložiti tudi
na elektronskem nosilcu podatkov (CD ROM, DVD ROM
ali USB podatkovni ključ) v Wordovi oziroma Excelovi
obliki ali kot skeniran dokument (v primeru raznih dokazil). Tiskana verzija posredovanih obrazcev se mora ujemati z elektronsko verzijo. V primeru razlik med tiskano
in elektronsko verzijo velja tiskana verzija.
10. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji
Ministrstvo, ki izvaja operacijo, mora hraniti vso dokumentacijo v zvezi z njo v skladu z veljavnimi predpisi
(Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva
ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) in Uredba
(EU) št. 1303/2013) še deset let po zaključku operacije,
za potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj.
Vlogi priložena dokumentacija se ne vrača.
11. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih
komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen
tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
(Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US,
102/15 in 7/18; v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso
javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma
dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša
na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se
nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti,
zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti
kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi
in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko
domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje
poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem
iz 6. člena ZDIJZ.
12. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev
sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 31. 8.
2018. Vloge z zahtevano vsebino morajo v zaprti ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj«
– prijava na javni razpis »Javni razpis za štipendije za
specializirane poklice v kulturi 2018/2019«, prispeti na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
Vloga se bo štela za pravočasno, če je bila predložena osebno ali prispela po pošti v glavno pisarno na
naslov Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana, do v objavi navedenega dne ter če je bila do roka
oddana na pošti kot priporočena poštna pošiljka.
13. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter
postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za kulturo
ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu:
komisija).
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Odpiranje prispelih vlog bo dne 5. 9. 2018 ob
10. uri, v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana (III. nadstropje, sejna soba 329) in bo
javno.
Komisija bo v roku 8 dni od dokončanja odpiranja
vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih
vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki
se veže na vsebino vloge (program usposabljanja) ali
tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na
drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale
vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve
sredstev.
Prepozne in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne
bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo
s sklepom zavržene.
Vloge se bodo ocenjevale za vsako vrsto štipendije
posebej.
Merila za ocenjevanje so ovrednotena s točkami,
pri posameznem merilu je navedeno najvišje možno
število točk. Skupno najvišje možno število doseženih
točk je 50 točk, pri čemer je lahko izbran prijavitelj, ki bo
dosegel najmanj 26 točk. Izbrani bodo prijavitelji z višjim
številom točk.
V okviru sredstev se izmed prijaviteljev, ki so dosegli najvišje število točk, izbere štipendiste tako, da
je delitev podeljenih sredstev 69 % vzhodna regija in
31 % zahodna regija. Merilo je kraj stalnega prebivališča
štipendista ob oddaji vloge na javni razpis. V primeru,
da bosta dve ali več vlog dosegli enako število točk,
se dodelijo sredstva prijavitelju iz vzhodne regije. Če
sta oba prijavitelja iz vzhodne regije, se o izboru odloči
z žrebom, ki ga opravi komisija.
Slovenija se deli na dve kohezijski regiji skladno
s Standardno klasifikacijo teritorialnih enot (SKTE oziroma angleška kratica NUTS), podrobnosti lahko najdete na: http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_za_izvajanje_kohezijske_politike/programsko_obdobje_2014_2020/
Ocenjevale se bodo pravočasno prispele in popolne vloge upravičenih prijaviteljev. Vse popolne vloge
bosta ločeno ocenila dva člana komisije, ocena se bo
oblikovala na podlagi povprečja obeh ocen. V kolikor
bo razlika med ocenama večja od vključno 10 točk, bo
vlogo ocenil še tretji član komisije, končna ocena pa se
bo oblikovala na podlagi povprečja vseh treh ocen.
Komisija bo v okviru razpisanih sredstev, na osnovi
rezultatov ocenjevanja, oblikovala predlog liste prijaviteljev za sofinanciranje. Minister bo na podlagi predloga komisije odločil o izboru prijaviteljev s posamičnimi
sklepi.
Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe
oziroma od že sklenjene pogodbe, se ponudi štipendija
najvišje ocenjenemu prijavitelju oziroma naslednjemu na
rezervni listi iste regije, na kateri je bil izbran prijavitelj, ki
je odstopil. V primeru, da bosta dve ali več prijav dosegli enako število točk, se dodelijo sredstva prijavitelju iz
vzhodne regije. Če sta oba prijavitelja iz vzhodne regije
se o izboru odloči z žrebom, ki ga opravi komisija.
Na rezervno listo se lahko uvrstijo prijavitelji, ki dosežejo vsaj 26 točk, in zaradi omejitve finančnih sredstev niso bili izbrani v sofinanciranje.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis
kadarkoli, do izdaje sklepov o (ne)izboru, prekliče.
14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni
o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe obveščeni o izidu javnega razpisa
najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.
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V primeru sklepa o izbiri bo izbrani prijavitelj prejel pisni
poziv, da pristopi k podpisu pogodbe. Če se prejemnik
v roku 8 dni od prejema sklepa ne odzove na poziv se
šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Sredstva se lahko dodelijo naslednjemu prijavitelju, ki ima na
osnovi ocene prvi možnost prejeti sredstva.
Zoper sklep ministrstva je dopusten upravni spor.
Tožba se vloži na Upravno sodišče Republike Slovenije,
Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, in sicer v 30 dneh od vročitve sklepa, pisno neposredno pri navedenem sodišču
ali priporočeno po pošti. Tožbi v dveh izvodih je potrebno
priložiti sklep v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe
sofinanciranja projekta z izbranimi prijavitelji.
15. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva,
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno
v glavni pisarni Ministrstva za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 12. uro,
v sredo tudi med 14. in 16. uro. Za dodatne informacije
lahko pokličete 01/369-59-87 ali pišete na elektronski
naslov neza.prevodnik@gov.si.
16. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti
Ministrstvo lahko zahteva povračilo vseh oziroma
relativnega deleža izplačanih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do
dneva vračila, in prekinitev pogodbe skladno z določili
pogodbe.
Prijavitelj bo moral v primeru ugotovitve nepravilnosti vrniti zahtevana sredstva v roku 8 dni od vročitve
zahtevka za vračilo sredstev.
17. Razno: v tem javnem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski
in moški spol.
Ministrstvo za kulturo
Ob-2540/18
Program sodelovanja
INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014–2020
Obvestilo o objavi ciljnega razpisa
za predložitev strateških projektov
Obveščamo vse zainteresirane, da je z današnjim
dnem na spletni strani programa www.ita-slo.eu objavljen razpis št. 6/2018 za predložitev strateških projektov. Oddaja vlog poteka izključno v elektronski obliki
v sistemu FEG2 Avtonomne dežele Furlanije – Julijske
krajine. Pred tem mora prijavitelj pridobiti uporabniško
ime in geslo v sistemu Login FVG. Vsa razpisna do-
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kumentacija ter navodila za registracijo v sistem Login FVG je na voljo na spletni strani programa www.
ita-slo.eu, na kateri bodo objavljene tudi vse morebitne
spremembe postopka in končni rezultati ocenjenih vlog.
Rok za oddajo vlog je 3. 8. 2018 ob 12:00:59 (CET).
Za dodatne informacije lahko zainteresirani kontaktirajo Skupni sekretariat, Via del Lavatoio, 1, I-34132
Trst, Italija, tel. +39/040/377-59-93, e-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it ali slovensko Info točko, Štanjel 1a,
6222 Štanjel, Slovenija, tel. (+386)5/73-18-530, e-mail:
it-si.svrk@gov.si.
Služba Vlade Republike Slovenije
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Št. 014-1/2018-3,610

Ob-2557/18

Na podlagi 43., 44. in 48. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre,
62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17
– DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A)
ter Sklepa o javnem razpisu za podelitev koncesije za
izvajanje storitve pomoč družini na domu v Občini Kočevje št. 032-1/2014-606-891 z dne 16. 3. 2018 Občina
Kočevje objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje socialno
varstvene storitve pomoč na domu
v Občini Kočevje
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na vložišču
Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ter
na spletni strani Občine Kočevje www.kocevje.si.
Kontaktna oseba za dodatna pojasnila in informacije je Kristina Krkovič na elektronskem naslovu: kristina.krkovic@kocevje.si.
Rok za oddajo ponudb je 3. 8. 2018 do 11. ure,
odpiranje ponudb bo 3. 8. 2018 ob 11.30, v sejni sobi
Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje.
Občina Kočevje
Ob-2527/18
Občina Polzela s 13. julijem 2018 odpira, na podlagi Odloka za izvedbo javno-zasebnega partnerstva
za izvedbo projekta: Novogradnja, energetska obnova
in upravljanje Javne razsvetljave v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave
št. 6/2018, z dne 29. 6. 2018), Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta Novogradnja,
energetska obnova in upravljanje javne razsvetljave
v Občini Polzela. Zbiranje vlog bo potekalo do 28. avgusta 2018. Besedilo razpisa, prijavni obrazci in merila
bodo objavljeni z dnem odprtja razpisa na spletni strani
Občine Polzela (www.polzela.si).
Občina Polzela
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Razpisi delovnih mest
Ob-2541/18
Na podlagi sklepa ravnateljice ŠC, OE Srednje šole,
Na gradu 4a, 2390 Ravne na Koroškem, mag. Ivanke
Stopar, prof., in na podlagi sistemizacije delovnih mest,
razpisuje šola za šolsko leto 2018/2019 naslednja
prosta delovna mesta
1. 1 učitelja-ice praktičnega pouka strojništva
z znanji CNC programiranja, za določen in poln delovni čas. Za delovno mesto se zahteva srednje oziroma
višješolska izobrazba strojne smeri, opravljeno pedagoško-andragoško izobrazbo in strokovni izpit. Delovno
razmerje bomo sklenili za čas enega šolskega leta.
2. Učitelja-ice praktičnega pouka s področja
preoblikovanja z osnovnim poklicem oblikovalec kovin, za določen in poln delovni čas. Za delovno mesto se
zahteva srednja oziroma višješolska izobrazba strojne
smeri, opravljeno pedagoško-andragoško izobrazbo in
strokovni izpit. Delovno razmerje bomo sklenili za čas
enega šolskega leta.
3. 1 učitelja-ice za poučevanje praktičnega pouka mehatronike za določen in poln delovni čas. Za
zasedbo delovnega mesta se zahteva srednješolska
oziroma višješolska izobrazba ustrezne smeri, s predhodnim poklicem mehatronik operater, pedagoško-andragoška izobrazba in strokovni izpit. Delovno razmerje
bomo sklenili za čas enega šolskega leta.
4. 1 učitelja-ice za poučevanje strokovnih predmetov metalurgije za poln in določen delovni čas.
Za delovno mesto se zahteva visokošolska univerzitetna izobrazba ustrezne smeri, pedagoško-andragoška
izobrazba in opravljen strokovni izpit. Delovno razmerje
bomo sklenili za dobo enega šolskega leta.
5. 1 učitelja-ice angleškega jezika in družboslovnih predmetov za poln in določen delovni čas. Za

zasedbo delovnega mesta se zahteva visokošolska izobrazba ustrezne univerzitetne smeri, opravljeno pedagoško-andragoško izobrazbo in strokovni izpit. Delovno
razmerje bomo sklenili za čas enega šolskega leta.
6. 1 učitelja-ice za pouk umetnostne vzgoje
za določen in krajši od polnega delovnega časa. Za
zasedbo delovnega mesta se zahteva visokošolska
univerzitetna izobrazba ustrezne smeri, pedagoško-andragoška izobrazba in opravljen strokovni izpit. Delovno razmerje bomo sklenili za dobo enega šolskega
leta.
7. 1 učitelja-ice strokovnih predmetov strojništva za določen in poln delovni čas. Za zasedbo delovnega mesta se zahteva visokošolska univerzitetna
izobrazba strojne smeri, opravljena pedagoško-andragoška izobrazba in strokovni izpit. Delovno razmerje
bomo sklenili za dobo enega šolskega leta.
8. 1 spremljevalca-ko gibalno oviranega dijaka
za določen in krajši od polnega delovnega časa. Za zasedbo delovnega mesta se zahteva srednješolska izobrazba. Delovno razmerje bomo sklenili za dobo enega
šolskega leta.
9. 1 učitelja-ico športne vzgoje za krajši od polnega in določen delovni čas. Za zasedbo delovnega
mesta se zahteva visokošolska univerzitetna izobrazba
ustrezne smeri, pedagoško-andragoška izobrazba in
opravljen strokovni izpit. Delovno razmerje bomo sklenili
za čas enega šolskega leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do
17. 7. 2018 na naslov: Šolski center, OE Srednja šola,
Na gradu 4a, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Za
razpis«. Kandidati morajo prijavi obvezno priložiti potrdilo o nekaznovanosti.
Šolski center Ravne
Srednja šola Ravne
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Objave sodišč

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
IV P 438/2017

Os-2301/18

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom opr. št.
IV P 438/2017 z dne 12. 4. 2018 toženi stranki Erhimu
Djaferovskemu postavilo začasnega zastopnika Janeza Starmana, odvetnika v Kopru, Kolodvorska ulica 1.
Začasni zastopnik je bil postavljen na podlagi
prvega odstavka v zvezi s četrto točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, ki
določa, da sodišče postavi začasnega zastopnika, če
je prebivališče tožene stranke neznano, pa tožena
stranka nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik bo toženo stranko zastopal
v postopku vse do takrat, dokler stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči,
da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 12. 4. 2018
I Pg 472/2015

Os-2237/18

Okrožno sodišče v Kranju je v gospodarskem
sporu, ki teče med tožečo stranko Zagorko Kovački
(prej Cvijič), Na Kresu 24, Železniki, zoper toženo
stranko: 1. SGP Tehnik d.d. – v stečaju, Stara cesta 2,
Škofja Loka in 2. Milorad Lisič, neznanega prebivališča, zaradi ugotovitve lastninske pravice (pcto.
19.000,00 EUR), s sklepom opr. št. I Pg 472/2015
z dne 12. 3. 2018 drugotoženi stranki na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP Miloradu
Lisiču, neznanega prebivališča, postavilo začasno zastopnico, odvetnico Ladi Voršič, Benedičičeva pot 15,
Kranj.
Začasna zastopnica bo zastopala drugotoženo
stranko v pravdnem postopku pred Okrožnim sodiščem v Kranju I Pg 472/2015 vse dotlej, dokler drugotožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ za socialne zadeve ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 5. 2018

0865 I 1064/2017

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika Republika Slovenija (Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS, Finančni urad Ljubljana), Davčna
ulica 1, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa Državno
odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, zoper dolžnico Renato Anžur Mišljenović, EMŠO
2012966505074, Podgrajska cesta 8, Ljubljana – dostava, ki jo zastopa začasna zastopnica Mateja Šivec,
Blatnica 5, Trzin, zaradi izterjave 27.051,54 EUR s pp,
sklenilo:
Dolžnici Renati Anžur Mišljenović se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi
začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Mateja Šivec,
Blatnica 5, 1236 Trzin.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico 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 Ljubljani
dne 1. 6. 2018
I 152/2018

Os-1885/18

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., matična
št. 5063345000, davčna št. 80040306, Miklošičeva
cesta 19, Ljubljana, proti dolžniku Božidarju Zorko,
EMŠO 0302965500746, Baljuw 15, ME Assendelft,
Noord-Holland, zaradi izterjave 3.441,88 EUR, sklenilo:
Dolžniku Božidarju Zorku, Baljuw 15, ME Assendelft, Noord-Holland, se za sprejemanje pisanj postavi
začasna zastopnica odvetnica Vesna Šafar, Resljeva 25, 1000 Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2018

Os-2410/18

Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi, ki
se vodi pod opr. št. I 152/2018 na predlog upnice Republike Slovenije, MŠ 5854814000, Gregorčičeva ulica 20,
Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike
Slovenije, zoper dolžnico Tjašo Iris, sedaj neznanega bivališča (prej Branik 176, Branik), zaradi izterjave
261,07 EUR s pripadki, sklenilo:
Na podlagi drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku se dolžnici Tjaši Iris, neznanega prebivališča (prej Branik 176, Branik), postavi začasnega zastopnika odvetnika: Blaž Praček, Lokarjev
drevored 1, Ajdovščina, ki bo dolžnico zastopal v izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v Novi Gorici z opr. št.
I 152/2018 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 Novi Gorici
dne 6. 6. 2018
IV P 139/2017

2874 In 594/2011

Os-2360/18

Os-1994/18

Okrožno sodišče na Ptuju je po okrožnem sodniku
Aleksandru Turku, v pravdni zadevi tožeče stranke Arif
Brojaj, Dornavska cesta 17, Ptuj, ki ga zastopa odvetniška pisarna Stijepović iz Ptuja, zoper toženo stranko
Hajrija Smakaj, naslov neznan, zaradi razveze zakonske
zveze, izven naroka, dne 3. 4. 2018 sklenilo:
Predlogu tožeče stranke se ugodi in se toženi stranki postavi začasni zastopnik odvetnik Josip Čačković,
Krempljeva ulica 5, Ptuj.
Postavljeni začasni zastopnik ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega
zastopnika.
Te pravice ima začasni zastopnik od dneva postavitve do tedaj, dokler tožena stranka ali njen pooblašče-

Stran

1582 /

Št.

48 / 13. 7. 2018

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

nec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 3. 4. 2018

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 342/2017

Os-2311/18

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski
postopek po pok. Jureš Mirku, roj. 30. 6. 1957, nazadnje
stanujoč Srebrničeva ulica 5, Koper, umrl dne 28. 5.
2017. V predmetni zapuščinski zadevi so se vsi dediči
I. in II. dednega reda odpovedali dedovanju, pri čemer
sodišču niso znani dediči III. dednega reda.
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 29. 5. 2018
D 180/82

Os-1522/18

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim
sodiščem v Mariboru, po dne 30. 11. 1981 umrlem Veras
Antonu (Ivanu), roj. 23. 12. 1912, drž. SFRJ in RS, samskem, upokojencu, nazadnje stan. Radvanjska cesta 6,
Maribor, pridejo v poštev kot dediči po zapustniku tudi:
potomci zap. brata Vekoslava Ivana Versa, neznanih
imen in naslovov, potomci zap. nečaka Vlada, in sicer
Olga, Anica in Pauči, neznanih naslovov, sin zap. sestre
Nuše, in sicer Sašo, po podatkih sodišča naj bi živel
nekje v Nemčiji.
Sodišče zato poziva potomce zap. brata Vekoslava
Ivana Versa, neznanih imen in naslovov, potomce zap.
nečaka Vlada, in sicer Olgo, Anico in Paučija, neznanih
naslovov, sina zap. sestre Nuše, in sicer Saša, po podatkih sodišča naj bi živel nekje v Nemčiji ter vse, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 2. 2018
D 639/2016

Os-2302/18

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po dne 10. 10. 2016 umrli Almiri Gorkič, hči Jožefa, roj. 13. 11. 1948, z zadnjim stalnim prebivališčem
Miren 142/c, Miren.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustničinih obveznostih.
Upniki lahko 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 Zakona o dedovanju.

V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za
zapustničine dolgove.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 5. 2018
D 257/2017

Os-2391/18

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojnem Matiji Snirika (tudi Smrekar), umrlem
11. 8. 1913, iz Regerče vasi 33, Novo mesto, izdaja
naslednji oklic:
Pozivajo se neznani dediči po pokojnem Matiji Snirika (tudi Smrekar), da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču
ali pri skrbniku za poseben primer Center za socialno
delo Novo mesto, Resslova 7b, p. Novo mesto, v roku
1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 6. 6. 2018
D 69/2018

Os-2269/18

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po dne 16. 2. 2018 umrli Radojković Danieli, rojeni dne
19. 6. 1935, nazadnje stanujoči Cankarjeva ulica 23,
Radovljica.
Sodišču niso poznani podatki o prebivališču dediča
Radojković Aleksandra, da bi ga povabilo na zapuščinsko obravnavo oziroma ga pozvalo na podajo dedne
izjave.
Navedenega dediča pozivamo, da se v enem letu
po objavi tega oklica prijavi tukajšnjemu sodišču kot
dedič. Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
bo zglasil pri sodišču, bo sodišče nadaljevalo postopek
z dosedaj znanimi dediči.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 21. 5. 2018
D 45/2018

Os-2306/18

Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Petru Pusserju, sinu Vincenca, rojenem dne 1. 11. 1961, državljanu Republike
Slovenije, poročenem, nazadnje stanujočem Ul. I. celjske čete 10, Šentjur, umrlem dne 27. 2. 2018.
Dediči I. in II. dednega reda so se odpovedali dediščini. Sodišču niso znani podatki dedičev III. dednega
reda, zato s tem oklicem poziva osebe, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se čim prej, najkasneje
pa v roku 1 leta od objave tega oklica na sodni deski
sodišča, spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS,
priglasijo sodišču.
Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 23. 4. 2018

Oklici pogrešanih
N 1/2018

Os-2474/18

Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog predlagateljev: 1. Zdenka Batič, Istrska cesta 111, Koper,
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2. Bojan Kočevar, Dolga reber 33, Koper, in 3. Vesna
Zagorac, Šmarje 128, Šmarje, postopek o razglasitvi
pogrešanega Avguština Aleksandra Terčiča, Vipavski
Križ 42, sedaj neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Ljubica Ivanov, za mrtvega.
O pogrešanem Avguštinu Aleksandru Terčiču, razen
podatka, da se je rodil 21. 4. 1921 v Vipavskem Križu
očetu Aleksandru Terčiču in materi Avgustini – Justini
Terčič, roj. Kobal, s katero je skupaj z bratoma Ludvikom
Terčičem in Leopoldom Karlom Terčičem leta 1946 emigriral v Francijo, ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in
smrti pogrešanega Avguština Aleksandra Terčiča, naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi
oklica v Uradnem listu RS, oglasni deski UE Ajdovščina
ter sodni deski tega sodišča, sicer bo po poteku tega
roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 9. 5. 2018

Št.

N 5/2018

Os-2475/18

Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog predlagateljev: 1. Zdenka Batič, Istrska cesta 111, Koper,
2. Bojan Kočevar, Dolga reber 33, Koper, in 3. Vesna
Zagorac, Šmarje 128, Šmarje, postopek o razglasitvi pogrešanega Karola Leopolda Terčiča, Vipavski
Križ 42, sedaj neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Ljubica Ivanov, za mrtvega.
O pogrešanem Karolu Leopoldu Terčiču, razen
podatka, da se je rodil 31. 10. 1924 v Vipavskem Križu
očetu Aleksandru Terčiču in materi Avgustini – Justini
Terčič, roj. Kobal, s katero je skupaj z bratoma Avguštinom Aleksandrom Terčičem in Ludvikom Terčičem
leta 1946 emigriral v Francijo, ne obstaja noben drug
podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju
in smrti pogrešanega Karola Leopolda Terčiča, naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi
oklica v Uradnem listu RS, oglasni deski UE Ajdovščina
ter sodni deski tega sodišča, sicer bo po poteku tega
roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 9. 5. 2018
N 3/2018

Os-2476/18

Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog predlagateljev: 1. Zdenka Batič, Istrska cesta 111, Koper,
2. Bojan Kočevar, Dolga reber 33, Koper, in 3. Vesna
Zagorac, Šmarje 128, Šmarje, postopek o razglasitvi
pogrešanega Ludvika Terčiča, Vipavski Križ 42, sedaj
neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Ljubica Ivanov, za mrtvega.
O pogrešanem Ludviku Terčiču, razen podatka,
da se je rodil 10. 8. 1919 v Vipavskem Križu očetu
Aleksandru Terčiču in materi Avgustini – Justini Terčič,
roj. Kobal, s katero je skupaj z bratoma Avguštinom
Aleksandrom Terčičem in Leopoldom Karlom Terčičem
leta 1946 emigriral v Francijo, ne obstaja noben drug
podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju
in smrti pogrešanega Ludvika Terčiča, naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi oklica
v Uradnem listu RS, oglasni deski UE Ajdovščina ter
sodni deski tega sodišča, sicer bo po poteku tega roka
sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 9. 5. 2018
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Os-2477/18

Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog predlagateljice Mateje Batistič, Batuje 12, Črniče, postopek
o razglasitvi pogrešane Marije Valetič, Batuje 9, Črniče,
sedaj neznanega bivališča, ki jo zastopa skrbnik za poseben primer Ivana Krušec, za mrtvo.
O pogrešani Mariji Valetič, razen podatka, da se
je rodila 27. 8. 1867 v Batujah materi Marjani in očetu
Jožefu ter da je odšla v Aleksandrijo, ne obstaja noben
drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju
in smrti pogrešane Marije Valetič, naj javijo tukajšnjemu
sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer
bo po poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo
za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 12. 4. 2018
N 26/2018

N 2/2018
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Os-2468/18

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešane nasprotne udeleženke Antonije
Perič, pok. Ivana, neznanega bivališča, za mrtvo.
Pogrešanko se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki
kaj vedo o njenem življenju, pa se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanko
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 6. 2018
N 32/2018

Os-2469/18

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za razglasitev pogrešane nasprotne udeleženke Marije Perič,
pok. Ivana, neznanega bivališča, za mrtvo.
Pogrešanko se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki
kaj vedo o njenem življenju, pa se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanko
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 6. 2018
N 11/2018

Os-2493/18

Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na predlog predlagateljice Marije Magdalene Purić, Čehovec 77, 40323
Prelog, ki jo zastopa Irma Hrelja Császár, odvetnica
v Lendavi, v teku postopek, da se za mrtvega razglasi
pogrešani Ladislav Mujdrica, rojen 13. 5. 1959 v Čentibi, EMŠO 1305959500915, materi Magdaleni in očetu Jožefu Mujdrica, nazadnje stanujoč Zatak, Čentiba,
Lendava.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi. Vsi drugi, ki
kaj vedo o njegovem življenju, naj to javijo Okrajnemu
sodišču v Lendavi v roku 3 mesecev po objavi tega oklica, sicer bo sodišče po preteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 29. 6. 2018
I N 34/2018

Os-2499/18

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljice Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal,
ki jo zastopa odv. pisarna Ivana Makuca, Rutarjeva 4,
Tolmin, postopek o razglasitvi pogrešanega za mrtve-
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ga, in sicer Antona Perše, pok. Ivana, roj. 14. 6. 1942,
neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnik za posebni
primer, in sicer Center za socialno delo Nova Gorica po
pooblaščencu.
O pogrešanem razen podatka, da se je rodil očetu
Ivanu in mami Mariji, izpiska iz matičnega registra o rojstvu in izpiska iz zemljiške knjige, da je bila pogrešana
oseba živa, ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in
smrti pogrešanega Antona Perše, naj javijo tukajšnjemu
sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer
bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 6. 2018
I N 32/2018

Os-2510/18

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljice Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal,
ki jo zastopa odv. pisarna Ivana Makuca, Rutarjeva 4,
Tolmin, postopek o razglasitvi pogrešane za mrtvo, in
sicer Marčele Perše, pok. Ivana, roj. 25. 4. 1941, neznanega bivališča, ki jo zastopa skrbnik za posebni
primer, in sicer Center za socialno delo Nova Gorica po
pooblaščencu.
O pogrešani razen podatka, da se je rodila očetu
Ivanu in mami Mariji, izpiska iz matičnega registra o rojstvu in izpiska iz zemljiške knjige, da je bila pogrešana
oseba živa, ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in
smrti pogrešane Marčele Perše, naj javijo tukajšnjemu
sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer
bo po poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo
za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 6. 2018

I N 33/2018

Os-2542/18

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljice Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal,
ki jo zastopa odv. pisarna Ivana Makuca, Rutarjeva 4,
Tolmin, postopek o razglasitvi pogrešane za mrtvo, in sicer Angele Rozalije Hvalica, roj. Perše, roj. 30. 8. 1896,
neznanega bivališča, ki jo zastopa skrbnik za posebni
primer, in sicer Center za socialno delo Nova Gorica po
pooblaščencu.
O pogrešani razen podatka, da se je rodila očetu
Francu Perše in mami Mariji, izpiska iz matičnega registra o rojstvu in izpiska iz zemljiške knjige, da je bila
pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju
in smrti pogrešane Angele Rozalije Hvalica, naj javijo
tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega
oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 2. 7. 2018
N 4/2018

Os-2517/18

Okrajno sodišče v Sevnici je s sklepom opr. št.
N 4/2018 z dne 2. 7. 2018 sklenilo, da o nasprotni udeleženki Mariji Kovačič, rojeni neznano kdaj in kje, nazadnje stanujoči Krmelj 23, Krmelj, po podatkih spisa ni
nobenega poročila ali informacije od dne 26. 1. 1932 in
ni več verjetno, da bi bila še živa. Skrbništvo za pogrešano bo opravljal Center za socialno delo Sevnica. Sodišče poziva pogrešano, da se oglasi in tudi vse, ki kaj
vedo o njenem življenju, da to sporočijo sodišču v treh
mesecih po objavi tega oklica z opozorilom, da bo po
poteku roka nasprotna udeleženka razglašena za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 2. 7. 2018
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Preklici
Drugo preklicujejo
ANZELJ TRANSPORT d.o.o., Repče 23, Trebnje,
potrdilo za voznika, št. 013937/SŠD67-9-4523/2016,
izdano na ime Dragan Vujković, veljavnost od 24. 10.
2016 do 23. 9. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gni-339513
Bauman Marjan, Jurovski Dol 63b, Jurovski Dol,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500030141001,
izdal Cetis Celje d.d. gnw-339524
GRADNJE BITIĆI d.o.o., Zupanova ulica 6, Šenčur, certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja,
št. IZO-08/2816, izdano na ime Afrim Xhyliqi, izdajatelj
Šolski center Celje, leto izdaje 2008. gnk-339511
GRADNJE BITIĆI d.o.o., Zupanova ulica 6, Šenčur, certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja,
št. IZO-08/3729, izdano na ime Samir Temaj, izdajatelj
Šolski center Celje, leto izdaje 2008. gnj-339512
Grča Teodor, Trimlini 68, Lendava – Lendva, potrdilo o strokovni usposobljenosti za trgovskega poslovodja,
št. 640-7222/95, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije, leto izdaje 1995. gnb-339520
JATIS D.O.O. LJUBLJANA, IŽANSKA CESTA 339, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500019119001, izdal Cetis Celje d.d., na ime
Gregorec Janko. gnu-339526
Jug Mojca, Slomškova ulica 9, Rogaška Slatina,
licenco za opravljanje poslov nepremičninskega posrednika, št. 01296, izdano na ime Mojca Stopinšek.
gnn-339508
Juntez Janko, Vrhek 29, Tržišče, odločbo o izbrisu
čolna iz registra plovil IZ-3256, št. 3734-25-196/2015/1,
izdajatelj Uprava RS za pomorstvo, leto izdaje 2015.
gny-339522
KOHNE d.o.o., Zbelovo 7B, Loče pri Poljčanah,
izvod licence, št. 014224/010, za vozilo Scania, reg.
št. CE DA 281, veljavnost do 14. 4. 2021. gns-339528

Langus Sašo, Velike Češnjice 5, Šentvid pri
Stični, potrdilo o izbrisu motornega plovila IZ 48,
št. 3734-25-162/2016/1, leto izdaje 2016. gnz-339521
Ličen Bojan, Podlipa 68, Vrhnika, odločbo o izbrisu
čolna KP-2324, št. 26251-2954/03, izdajatelj Uprava RS
za pomorstvo, leto izdaje 2003. gnd-339518
Mohorič Stanko, Bukovica 10, Selca, potrdilo za
voznika, št. 6069140, izdajatelj Ministrstvo za promet,
leto izdaje 1997. gng-339515
Müller Ana-Marija, Maleševa ulica 2, Ljubljana, licenco za nepremičninskega posrednika, št. 01494, izdano
leta 2008 pri Ministrstvu za okolje in prostor. gnx-339523
Muratagić Zahid, ŠCC, Pot na Lavo 22, Celje, certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja,
št. IZO-07/350, izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje
2007. gnv-339525
ODOBAŠIĆ JASMIN S.P., Kolonija 1. maja 11, Trbovlje, izvod licence, št. 013148/001, za vozilo Volkswagen Touran, reg. št. LJ JZ 153, veljavnost do l. 2015.
gnl-339510
Osojnik Tina, Ul. Pohorskega bataljona 95, Ljubljana, licenco za nepremičninsko posrednico,
št. 0111501109, izdano na ime Tina Zajec. gnc-339519
Pavlič Damjan, Pameče 181, Slovenj Gradec, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500015703001, izdal
Cetis Celje d.d. gne-339517
PETRANS d.o.o., Jurčkova cesta 234, Ljubljana, izvod licence, št. GE007667/02909/046, za tovorno vozilo,
reg. št. LJ IH 456, veljavnost do 8. 10. 2020. gnt-339527
PIS ALBIN POLJANEC S.P., Podbrdo 27A, Podbrdo, izvod licence, št. 012804/001, za vozilo M.A.N., reg.
št. GO ZM-210, veljavnost do 26. 7. 2018. gnf-339516
Radanović Milan, Kašeljska cesta 154, Ljubljana-Polje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500050906000,
izdal Cetis Celje d.d. gnh-339514
Veličkovič Manja, Reboljeva ulica 14, Ljubljana,
izkaznico nepremičninskega posrednika, št. 02036, izdajatelj Ministrstvo za okolje in prostor. gnm-339509
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