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Leto XXXI

Javni razpisi
Ob-2493/21
Spremembe
javnega razpisa za predložitev projektov v okviru
Programa sodelovanja Interreg V-A SlovenijaHrvaška (referenčna številka: 4300-113/2015)
V skladu s 16. točko – Spremembe javnega razpisa,
zgoraj navedenega javnega razpisa, je originalno besedilo razpisne dokumentacije spremenjeno v slovenski,
hrvaški in angleški verziji, kot je navedeno v nadaljevanju. Prijavitelji so dolžni upoštevati spremembe javnega
razpisa in razpisne dokumentacije, ki bodo objavljene na
spletni strani: www.si-hr.eu
Slovenska verzija javnega razpisa je spremenjena,
kot sledi:
8. Obdobje upravičenosti do sofinanciranja
V 8. točki javnega razpisa – »Obdobje upravičenosti
do sofinanciranja«, se drugi odstavek spremeni tako,
da se glasi:
»Datum zaključka projekta je datum, določen v Pogodbi o sofinanciranju, toda ne pozneje kot 30. junij 2023«.
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj
in evropsko kohezijsko politiko
Št. 604-4/2021-2

Ob-2499/21
Sprememba

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, objavlja v okviru Javnega razpisa za izbor operacije: Pridobivanje dodatnih

znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru
JSKD, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS – Razglas
ni del (drugo), št. 26/21 z dne 19. 2. 2021, nov dodatni
prijavni rok za leto 2021 in spremembo javnega razpisa.
Nov prijavni rok za oddajo vlog za leto 2021:
a) Subvencije za delodajalce (točka 22.1. iz zgoraj
navedenega razpisa):
Rok za prijavo je ponedeljek, 9. 8. 2021*
* V primeru, da se ne porabijo vsa sredstva v drugem prijavnem roku, bodo naknadno določeni dodatni
roku za prijave, objavljeni v Uradnem listu Republike
Slovenije.
b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v
kulturi (točka 22.2. iz zgoraj navedenega razpisa):
Rok za prijavo je ponedeljek, 9. 8. 2021*
* V primeru, da se ne porabijo vsa sredstva v drugem
prijavnem roku, bodo naknadno določeni dodatni roku za
prijave, objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije.
JSKD si pridružuje pravico, da lahko javni razpis
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru spremeni ali
prekliče, z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sprememba javnega razpisa:
Javni razpis: Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD se
spremeni:
Drugi odstavek 3.1. točke javnega razpisa se spremeni tako, da se glasi: Predmet razpisa je izbor ponudb
delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa vključevanja brezposelnih mladih oseb do vključno 29. leta v
subvencionirano zaposlitev za delo na področju kulturnih
dejavnosti za obdobje najmanj 9 mesecev neprekinjeno,
in sicer za polni delovni čas 40 ur tedensko.

Tabela 1: Shema trajanja zaposlitve glede na obliko zaposlitve
Višina subvencije
5.000,00 evrov

Oblika zaposlitve
Število tedenskih ur
Polni delovni čas – 40 ur

Trajanje zaposlitve
SKUPAJ najmanj (v mesecih)
9 mesecev

Tretji odstavek 3.3. točke javnega razpisa se spremeni tako, da se glasi: Cilj javnega razpisa je omogočiti:
a) kreiranje delovnih mest na področju kulturnih
dejavnosti,
b) podporno izobraževalno okolje za pridobitev novih izkušenj in kompetenc, ki jim bodo omogočale lažji
in bolj konkurenčni vstop na trg dela,
na podlagi katerih se bo v 5-letnem obdobju dodatno
izobrazilo v okviru 120-urnih modulov najmanj 277 oseb
in zaposlilo prav tako najmanj 277 brezposelnih oseb iz
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ciljne skupine mladih do vključno 29. leta, in sicer predvidoma je v letu 2021 načrtovanih:
– 108 novih zaposlitev (subvencij), od tega v zahodni kohezijski regiji 43 (40 %) novih zaposlitev (subvencij) in v vzhodni kohezijski regiji 65 (60 %) novih
zaposlitev (subvencij);
– 55 kandidatov, ki bodo vključeni v dopolnilna
izobraževanja v specifičnih izobraževalnih modulih, ki
jih bo izvedel JSKD, od tega 55 kandidatov (60 %) v
vzhodni kohezijski regiji.
Prvi in drugi odstavek 8. točke javnega razpisa se
spremenita tako, da se glasita:
JSKD bo financiralo le upravičene stroške, nastale
v obdobju od datuma objave javnega razpisa:
– do najkasneje 31. 10. 2021 za a) Subvencije za
delodajalce in b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi.
Obdobje upravičenosti izdatkov upravičenca je od
datuma objave javnega razpisa:
– do najkasneje 15. 11. 2021 za a) Subvencije za
delodajalce in b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi.
Četrti, peti in šesti odstavek 8. točke javnega razpisa se spremenijo tako, da se glasijo:
a) Subvencije za delodajalce
Upravičeni strošek izvedbe projekta je subvencija
za zaposlitev brezposelne osebe iz ciljne skupine, ki
znaša 5.000,00 EUR na osebo za neprekinjeno zaposlitev za obdobje najmanj devetih mesecev za polni delovni čas 40 ur tedensko, ki je naveden v pogodbi o zaposlitvi. Subvencija se delodajalcu izplača na podlagi prejetega popolnega Zahtevka za plačilo upravičenih stroškov
delodajalca ter dokazil o zaposlitvi. JSKD bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale v obdobju od objave
javnega razpisa in najkasneje do 31. 10. 2021.
Upravičeni strošek se delodajalcu izplača na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji, ki je razviden
iz registra transakcijskih računov pri AJPESu, in sicer
najkasneje v 120 dneh od predložitve pravočasnega
in popolnega zahtevka za plačilo upravičenih stroškov
izvedbe projekta na podlagi sklenjene pogodbe oziroma
ne kasneje do datuma obdobja upravičenosti izdatkov,
ki je 15. 11. 2021. Dokazilo za uveljavljanje upravičenih
stroškov je kopija pogodbe o zaposlitvi brezposelne osebe iz ciljne skupine, sklenjena neprekinjeno za obdobje
najmanj devet mesecev in za poln delovni čas (40 ur
tedensko). Dokazilo se priloži le k zahtevku: Zahtevek
za plačilo upravičenih stroškov za plačilo subvencije.
JSKD bo prijavo vključene osebe iz ciljne skupine v obvezna socialna zavarovanja in obstoj oziroma ohranitev
njene zaposlitve preveril na podlagi REK-1 obrazca, ki
ga posreduje delodajalec takoj po preteku 3 mesecev.
Po preteku celotnega obdobja zaposlitve pa delodajalec predloži REK-1 obrazce za zaposlenega za celotno
obdobje zaposlitve.
b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje
v kulturi
Izbrani kandidati do brezplačnih izobraževanj se v
okviru posameznih modulov zavezujejo, da bodo program v živo in/ali v spletni obliki opravili v deležu 80 %
vseh predpisanih ur, oziroma, da se bodo aktivno udeležili predavanj, seminarjev in delavnic vsaj v obsegu
96 ur. Izvajalec posameznih izobraževanj bo beležil
njihovo prisotnost. Na podlagi zagotovljene 80 % prisotnosti bodo prejeli certificirano potrdilo, izdano s strani
JSKD, s pisno navedbo osvojenih znanj in specifičnih
kompetenc, ki jih je pridobil z dopolnilnim izobraževanjem. Certificirano potrdilo bo posameznikom omogočalo lažje prehajanje na trg delovne sile. JSKD bo so-
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financiralo le upravičene stroške, nastale v obdobju od
objave javnega razpisa in najkasneje do 31. 10. 2021 za
dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi.
V točkah 7.1 in 7.2 se doda nov odstavek, ki se
glasi: JSKD si pridružuje pravico, da lahko javni razpis
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru spremeni ali
prekliče, z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti
Ob-2492/21
Sprememba
javnega razpisa za sofinanciranje Programa
ReactEU – IKT za VIZ
Podaljšanje rokov
V 19. točki javnega razpisa »Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev, datum odpiranja vlog
za dodelitev sredstev, način obveščanja kandidatov in
podpis pogodbe« se spremenijo:
– zadnji stavek drugega odstavka tako, da se glasi:
»Rok za prejem vlog za dodelitev sredstev je dne 19. 7.
2021 do 24. ure.«
– zadnji stavek tretjega odstavka tako, da se glasi:
»Kandidati naj pri prijavi skrbno pregledajo predhodno
vnesene podatke, ki se nanašajo na VIZ in o morebitnih
napakah obvestijo Arnes najkasneje do 13. 7. 2021 do
24. ure na elektronski naslov react-eu@arnes.si.«
– roki za zastavljanje vprašanj v zvezi z javnim
razpisom v četrtem odstavku tako, da se določba glasi:
»Rok za zastavljanje vprašanj je 13. 7. 2021 do 24. ure.«
– roki za odgovore Arnesa na zastavljena vprašanja v zvezi z javnim razpisom v petem odstavku
tako, da se določba glasi: »Odgovore bo Arnes objavil
najkasneje do 16. 7. 2021 do 24. ure na https://www.
arnes.si/react-eu-ikt-za-viz/.«
– enajsti odstavek, ki se nanaša na odpiranje vlog,
tako, da se glasi: »Odpiranje prispelih vlog se bo začelo
dne 20. 7. 2021 ob 9. uri v prostorih Arnesa in zaradi
predvidenega velikega števila vlog ne bo javno.«
Sprememba je objavljena kot del razpisne dokumentacije na spletni strani Arnesa https://www.arnes.
si/react-eu-ikt-za-viz/.
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije
Št. 5448-1/2021/26

Ob-2507/21
Popravek

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana, objavlja 2. popravek besedila javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj
v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo,
ki se izvaja v okviru Operativnega programa evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi
15 REACT EU – ESRR »Spodbujanje odprave posledic
krize v okviru pandemije Covid-19 in priprava zelenega,
digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 86/21 dne 28. 5. 2021
in s popravkom, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 94/21
dne 11. 6. 2021, z naslednjo vsebino:
V poglavju 7 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu, se druga točka podpoglavja 7.3 Specifični pogoji
za vse prijavljene projekte, popravi tako, da se glasi:
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»2. V kolikor se infrastruktura, namenjena zagotavljanju varnega bivanja uporabnikov institucionalnega varstva v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih
nalezljivih bolezni, zagotovi z gradnjo, mora biti zemljišče,
na katerem bo zgrajen objekt, ki je predmet vloge, ob
oddaji vloge v lasti Republike Slovenije (v nadaljevanju:
RS). Če zemljišče, na katerem bo objekt zgrajen, še ni v
lasti RS, mora prijavitelj ob vlogi priložiti izjavo z navedbo,
da je v postopku urejanja prenosa lastninske pravice na
RS. Z izbranimi prijavitelji, ki bodo k vlogi priložili zgolj
izjavo bo ministrstvo odložilo podpis pogodbe o sofinanciranju, dokler ne bo predloženo zahtevano dokazilo o
izpolnjevanju pogoja (zemljiškoknjižni izpisek iz katerega
izhaja lastništvo RS), pri čemer je skrajni rok za njegovo
predložitev za vloge oddane na 1. rok do 18. 10. 2021 in
za vloge oddane na 2. rok do 25. 11. 2021«.
V poglavju 19 Postopek izbora prijaviteljev, se prvi
stavek podpoglavja 19.1 Rok in način oddaje vloge na
javni razpis, popravi tako, da se glasi:
»Javni razpis bo odprt do dodelitve sredstev oziroma najkasneje do 27. 8. 2021«.
V poglavju 19 Postopek izbora prijaviteljev, se tretji
stavek podpoglavja 19.1 Rok in način oddaje vloge na
javni razpis, popravi tako, da se glasi:
»Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 20. 7. 2021, drugi rok je 27. 8. 2021«.
V poglavju 19 Postopek izbora prijaviteljev, se prva
alineja drugega odstavka podpoglavja 19.2.1 Odpiranje
vlog, popravi tako, da se glasi:
»– Za prvi rok dne 27. 7. 2021 ob 10. uri v prostorih
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana in bo javno«.
V poglavju 19 Postopek izbora prijaviteljev, se doda
četrti odstavek v podpoglavju 19.3 Obveščanje o izbiri,
ki se glasi:
»Z izbranimi prijavitelji, ki bodo k vlogi priložili zgolj
Izjavo, z navedbo, da so v postopku urejanja prenosa
lastninske pravice na RS bo ministrstvo odložilo podpis
pogodbe o sofinanciranju, dokler ne bo predloženo zahtevano dokazilo o izpolnjevanju pogoja (zemljiškoknjižni
izpisek iz katerega izhaja lastništvo RS), pri čemer je
skrajni rok za njegovo predložitev za vloge oddane na
1. rok do 18. 10. 2021 in za vloge oddane na 2. rok do
25. 11. 2021. V kolikor ministrstvo do tega datuma ne
bo prejelo zahtevanega dokazila, se šteje, da je prijavitelj odstopil od kandidature na javnem razpisu in izgubi
pravico do sredstev, odobrenih s sklepom o izboru«.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti
Št. 4102-2/2021-4

Ob-2502/21

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in
81/16), Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17,
21/18 – ZNOrg, 22/19 in 67/19 – ZMatR-C in 200/20 –
ZOOMTVI) in Resolucije o družinski politiki 2018–2028
»Vsem družinam prijazna družba« (Uradni list RS,
št. 15/18) objavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti
javni razpis
za financiranje psihosocialnih programov
z naslovom: Podpora družinam v tveganih in/ali
visoko konfliktnih situacijah od septembra 2021
do septembra 2022
Naročnik Javnega razpisa za financiranje psihosocialnih programov z naslovom: Podpora družinam v

tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah od septembra
2021 do septembra 2022 (v nadaljnjem besedilu: Javni
razpis) je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
I. Predmet javnega razpisa: predmet Javnega razpisa je izbor izvajalcev psihosocialnih programov z naslovom: Podpora družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah v obdobju 20. 9. 2021 do 19. 9. 2022.
II. Namen javnega razpisa: namen Javnega razpisa
je v sodelovanju s centri za socialno delo izvedba programov v obliki delavnic v podporo družinam v tveganih
in/ali visoko konfliktnih situacijah.
III. Cilj javnega razpisa: cilj Javnega razpisa je podpora centrom za socialno delo pri delu z družinami
v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah oziroma
reševanje problematike družin v tveganih in/ali visoko
konfliktnih situacijah.
IV. Vsebinska opredelitev javnega razpisa
Izvajalec mora v koledarskem letu 2021 in 2022
letno izvesti enako število prijavljenih programov v obliki
delavnic. En program v obliki delavnic mora vključevati
naslednje vsebine:
– podpora staršem pri iskanju rešitev razbremenjevanja otroka v procesu separacije/razveze staršev,
– krepitev starševskih kompetenc v družinah z velikim tveganjem,
– reševanje izzivov skupnega varstva in vzgoje
otrok.
Obseg enega programa v obliki delavnic:
– en program v obliki delavnic mora vključevati najmanj osem delavnic,
– ena delavnica mora trajati najmanj tri pedagoške
ure,
– vključeni morajo biti najmanj štirje uporabniki.
V. Ciljna skupina
Ciljne skupine:
– starši in druge osebe, ki izvajajo neposredno skrb
za otroke.
VI. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
A. Splošni pogoji:
Prijavitelj, ki kandidira na Javni razpis, mora izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:
– prijavi program na način kot je opredeljeno v
točki IV. tega Javnega razpisa;
– je pravna oseba (društvo, zavod ali socialno podjetje), ki premoženja, dobička in presežkov prihodkov
nad odhodki ne deli, temveč jih vlaga v razvoj dejavnosti, (Priloga 1+ Izjava);
– je pravna oseba, ki je na dan prijave registrirana
za opravljanje vsaj ene izmed naslednjih dejavnosti:
SKD 85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije; SKD 85.59
– Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje; SKD 85.6 – Pomožne dejavnosti za
izobraževanje; SKD 88 – Socialno varstvo brez nastanitve; SKD 93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti
za prosti čas; SKD 94.991 – Dejavnosti invalidskih organizacij ali je njeno delovanje na področju prijavljenih
vsebin določeno v okviru statuta ali drugega temeljnega
akta organizacije, (Priloga 2);
– ni za program iz tega Javnega razpisa prejel sredstev iz državnega proračuna, (Izjava);
– ima na dan podpisa Izjave poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom
oziroma ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja
delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije, (Priloga 3);
– izvajalci programa iz tega Javnega razpisa niso
bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi
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s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku
Republike Slovenije, (Izjava);
– z njim ni bila v preteklih petih letih sklenjena
pogodba o so/financiranju od katere je ministrstvo odstopilo, oziroma v postopku sodne obravnave ni bilo
ugotovljeno, da je izvajalec pridobljena sredstva, s strani
ministrstva, porabil nenamensko, (Izjava);
– mora dovoliti objavo podatkov z namenom objave
rezultatov Javnega razpisa na spletni strani ministrstva,
skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega
značaja in Zakonom o varstvu osebnih podatkov, (Izjava).
B. Posebni pogoji
Prijavitelj mora ob upoštevanju splošnih pogojev
izpolnjevati tudi naslednje posebne pogoje:
– zagotoviti mora prostor za izvedbo progama v
obliki delavnic (Izjava);
– sodelovati mora s centrom za socialno delo, katerega uporabnike bo prednostno vključil v program
(Obrazec 3);
– izvajalci programov v obliki delavnic morajo imeti
naslednjo izobrazbo ter znanja in izkušnje s področja
Javnega razpisa:
– zaključeno VII. stopnjo izobrazbe (univerzitetni
program oziroma magisterij stroke (2. bol. st.)) (Priloga 4);
– po pridobljeni VII. st. izobrazbe opravljeno eno
dodatno izpopolnjevanje s področja vsebine prijavljenega programa v obliki delavnic, v obsegu najmanj 100 ur
(Priloga 5);
– tri leta delovnih izkušenj po zgoraj navedenem
dodatnem izpopolnjevanju na področju dela z otroki,
mladostniki oziroma družinami (Obrazec 4 in Priloga 6);
– posamezni program v obliki delavnic lahko izvajajo največ trije izvajalci;
– prijavitelj programa v obliki delavnic je v obdobju
od januarja 2015 do junija 2021 že izvedel primerljiv program, skladno s IV. točko Javnega razpisa (Priloga 7).
Delovne izkušnje se štejejo od pridobljene zahtevane izobrazbe in po opravljenem enem dodatnem
izpopolnjevanju s področja vsebine prijavljenega programa. V primeru delovnih izkušenj pridobljenih na podlagi
rednega delovnega razmerja (v nadaljnjem besedilu: A)
se šteje obdobje enega leta za eno leto. V primeru izkušenj pridobljenih na podlagi dela po avtorski ali podjemni
pogodbi (v nadaljnjem besedilu: B) se izkušnje štejejo
v opravljenih urah, in sicer se za eno leto delovnih izkušenj šteje 1044 ur. Prijavitelj izkazuje delovne izkušnje
s potrdili, iz katerih je jasno razviden dan, mesec, leto
delovnih izkušenj pridobljenih na podlagi A oziroma število opravljenih ur na podlagi B.
Če se je izvajalec po pridobljeni zahtevani izobrazbi in po opravljenem enem dodatnem izpopolnjevanju
s področja vsebine prijavljenega programa vključil v
zavarovanje po 1. 1. 2009 oziroma se je po 1. 1. 2009
ponovno zaposlil ali začel opravljati dejavnost, se namesto delovne knjižice obdobje zavarovanja dokazuje
z izpiskom prijav in odjav pokojninskega in invalidskega
zavarovanja v matični evidenci zavarovancev Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
Če je izvajalec po pridobljeni zahtevani izobrazbi in
po opravljenem enem dodatnem izpopolnjevanju s področja vsebine prijavljenega programa opravljal dela z
otroki, mladimi ali družinami na podlagi B priloži dokazilo
o delovnih izkušnjah s strani delodajalca pri katerem je
delo opravljal. Iz potrdila morajo biti razvidne delovne
naloge ter obseg opravljenih ur.
Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev. Če ministrstvo naknadno zahteva

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
izvirnike potrdil o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev po posameznih alinejah, jih mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku.
VII. Financiranje
A. Trajanje oziroma časovna omejitev financiranja
vsebin
Programi iz tega Javnega razpisa se financirajo v
obdobju od 20. 9. 2021 do 19. 9. 2022.
B. Skupna razpoložljiva višina sredstev
Okvirna vrednost celotnega Javnega razpisa znaša
300.000,00 EUR oziroma 150.000,00 EUR na proračunsko leto. Sredstva so zagotovljena na proračunski
postavki 4071 – Programi v podporo družini, konto 4120.
Minister, pristojen za družino (v nadaljnjem besedilu: minister) s sklepom o izboru prijaviteljev določi
višino sredstev financiranja za vsako posamično proračunsko leto. Z izbranimi prijavitelji bodo podpisane
pogodbe za celotno obdobje financiranja programov v
obliki delavnic.
V primeru zmanjšanja proračunskih sredstev v letih
trajanja financiranja programov v obliki delavnic bo minister izdal nov sklep, s katerim bo določil obseg sredstev
za vse na tem razpisu izbrane prijavitelje, upoštevajoč
razpoložljivo višino sredstev za posamezno proračunsko leto.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh
okvirno določenih sredstev tega Javnega razpisa.
Če ministrstvo na podlagi rednega ali izrednega
nadzora financiranih programov v obliki delavnic ugotovi, da izbrani izvajalec programov v obliki delavnic v celoti ni izvedel, skladno s točko IV. tega Javnega razpisa
ali da prijavitelj ni upošteval v pogodbi določenih drugih
obveznosti, ministrstvo lahko zahtevek za izplačilo financiranja programov v obliki delavnic sorazmerno zniža
glede na opravljeno delo oziroma zavrne.
Če se v času izvedbe postopkov tega Javnega
razpisa izkaže, da prijavitelj izvedbe programov v obliki
delavnic v letih 2021 in 2022 ne more izvesti v obsegu,
kot je predvideno, se sredstva, ki so v državnem proračunu namenjena za financiranje programov v obliki
delavnic zmanjšajo do takšne mere, da zagotavljajo
izpolnitev ciljev in vsebinskih opredelitev za program v
obliki delavnic opredeljen v točki IV. Javnega razpisa. V
primeru že izdanega sklepa minister izda nadomestni
sklep, s katerim ustrezno spremeni odločitev o financiranju programov v obliki delavnic oziroma spremeni ali
prekine že sklenjene pogodbe o financiranju programov
v obliki delavnic.
Vsa tveganja pri izvajanju programov v obliki delavnic pred izdajo sklepa in podpisom pogodbe o financiranju nosi prijavitelj.
VIII. Način financiranja
Ministrstvo bo izbranim prijaviteljem dodelilo sredstva za stroške dela izvajalcev programov v obliki delavnic in materialne stroške.
Prijavitelj lahko zaprosi za financiranje enega programa v obliki delavnic, v višini največ 5.000,00 EUR.
Prijavitelj programa v obliki delavnic lahko za vsako
posamično proračunsko leto posebej prijavi največ tri
programe v obliki delavnic, pri čemer so vsi programi v
obliki delavnic vsebinsko enaki in ovrednoteni z enako
višino sredstev.
Prijavitelj v okviru dodeljenih sredstev lahko do 20 %
prejetih sredstev nameni za porabo plačila materialnih
stroškov.
Upravičeni materialni stroški so stroški, za katere
velja, da so:
– neposredno povezani z izvajanjem vsebin, v skladu s cilji Javnega razpisa,
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– nastali v obdobju upravičenosti izvedbe programov v obliki delavnic,
– dokazljivi z verodostojnimi računovodskimi listinami oziroma listinami enake dokazne vrednosti.
Neupravičeni stroški so:
– amortizacija nepremičnin in opreme;
– stroški, ki so v preteklosti že bili so/financirani iz
javnih virov oziroma stroški, ki so v času izvajanja programov delavnic financirani iz drugih javnih virov;
– stroški za sofinanciranje deleža sredstev javnih
del.
IX. Merila za izbor
Pravočasne in popolne prijave prijaviteljev bo komisija obravnavala po vrstnem redu njihovega prispetja,
skladno z naslednjimi kriteriji:
Kriteriji/merila
1.

Točke

Vsebinska ustreznost programov
v obliki delavnic s predmetom
in ciljem Javnega razpisa

20

2.

Število že izvedenih programov
s strani prijavitelja

20

3

Cena enega programa v obliki
delavnic

10

Kriterij pod točko 1: Vsebinska ustreznost programa
v obliki delavnic s predmetom in ciljem Javnega razpisa.
Prijave, ki pri tem kriteriju ne bodo dosegle vsaj 5 točk,
bodo zavrnjene.
Točke
povsem ustrezno

20

v večji meri ustrezno

15

v srednji meri ustrezno

10

v manjši meri ustrezno

5

povsem neustrezno

0

Kriterij pod točko 2: Število že izvedenih programov
s strani prijavitelja, primerljivih z vsebino iz točke IV
Javnega razpisa
Točke
8–9 programov v obliki delavnic

20

6–7 programov v obliki delavnic

15

4–5 programov v obliki delavnic

10

2–3 programov v obliki delavnic

5

1 program v obliki delavnic

0

Kriterij pod točko 3: Cena enega programa v obliki
delavnic
Točke
odstopanje od najnižje ponujene cene
za 0,00 % do vključno 19,99 %

10

odstopanje od najnižje ponujene cene
za 20,00 % do vključno 39,99 %

8

odstopanje od najnižje ponujene cene
za 40,00 % do vključno 59,99 %

6

odstopanje od najnižje ponujene cene
za 60,00 % do vključno 79,99 %

4

odstopanje od najnižje ponujene cene
za 80,00 % do 100 %
0
*Ministrstvo bo za predmetni kriterij izmed vseh
prijav vzelo najnižjo ponujeno ceno za izvedbo programa v obliki delavnic. Prijavitelj z najnižjo ceno bo dobil
10 točk, ostali bodo točkovani po zgoraj določenem
kriteriju.

X. Postopek izbora prijaviteljev
Rok za oddajo prijav je najkasneje do 9. 8. 2021.
Prijava mora biti oddana v fizični obliki na prijavnem
obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne obrazce, priloge, izjave
in podatke določene v razpisni dokumentaciji. Dodatno
mora biti, kot del zgoraj navedene prijave, fizična oblika
v celoti shranjena na USB ključek in priložena k prijavi.
Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki so oddane zadnji dan roka za oddajo v vložišču Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti,
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, do 9. 8. 2021 do 15.
ure ali ki so zadnji dan roka oddane na pošto kot priporočena pošiljka.
Prijave in dopolnitve prijav, ki bodo prispele ali bodo
oddane po tem roku, bodo kot prepozne zavržene.
Prijave na Javni razpis morajo, ne glede na način
oddaje, prispeti na naslov Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44,
1000 Ljubljana.
Za prepozno oddano prijavo se šteje prijava, ki
ministrstvu ni bila predložena do navedenega roka. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele prijave bodo
zavržene.
Prijavo je treba poslati ali oddati v zaprti ovojnici,
ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom
prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis
za financiranje psihosocialnih programov z naslovom:
Podpora družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih
situacijah od septembra 2021 do septembra 2022«. Za
označevanje prijave na ovojnici mora prijavitelj uporabiti obrazec za označbo prijave (Obrazec 1). Prijave, ki
bodo nepravilno označene, bodo zavržene in vrnjene
prijavitelju.
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s
pogoji Javnega razpisa in z merili za ocenjevanje ter da
je seznanjen z vprašanji in odgovori, na katera je ministrstvo odgovorilo in odgovore javno objavilo v obdobju
27. 7. 2021 do 4. 8. 2021.
XI. Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti prijav in ocenjevanje
A. Odpiranje prijav
Ministrstvo bo obravnavalo prijave po postopku, kot
ga določa veljavni Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS 1011, 3/13 in 81/16). Postopek
Javnega razpisa bo vodila komisija, imenovana s strani
ministra za delo, družino in socialne zadeve in enake
možnosti.
Odpiranje prijav se bo pričelo dne 16. 8. 2021 ob
9. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000
Ljubljana in bo predvidoma javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti dne 13. 8. 2021 na spletni strani GOV.SI
– Javne objave Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene in pravilno označene prijave v zaprti ovojnici, in sicer po vrstnem
redu njihovega prispetja.
O odpiranju prijav bo komisija vodila zapisnik.
B. Preverjanje formalne popolnosti prijav
Komisija bo v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijav preverila njihovo formalno popolnost.
Za formalno nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh prijavnih obrazcev, obveznih prilog in izjav
zahtevanih v besedilu Javnega razpisa in razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen podatek na obrazcih, prilogah in izjavah. V kolikor prijavitelj z
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njim ne posluje, na mesta, določena za žig, navede: »Ne
poslujemo z žigom.«. Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo prijava nepopolna in se bo prijavitelja
pozvalo k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolnih prijav bo komisija
v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje pozvala,
da prijave dopolnijo. Prijavitelji morajo biti v tem času
dostopni za dvig pošte.
Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu,
najkasneje v 5 dneh od prejema poziva k dopolnitvi,
in sicer na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44,
1000 Ljubljana.
Prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in
v skladu s pozivom za dopolnitev prijav, bodo zavržene.
V nadaljnji postopek ocenjevanja bodo uvrščene
prijave, pri katerih bodo izpolnjeni vsi formalni pogoji
Javnega razpisa.
C. Ocenjevanje popolnih prijav
Komisija bo opravila vsebinski pregled formalno popolnih obrazcev, prilog in izjav, v nadaljevanju pa prijavo
ocenila na podlagi meril za izbor, določenih v točki IX.
Javnega razpisa.
V primeru, da bo komisija ugotovila, da priloženi
obrazci, priloge in izjave vsebinsko ne izpolnjujejo zahtev, določenih v Javnem razpisu, bo prijava zavrnjena
in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za izbor.
V postopku ocenjevanja na podlagi meril za izbor
bodo prijave ocenjevane s stališča skladnosti s predmetom in cilji Javnega razpisa, in sicer na podlagi meril za
ocenjevanje iz točke IX. Javnega razpisa. Prijavo bosta
ločeno ocenila najmanj dva člana komisije. Končna ocena bo oblikovana na podlagi povprečja podeljenih ocen.
Prijave, ki pri kriteriju pod Točko 1: Vsebinska ustreznost
programa v obliki delavnic s predmetom in ciljem javnega razpisa ne bodo dosegle vsaj pet točk bodo zavrnjene. Prav tako bodo zavrnjene prijave prijaviteljev, ki
bodo za proračunsko leto prijavili več kot tri programe
v obliki delavnic.
Izbrani bodo prijavitelji, ki bodo zbrali najvišje število točk, do porabe sredstev predvidenih za tem Javnem
razpisu.
V kolikor bodo prijavitelji dosegli enako število točk,
bodo imele prednost prijave, ki so prispele časovno prej.
XII. Dodelitev sredstev in obveščanje o izbiri
Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo komisija oblikovala predlog izvajalcev programov v obliki delavnic in
višino dodeljenih sredstev.
O dodelitvi sredstev financiranja programov v obliki
delavnic po tem Javnem razpisu, bo na predlog komisije
s sklepom odločil minister.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu Javnega razpisa
obvestilo predvidoma v roku 60 dni po zaključku odpiranja prijav. Rezultati Javnega razpisa bodo objavljeni na
spletnih straneh GOV.SI – Javne objave Ministrstva za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Z izbranimi prijavitelji bo na podlagi sklepa ministra
o izboru sklenjena pogodba o financiranju programov
v obliki delavnic. V primeru, da se prijavitelj v roku treh
dni od prejema poziva za podpis pogodbe o financiranju programov nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil
prijavo za pridobitev sredstev.
XIII. Pravno varstvo
Zoper sklep o izboru izvajalcev financiranih programov v obliki delavnic je dovoljena pritožba v roku 8 dni
od prejetja sklepa. Pritožba se vloži pisno pri organu, ki
je sklep izdal. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe
ne morejo biti merila za ocenjevanje prijav.
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Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa o (ne)izboru,
zoper katerega je vložena oziroma ne zadrži podpisa
pogodb o financiranju programov z izbranimi prijavitelji.
XIV. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo prijave na Javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo
osnovni podatki o izbranih prijavah v skladu z Zakonom
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)
in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20).
Vsi podatki iz prijave, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se
lahko nanaša na posamezen podatek ali na del prijave,
ne more pa se nanašati na celotno prijavo.
Podatke, navedene v prijavi, ki niso označeni kot
del poslovne skrivnosti, lahko ministrstvo in drugi organi,
ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanje, nadzor in revizijo Javnega razpisa, uporabijo za evidence
oziroma sezname in analize.
XV. Odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na
javnem razpisu
Prijavitelji, ki bodo izbrani na tem Javnem razpisu,
bodo imeli naslednje odgovornosti in naloge:
– vodenje ločenih računovodskih evidenc izvedbe
programov v obliki delavnic;
– hranjenje dokumentacije še najmanj pet let po
zaključku izvedbe programov v obliki delavnic;
– zagotavljanje in spremljanje podatkov o udeležencih;
– zagotavljanje ministrstvu dostopnost dokumentacije o izvajanju programov v obliki delavnic;
– zagotavljanje informiranja in obveščanja javnosti o programih v obliki delavnic in financiranju s strani
ministrstva;
– v primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev, nespoštovanja pogodbenih določil ali dvojnega
financiranja programov v obliki delavnic s strani drugih
javnih virov, vrniti vsa prejeta sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonitimi obrestmi.
XVI. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo in informacije o Javnem
razpisu lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku
dobijo na spletni strani GOV.SI (Javne objave Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) oziroma preko elektronskega naslova gp.mddsz@
gov.si (s pripisom: Prošnja za razpisno dokumentacijo
– JR Programi v obliki delavnic, št. 129-78/2021).
Zainteresirani prijavitelji lahko na ministrstvo, v obdobju od 27. 7. 2021 do vključno 4. 8. 2021 do 12. ure
v zvezi s tem Javnim razpisom, naslovijo vprašanja
na elektronski naslov gp.mddsz@gov.si, z obveznim
pripisom »Vprašanje – JR Programi v obliki delavnic,
št. 129-78/2021«.
Odgovori na pisno zastavljena vprašanja bodo objavljeni na spletni strani: GOV.SI (Javne objave Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) in se štejejo kot del besedila Javnega razpisa.
XVII. Seznam/opis prijavnih obrazcev, izjav in prilog
1. Obrazci morajo biti v celoti izpolnjeni in so sestavni del prijave:
– Obrazec 1: Označba prijave;
– Obrazec 2: Prijava na razpis;
– Obrazec 3: Sodelovanju s CSD;
– Obrazec 4: Opis delovnih izkušenj.
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2. Izjava, ki je sestavni del prijave:
– Izjava: Zagotavljanje splošnih in posebnih pogojev.
3. Priloge, ki jih k razpisni dokumentaciji priložijo
prijavitelji:
– Priloga 1: Ustanovitveni akt;
– Priloga 2: Izpis iz Ajpesa;
– Priloga 3: Potrdilo FURS;
– Priloga 4: Potrdilo o izobraževanju;
– Priloga 5: Potrdilo opravljenem enem dodatnem
izpopolnjevanju (v primeru, da iz potrdila ni razvidnega
števila opravljenih ur, izvajalec priloži prilogo k Potrdilu 5
iz katere je razvidno, da je celotno izobraževanje obsegalo najmanj 100 ur);
– Priloga 6: Potrdilo o delovnih izkušnjah (fotokopija delovne knjižice in/ali izpis iz ZPIZa in/ali fotokopija podjemne/avtorske pogodbe in/ali drugo potrdilo
delodajalca iz katerega je mogoče razbrati obseg ur
opravljenega dela);
– Priloga 7: Reference prijavitelja v zvezi z že izvedenimi programi v obliki delavnic (obvezno priložiti
dokazila).
Vsako prilogo je treba označiti z ustrezno številko
zahtevane priloge (npr: Priloga 1).
4. Vzorec pogodbe.
Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
Ob-2518/21
Na podlagi 21. in 39. člena 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), 106.g člena 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 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list
RS, št. 75/19), 4. in 18. člena Zakona o samoupravnih
narodnih skupnostih (Uradni list RS, št. 65/94 in 71/17
– ZFO-1C), Zakona o ratifikaciji sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine v
Republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, – Mednarodne
pogodbe, št. 6/93), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2021 (DP2021) (Uradni list RS, št. 75/19), Resolucije o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022
(Uradni list RS, št. 90/13), 17. do 25. člena Zakona o
javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list
RS, št. 42/10) ter 11. do 18. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju
(Uradni list RS, št. 47/11), Sklepa o začetku postopka
za dodelitev sredstev za sofinanciranje mladinskih programov ali programov za mlade na območju, kjer živijo
pripadniki avtohtone madžarske skupnosti v letu 2021,
št. 6003-1/2021/1 z dne 29. 6. 2021, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskega programa
ali programa za mlade na območju, kjer živijo
pripadniki avtohtone madžarske skupnosti
v letu 2021
1. Ime oziroma naziv in sedež razpisovalca: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad Republike
Slovenije za mladino, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.

2. Upravičenci do prijave na javni razpis: na razpis
se lahko prijavijo organizacije v mladinskem sektorju, ki
imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju in delujejo na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske skupnosti.
3. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskega programa ali programa za mlade na območju,
kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske skupnosti.
Med območja, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske skupnosti, spadajo naslednje občine: Dobrovnik,
Hodoš, Lendava, Moravske Toplice in Šalovci.
Namen javnega razpisa je krepitev in podpora izvajanju mladinskega dela na območju, kjer živijo pripadniki
avtohtone madžarske skupnosti. V skladu z Zakonom o
javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS,
št. 42/10; v nadaljevanju: ZJIMS) in Resolucijo o nacionalnem programu za mladino 2013–2022 je mladinsko
delo organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja
mladih in za mlade, v okviru katere se mladi na podlagi
lastnih prizadevanj vključujejo v družbo, krepijo svoje
kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Mladinski program in program za mlade je namenjen mladim v
starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta.
Cilj javnega razpisa je povečati število aktivnosti
mladinskega dela na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske skupnosti.
Sofinanciran bo program, ki bo umeščen v vsaj eno
od spodaj navedenih področij mladinskega sektorja,
skladno s 4. členom ZJIMS:
– avtonomija mladih,
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje
kompetenc mladih,
– dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko
sodelovanje mladih,
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
– zdrav način življenja in preprečevanje različnih
oblik odvisnosti mladih,
– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje
ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
– sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev
v družbi.
Razpisovalec bo na osnovi pripravljenih predlogov
programov dodelil finančna sredstva za sofinanciranje
programa organizaciji, ki izvaja mladinski program ali
program za mlade na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske skupnosti.
4. Pomen izrazov
Organizacija v mladinskem sektorju je subjekt, ki
deluje v mladinskem sektorju, in je organizirana kot
mladinska organizacija ali organizacija za mlade ali mladinski svet;
Mladinska organizacija je avtonomno demokratično
prostovoljno samostojno združenje mladih, ki s svojim
delovanjem omogoča mladim pridobivanje načrtnih učnih izkušenj, oblikovanje in izražanje njihovih stališč ter
izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo interesno, kulturno, nazorsko ali politično usmeritvijo ter je organizirana
kot samostojna pravna oseba, in sicer kot društvo ali
zveza društev ali kot sestavni del druge pravne osebe, in
sicer društva, zveze društev, sindikata ali politične stranke, s tem, da ji je v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju;
Organizacija za mlade je pravna oseba, ki izvaja
programe za mlade, vendar ni mladinska organizacija, in
je organizirana kot zavod, ustanova ali zadruga;
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Mladinski program je skupek dejavnosti, ki ga izvaja
mladinska organizacija, in poteka med vrstniki nepretrgoma skozi večji del leta ter vključuje večje število izvajalcev in aktivnih udeležencev;
Program za mlade je program ukrepov v mladinskem sektorju, ki ga izvajajo organizacije za mlade,
z namenom zagotavljanja boljših pogojev za življenje,
delovanje in organiziranost mladih, ter poteka nepretrgano skozi večji del leta in vključuje večje število aktivnih
udeležencev.
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji in
dokazila
Prijavitelj je upravičen do kandidiranja za sredstva
tega javnega razpisa, če izpolnjuje naslednje splošne
obvezne pogoje:
Pogoj

Dokazila

Prijavitelj je:
– organizacija v mladinskem sektorju, ki ima na dan
objave javnega razpisa status organizacije v javnem
interesu v mladinskem sektorju ali
– javni zavod, ki na podlagi ustanovitvenega akta
vsaj zadnji dve leti pred objavo javnega razpisa deluje
na področju mladinskega sektorja v skladu z ZJIMS
in pri svojem delovanju izkazuje avtonomijo mladih
v zavodu, ki je razvidna v statutu javnega zavoda

– za prijavitelje iz prve alineje: pogoj se preveri v uradni
evidenci organizacij v javnem interesu v mladinskem
sektorju na Uradu RS za mladino pri MIZŠ
– za prijavitelje iz druge alineje: z avtonomijo mladih
v javnem zavodu (ustanovitveni akt javnega zavoda
in 1. točka II. poglavja prijavnice) ter v arhivu Urada RS
za mladino o sofinanciranih programih mladinskega dela
prijavitelja po javnih pozivih Urada RS za mladino pri
MIZŠ za vsaj zadnji dve leti delovanja pred objavo tega
javnega razpisa oziroma z obveznimi prilogami:
– letna (vsebinska in finančna) poročila o delu,
iz katerih je razvidno vsaj dvoletno delovanje zadnjih
dveh let na področju mladinskega sektorja v skladu
z ZJIMS pred objavo tega javnega razpisa in
– sprejeti sklepi pristojnega organa o potrditvi
priloženih letnih poročil o delu

Prijavitelj mora biti nosilec programa iz tega javnega
razpisa

Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

Prijavitelj je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem
organu v Republiki Sloveniji na dan oddaje prijave

Pogoj se preveri v Poslovnem registru Slovenije
(AJPES)

Prijavitelj nima neizpolnjenih pogodbenih obveznosti
oziroma odprtih zapadlih terjatev do razpisovalca
na dan oddaje prijave

– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev.
– Pogoj se preveri v evidenci odprtih terjatev
razpisovalca.

Nihče od vključujočih sodelujočih pri izvedbi programa
ni evidentiran v kazenski evidenci oziroma v evidenci
izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno
nedotakljivost

Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

Prijavitelj mora za izvajanje programa zagotoviti najmanj Finančna konstrukcija programa, iz katere je razvidno
10 % delež sofinanciranja iz drugih virov
izpolnjevanje pogoja (Poglavje VI. prijavnega obrazca)
Program ni sofinanciran za isti namen iz sredstev
Urada RS za mladino

– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– Pogoj se preveri v evidenci razpisovalca
(Seznam izbranih izvajalcev programov mladinskega
dela v letih 2020 in 2021).

Prijavitelj zagotavlja redno celoletno delovanje

Izpolnjen prijavni obrazec, iz katerega izhaja, da poteka
dejavnost brez daljših terminskih presledkov v obsegu
najmanj 1.500 ur letno. Prijavitelj izvaja vsakotedenske
aktivnosti. (3. točka II. poglavja prijavnega obrazca)

Prijavitelj deluje na območju, kjer živijo pripadniki
avtohtone madžarske skupnosti

– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– Pogoj se preveri v 2. točki II. poglavja prijavnega
obrazca

Predlog programa mora biti ovrednoten z minimalno
vrednostjo v višini 55.500,00 EUR

Finančna konstrukcija programa, iz katere je razvidno
izpolnjevanje pogoja (Poglavje VI. prijavnega obrazca)

Pogoji sodelovanja so predmet preverjanja pred
začetkom ocenjevanja. Prijave prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 5. točke tega javnega razpisa, se
zavrnejo.
Prijavitelji lahko za sofinanciranje kandidirajo le z
eno prijavo, oddano na ta javni razpis.
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6. Merila in kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Merila in kriteriji vrednotenja programov so:
– utemeljenost mladinskega programa ali programa
za mlade (evalvacija in utemeljenost programa) na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske skup
nosti;
– kakovost in obseg mladinskega programa ali programa za mlade na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske skupnosti (skladnost posameznih
aktivnosti glede na cilje in rezultate, ki so opisani pod
posamezno aktivnostjo, kakovost vsebinskega, organizacijskega in časovnega načrta programa, število aktivnih mladih udeležencev načrtovanega programa, vključenost mladih z manj priložnostmi, metodologija dela –
metode dela, stopnja participacije mladih pri oblikovanju
programa, izvajanju in evalviranju ter pričakovani učinki
programa na posameznika);
– vidnost in odmevnost prijavljenega mladinskega
programa ali programa za mlade na območju, kjer živijo
pripadniki avtohtone madžarske skupnosti (doseganje
vidnosti izvedenega programa v obdobju 2021, načrt
informiranja mladih in komuniciranja z javnostmi za doseganje vidnosti programa v obdobju 2021);
– finančna učinkovitost mladinskega programa ali
programa za mlade na območju, kjer živijo pripadniki
avtohtone madžarske skupnosti (višina načrtovanih finančnih sredstev za izvedbo prijavljenega programa,
razdelanost finančne strukture, skladnost finančnega
in vsebinskega načrta, primernost finančne strukture
programa z vidika izvedljivosti).
Podrobnejša opredelitev meril in kriterijev je podana
v razpisni dokumentaciji.
7. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za
javni razpis znaša 50.000 EUR v letu 2021. Sredstva
se zagotavljajo iz proračunske postavke 913110 – Programske aktivnosti, ukrep 3313-11-0003 – Programi za
mlade.
Sofinanciran bo program, ki bo zbral največje število točk.
Opozorilo:
Izvedba postopka javnega razpisa z oznako
JR-M-2021 je vezana na proračunske zmožnosti Urada
Republike Slovenije za mladino (v nadaljevanju: URSM).
V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu urada, ki neposredno vplivajo
na izvedbo postopka javnega razpisa, je URSM dolžan
ukrepati v skladu s spremembami v državnem proračunu oziroma finančnemu načrtu URSM.
Če se v času izvedbe postopka javnega razpisa z
oznako JR-M-2021 zmanjša obseg sredstev, ki so v državnem proračunu namenjena za programe, do takšne
mere, da ne zagotavlja izpolnitve ciljev javnega razpisa,
lahko urad iz tega razloga postopek javnega razpisa
ustavi, oziroma v primeru že zaključenega izbora projektov zniža obseg sofinanciranja, spremeni ali pa prekine
že sklenjene pogodbe o financiranju in izvedbi projektov.
Če se poveča obseg sredstev javnega razpisa z
oznako JR-M-2021, lahko URSM v primeru že zaključenega izbora programa zviša obseg sofinanciranja že
odobrenega programa in spremeni oziroma dopolni že
sklenjeno pogodbo o financiranju in izvedbi programa
ali pa odobri financiranje programov, ki so bili uvrščeni
na rezervno listo.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena
v letu 2021 oziroma skladno z odločbo o upravičenosti
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do sofinanciranja, pogodbo ter predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
9. Prijavni rok in način pošiljanja prijave
Prijavitelj mora natisnjeno prijavo programa, izpolnjeno v celoti in v slovenskem jeziku, poslati s priporočeno pošiljko na naslov Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino,
Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najpozneje do 9. 8.
2021. Za pravočasne bodo štele prijave, ki bodo do
vključno 24. ure zadnjega dne za prijavo oddane s priporočeno pošiljko.
Izpolnjeni razpisni obrazec prijavitelj natisne. Natisnjeni obrazec ožigosa in podpiše pooblaščena oseba
prijavitelja. Prijava mora biti predložena v zaprti ovojnici, ovojnica pa mora biti na sprednji strani označena
z napisom »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – JR
– M-2021«. Na ovojnici mora biti napisan polni naziv in
naslov prijavitelja. Prijava mora biti dostavljena skupaj z
zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici, označeni na predpisani način. Prijave, ki ne bodo oddane na
predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije,
bodo zavržene.
10. Navedba uslužbencev, pristojnih za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom: Sabina Rajgelj, sabina.rajgelj@gov.si, +386 (0)1 4784677.
11. Informacije o razpisni dokumentaciji: vse informacije, razpisna dokumentacija in navodila za izpolnjevanje in oddajo so na voljo na spletnem naslovu
www.ursm.gov.si in na podlagi zaprosila v Glavni pisarni
razpisovalca.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
Urad Republike Slovenije za mladino
Št. 5100-13/2021-2

Ob-2484/21

Na podlagi 135. in 136. člena Pravilnika o postopkih
(so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17,
65/19, 78/20 in 145/20; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12
– ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju:
Zakon), na podlagi Sporazuma o sodelovanju v kulturi,
izobraževanju, znanosti in tehniki med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Francije (Uradni list RS-MP,
št. 4/93), Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju
med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije ter Komisariatom za atomsko
energijo na področju znanstvenih raziskav (Uradni list
RS, št. 64/06, RS-MP, št. 14/06, stran 1024–1032) in Zapisnika korespondenčnega zasedanja odbora Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in
Komisariata za alternativne energije in atomsko energijo
(CEA) Francoske republike, podpisanega 27. 1. 2021 ter
v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise –
uradno prečiščeno besedilo (UPB4), št. 6319-2/2013-38
z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017,
6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41
z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018,
6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z
dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018,
6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z
dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018,
6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z
dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019,
6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z
dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019,
6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z
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dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 63192/2013-58 z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 z dne 14. 9.
2020, 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020, 6319-2/2013-61
z dne 30. 11. 2020, 6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021 in
6319-2/2013-63 z dne 19. 4. 2021 (v nadaljevanju: Metodologija) objavlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
javni razpis
za sofinanciranje raziskovalnih projektov
med Republiko Slovenijo in Komisariatom za
alternativne energije in atomsko energijo (CEA)
Francoske republike v letih 2022–2024
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko
Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in
atomsko energijo – CEA Francoske republike v letih
2022–2024 (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje izvajanja dvoletnih bilateralnih raziskovalnih projektov, predvidoma v obdobju od 1. 2. 2022 do 31. 1. 2024
na skupno dogovorjenih raziskovalnih področjih, ki so:
Nove tehnologije za energijo
– materiali,
– napredni katalizatorji za polimerne elektrolitske
membrane (PEM), gorivne celice,
– produkcija, shranjevanje in distribucija vodika,
– sončna energija,
– biomasa,
– nanotehnologije.
Jedrska energija
– jedrska varnost (staranje materialov, podaljšanje
življenjske dobe, digitalni I&C, človeški faktor, reaktorska fizika, termohidravlika, materiali, korozija, erozija,
strukturna mehanika, probabilistične in deterministične
varnostne analize, hude nesreče),
– shranjevanje radioaktivnih odpadkov,
– nove reaktorske tehnologije,
– jedrski podatki,
– instrumentacija in dozimetrija v raziskovalnih reaktorjih.
Potresna varnost
– odpornost materialov in zgradb na potrese.
Prilagajanje klimatskim spremembam
Temeljne raziskave v fiziki
– optika in laserji.
Znanosti o življenju
– novi markerji (geni in proteini), vpleteni v karcinogenezo, apoptozo, celični stres, regeneracijo tkiv ter
staranje,
– možganski tumorji: nove terapije.
Raziskave globalne varnosti
– monitoring radioaktivnosti (meritve kontaminacij,
strategije izrednih razmer, zaščita pred sevanjem),
– detekcija skritih objektov in eksplozivov.
3. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Francosko
republiko in s tem omogočanje znanstveno-razvojnega
napredka na strateško pomembnih področjih s sodelovanjem slovenskih in francoskih raziskovalcev, okrepiti
sodelovanje v okviru EU in spodbuditi skupne prijave na
razpise EU na področju raziskav in inovacij ter na druge
mednarodne razpise.
4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO) in zasebni raziskovalci, ki:
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1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca
RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi
agencija,
2. izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje).
Če pri prijavi sodeluje več izvajalcev raziskovalne
dejavnosti, je prijavitelj matična raziskovalna organizacija (RO). Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo in
je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je
zaposlen vodja bilateralnega raziskovalnega projekta v
času prijave.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Vstopni pogoji
(1) Skladnost prijave z razpisanimi raziskovalnimi
področji (v skladu z 2. točko javnega razpisa).
(2) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen
subjekt (v skladu s 4. točko javnega razpisa).
(3) Bilateralni raziskovalni projekt na slovenski
strani izvaja projektna skupina, ki jo sestavljajo vodja
bilateralnega raziskovalnega projekta, raziskovalci ter
tehnični sodelavci. Vodja mora imeti evidenčno številko
raziskovalca pri agenciji (je vpisan v Evidenco RO).
(4) Vodja bilateralnega raziskovalnega projekta
mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o pogojih za vodje in Metodologija.
V okviru tega javnega razpisa lahko posamezen
raziskovalec kandidira kot vodja le enega bilateralnega
raziskovalnega projekta.
(5) Bilateralni raziskovalni projekt je lahko temeljni
ali aplikativni. Prijavitelj aplikativnega bilateralnega raziskovalnega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25 %
utemeljenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov.
(6) Prijavitelj bilateralnega raziskovalnega projekta,
kjer v prijavi kot izvajalec projekta nastopa gospodarska
družba, mora skladno s Pravili o državnih pomočeh na
področju raziskovalne dejavnosti, št. 007-7/2015-11, z
dne 8. 4. 2016 predložiti tudi izpolnjen obrazec za dodeljevanje državnih pomoči: ARRS- CEA-JR-DP-RS-2021.
(7) Bilateralni raziskovalni projekt lahko traja največ
dve leti.
(8) Prijavitelj v prijavni vlogi lahko označi, da se
vsebina oddane prijavne vloge šteje pod obveznost zaupnosti podatkov.
(9) Prijavitelj v prijavi podpiše izjavo, da ima ustrezno dovoljenje etične komisije za izvajanje raziskav,
če bodo v bilateralni raziskovalni projekt vključene tudi
raziskave, povezane z etičnimi vprašanji.
Vstopne pogoje agencija preveri na dan zaključka
javnega razpisa.
5.2. Drugi pogoji
(1) Vodja bilateralnega raziskovalnega projekta
mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji najmanj v
obsegu 40 odstotkov polnega delovnega časa.
(2) Vodja bilateralnega raziskovalnega projekta
mora imeti najmanj 170 efektivnih ur raziskovalnega
dela na letnem nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki na raziskovalnem projektu lahko
sodelujejo z 0 urami.
(3) Člani projektne skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev javnih raziskovalnih
zavodov, ki sodelujejo z 0 urami) morajo imeti najmanj
17 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju.
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(4) Sodelujoča RO mora biti vpisana v evidenco
RO ter mora v obdobju izvajanja bilateralnega raziskovalnega projekta sodelovati vsaj s 170 efektivnimi urami
raziskovalnega dela, pri čemer znaša minimalni obseg
sodelujoče RO v posameznem letu 170 efektivnih ur
raziskovalnega dela. Med izvajanjem raziskovalnega
projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur. Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi RO podpisano pogodbo o ureditvi medsebojnih
pravic, obveznosti in odgovornosti.
(5) Sodelujoči v projektni skupini morajo pridobiti
evidenčno številko raziskovalca pri agenciji (so vpisani v
Evidenco RO) oziroma številko tehničnega sodelavca pri
agenciji (so vpisani v Evidenco RO) do podpisa pogodbe
z agencijo. Pogodba z agencijo se predvidoma podpiše
s prijavitelji v treh mesecih od sprejetega sklepa o sofinanciranju bilateralnih raziskovalnih projektov.
(6) Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne
skupine morajo imeti za izvajanje bilateralnih raziskovalnih projektov proste kapacitete glede efektivnih ur
raziskovalnega dela (največji dovoljeni obseg na osebo
znaša 1700 ur letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v RO, izvajalki
bilateralnega raziskovalnega projekta, ali imeti status
zasebnega raziskovalca.
(7) Pred podpisom pogodbe z agencijo mora prijavitelj aplikativnega bilateralnega raziskovalnega projekta predložiti dokazilo o sofinanciranju 25 % vrednosti
projekta s strani drugega zainteresiranega uporabnika
(pogodba), in sicer za celotno obdobje izvajanja projekta glede na vrednost cene efektivnih ur raziskovalnega
dela ob začetku financiranja.
Zgornje pogoje agencija preveri pred podpisom pogodbe o sofinanciranju.
Pri bilateralnem raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav, pri čemer mora biti
francoski vodja zaposlen pri CEA. Slovenski in francoski
prijavitelj morata vložiti prijavi na objavljena razpisa, vsak
v svoji državi in na način, ki ga določata pristojni instituciji, ki sta objavili skupaj dogovorjen razpis. V Franciji
je pristojna institucija za objavo razpisa: Komisariat za
alternativne energije in atomsko energijo Francoske republike – CEA (Centre de Saclay, Direction for European
Affairs, F 91191 Gif sur Yvette Cedex, kontaktna oseba:
gospod M. Denis Robert-Mougin, tel. +33 (1) 64 5028 49,
e-mail: denis.robert-mougin@cea.fr.
6. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinanciranje
(1) Prijave bo obravnavala strokovna komisija, ki jo
s sklepom imenuje direktor.
(2) Pri vseh pravočasnih, pravilno označenih in popolnih prijavah Strokovna komisija ugotovi skladnost prijav glede na skupno dogovorjena raziskovalna področja
iz 2. točke tega javnega razpisa. Strokovna komisija pregleda prijave in preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev,
kot jih določajo Zakon (29. člen), Pravilnik o postopkih
(8. člen), Pravilnik o pogojih za vodje in Metodologija in
ovrednoti prijave v skladu z drugim odstavkom 40. in
drugim odstavkom 138. člena Pravilnika o postopkih.
Strokovna komisija lahko po potrebi pri sprejemanju
odločitev pridobi mnenje članov strokovnih teles, pri tem
se upošteva, da se vsebina prijavljenega bilateralnega
raziskovalnega projekta obravnava kot zaupen podatek.
(3) Strokovna komisija agencije bo pripravila seznam prijav na podlagi dosežene kvantitativne ocene
(A1) prijavljenih slovenskih vodij bilateralnih raziskovalnih projektov tako, da bo razvrstila prijave v padajočem
vrstnem redu po doseženih kvantitativnih ocenah za
publicirano znanstveno uspešnost vodij (A1), ločeno
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za prijave, ki so, in ki niso v skladu z razpisnimi pogoji. Strokovna komisija pridobi kvantitativno oceno vodij
bilateralnih raziskovalnih projektov (A1) za petletno obdobje na dan izteka roka za oddajo prijav na ta javni
razpis. Če prijavljen vodja bilateralnega raziskovalnega
projekta v zadnjem obdobju (najmanj tri mesece) ni bil
zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se
lahko pri izpolnjevanju kriterija za vodjo raziskovalnega
bilateralnega projekta namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih
let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Prav tako se
upoštevano obdobje podaljša v primeru dejansko izrab
ljenega dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko
varstvo, dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali
poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih
v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in zaposlitve
izven raziskovalne dejavnosti, daljše od treh mesecev.
Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba
starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela.
V primeru, da vodja bilateralnega raziskovalnega projekta v zadnjih petih letih ni bil zaposlen v raziskovalni
dejavnosti, je potrebno v prijavi vpisati zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let v raziskovalni
dejavnosti. V prijavi je potrebno obvezno navesti termin
daljše dokumentirane odsotnosti in razloge. Pri preverjanju vstopnih pogojev bo agencija upoštevala le podatke
navedene v prijavi.
(4) Strokovna komisija obravnava prijave, upoštevaje pogoje in merila po naslednjem vrstnem redu:
a. izpolnjevanje vstopnih pogojev vodij bilateralnih
projektov, kot jih določa metodologija in ovrednotenje
prijave v skladu s 138. členom Pravilnika o postopkih;
b. ugotavljanje prednostnega merila prijav, katerih
nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora
prvega doktorata ni minilo več kot deset let. Upošteva se
leto zagovora doktorata;
c. ugotavljanje prednostnega merila prijav glede
upoštevanja obveznega deleža bilateralnih projektov
(20 %), katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od
njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot
pet let. Upošteva se leto zagovora doktorata. Obvezen
delež teh projektov je določen v metodologiji;
d. prednost ne bodo imeli projekti oziroma prijave,
ki se že sofinancirajo za obdobje 2021–2022.
Strokovna komisija pripravi predlog seznama prijav s pripadajočimi ocenami iz 138. člena Pravilnika
o postopkih, pri čemer razvrsti prijave po naslednjem
vrstnem redu:
– na vrh seznama se razvrsti 20 % prijav, katerih
nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora
prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se
leto zagovora doktorata), po padajočem vrstnem redu
s pripadajočimi kvantitativnimi ocenami za znanstveno
uspešnost vodij projektov, ki se določijo na podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih;
– za tem se razvrsti prijave, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot deset let. Upošteva se leto zagovora doktorata;
– za tem se razvrsti prijave, ki niso izpolnile prednostnega merila iz prejšnjih alinej, in sicer po padajočem
vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za znanstveno uspešnost vodje projekta, ki se določi na podlagi
ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih;
– na koncu se na predlog seznama prijav, ločeno
od ostalih zgoraj omenjenih prijav razvrsti prijave, ki ne
izpolnjujejo pogojev in zato tudi niso ocenjene.
(5) Strokovna komisija agencije bo slovenskemu
delu mednarodnega pooblaščenega telesa, imenova-

Stran

1534 /

Št.

108 / 9. 7. 2021

nega Skupni odbor Komisariata za alternativne energije in atomsko energijo Francoske republike (CEA)
in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (v nadaljevanju: Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje) predala
ovrednoten seznam prijav, upoštevaje zgoraj navedene
pogoje, merila ter vrstni red.
(6) Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje ne bo obravnavala prijav, če ugotovi,
da prijave niso bile oddane v obeh državah.
(7) Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje bo na zasedanju samostojno obravnavala s strani obeh držav prispele in ocenjene prijave.
Na podlagi svojih pooblastil Meddržavna komisija za
znanstveno in tehnološko sodelovanje izbere bilateralne
raziskovalne projekte v sofinanciranje ter jim določi višino sofinanciranja, kar je za obe instituciji, ki sta objavili
razpis v omenjenih državah zavezujoče. Na podlagi odločitve Meddržavne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje v obliki zapisnika, bo direktor agencije
sprejel sklep o sofinanciranju.
(8) Področja in oblike izvajanja medsebojnega sodelovanja izbrani prijavitelji lahko še uredijo s posebnimi
sporazumi na podlagi 4. člena Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo Republike Slovenije ter Komisariatom za
atomsko energijo na področju znanstvenih raziskav (v
nadaljevanju: sporazum). Posebni sporazumi lahko na
podlagi določb sporazuma podrobno opredeljujejo načine in pogoje sodelovanja, kot na primer sprejem obiskovalcev (6. člen), zaupnost podatkov (7. člen), varstvo
intelektualne lastnine – pravica uporabe (8. člen), odgovornost za izmenjane informacije (9. člen), odgovornost
za nesreče (škoda, povzročena osebju, premoženjsko
škodo, odgovornost do tretje strani, jedrsko odgovornost
(10. člen), reševanje sporov (12. člen), veljavno pravo
(13. člen) itd.
7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in sofinanciranje bilateralnih raziskovalnih projektov
(1) Predviden obseg sredstev slovenske strani za
realizacijo tega javnega razpisa v celotni razpisni dobi,
predvidoma od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2024, znaša okvirno
500.000,00 EUR.
(2) Agencija bo sofinancirala slovenski del izbranih
bilateralnih raziskovalnih projektov skladno s proračunskimi možnostmi. Predvideno število izbranih bilateralnih raziskovalnih projektov je 6 projektov, ki jih slovenska stran lahko sofinancira do 100.000 EUR na projekt
za celotno obdobje realizacije bilateralnega raziskovalnega projekta.
(3) Kategorija cene efektivne ure raziskovalnega
dela za bilateralni raziskovalni projekt se določi na podlagi v prijavni vlogi izbrane kategorije cene efektivne
ure raziskovalnega dela v skladu z Uredbo o normativih
in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14,
103/15, 27/17, 9/18, 62/19 in 105/20; v nadaljevanju:
Uredba o normativih). Sofinanciranje slovenskega dela
bilateralnega raziskovalnega projekta bo agencija izvajala periodično, predvidoma v mesečnih izplačilih,
na podlagi podpisane pogodbe z izbranimi prijavitelji.
Agencija izvede preračun v ekvivalent polne zaposlitve
po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve na dan
zaključka javnega razpisa. Obseg finančnih sredstev se
usklajuje z veljavno ceno ekvivalenta polne zaposlitve
za posamezno leto.
(4) Sofinanciranje v letih izvajanja bilateralnih raziskovalnih projektov (2022–2024) je vezano na sprejem
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finančnega načrta agencije za navedena leta ter na
zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po
predmetnem javnem razpisu.
(5) Upravičeni stroški so določeni v Uredbi o normativih.
8. Način, oblika in rok za oddajo prijav
Prijava na javni razpis mora biti oddana v tiskani
in elektronski obliki. Obe obliki prijave, tiskana in elektronska, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. Prijava
na javni razpis se izpolni in odda kot prijavna vloga na
obrazcu ARRS-MS-BI-CEA-JR-Prijava-2021.
8.1. Tiskana prijava
Tiskano (na papirju) prijavo je treba dostaviti lastnoročno podpisano in žigosano v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – Prijava na Javni razpis za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko
Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in
atomsko energijo – CEA Francoske republike v letih
2022–2024«, z obveznim nazivom in naslovom prijavitelja na ovojnici, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.
Prijava v tiskani obliki je pravočasna, če prispe na
naslov agencije do vključno 7. 10. 2021, do 14. ure. Kot
pravočasne tiskane prijave se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 7. 10.
2021, do 14. ure, kjer pri datumu veljata datum in ura na
poštnem žigu ovojnice.
8.2. Elektronska prijava
Elektronsko prijavo se odda na elektronski naslov:
CEA 2021@ARRS.SI.
Elektronska oblika prijavnega obrazca ARRS-MSBI-CEA-JR-Prijava-2021 mora biti obvezno oddana v
word obliki in poimenovana: ARRS-MS-BI-CEA-JR-Prijava-2021-Pr.doc, kjer je Pr. priimek vodje projekta v
Sloveniji.
Elektronska prijava je pravočasna, če je oddana na
elektronski naslov: CEA 2021@ARRS.SI do vključno
7. 10. 2021, do 14. ure.
8.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (ni
razvidno, da gre za prijavo na poziv, ali na kateri poziv
se prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) Komisija za
odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim
dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če z ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre).
Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana
na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje
vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni
poziv. Če prijavitelj pravočasno ne odda elektronske
prijave, gre za formalno nepopolno prijavo. Nepopolne
prijave bodo obravnavane v skladu z 20. členom Pravilnika o postopkih.
9. Čas izvajanja sofinanciranja predmeta javnega
razpisa: predvideni čas izvajanja sofinanciranja predmeta javnega razpisa je od 1. 2. 2022 do 31. 1. 2024.
10. Datum odpiranja prijav: komisija za odpiranje
prijav bo predvidoma 14. 10. 2021, ob 11. uri, na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla
vse v roku prispele, dostavljene in pravilno označene
prijave.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni predvidoma januarja 2022 oziroma v
osmih dneh od odločitve pristojnega organa.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis bo
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od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije
objavljen tudi na spletni strani agencije http://www.arrs.
si/sl/razpisi/. Dodatne informacije v zvezi s tem javnim
razpisom dobijo vsi zainteresirani na agenciji, na tel.
01/400-59-70 pri Marjetici Primožič ali po e-pošti: marjetka.primozic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 6316-5/2021-21

Ob-2503/21

Na podlagi 11. člena Pravilnika o postopkih
(so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17,
65/19, 78/20 in 145/20) in v zvezi z 12. in 20. členom
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11
in 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19) Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene
literature v letu 2021
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana
(v nadaljnjem besedilu: ARRS).
2. Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa:
– Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20;
v nadaljnjem besedilu: Pravilnik);
– Metodologija ocenjevanja prijav za razpise št. 63192/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40
z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018,
6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43
z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018,
6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46
z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018,
6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z
dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018,
6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52
z dne 18. 2. 2019, 631-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019,
6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z
dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019,
6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58
z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020,
6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020, 6319-2/2013-61
z dne 30. 11. 2020, 6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021,
6319-2/2013-63 z dne 19. 4. 2021 in 6319-2/2013-64 z dne
5. 7. 2021 (v nadaljnjem besedilu: Metodologija).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa
mednarodne znanstvene literature, mednarodnih zbirk
podatkov in nabavnih konzorcijev za elektronski dostop
do vsebin v celotnem besedilu, z namenom zagotavljanja dotoka in dostopnosti mednarodnih znanstvenih in
strokovnih informacij za potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji in
ugodnostim objavljanja v odprtem dostopu, če so te del
sklenjenih konzorcijskih pogodb za nabavo mednarodne
znanstvene literature v celotnem besedilu.
Nabavni konzorciji se prijavljajo kot celota, posamezni prijavitelji prijavljajo samo tiste serijske publikacije, ki niso del prijavljenih nabavnih konzorcijev. Konzorcij
se lahko prijavi tudi tako, da je koordinator prijavitelj,
druge članice konzorcija pa so soprijavitelji. Konzorcij

lahko navede vse serijske publikacije, ki so del nabavnega konzorcija, in v prijavno vlogo vključi razdelitev
sredstev po članicah, ki bodo sodelovale pri nabavi teh
serijskih publikacij, na temelju razdelitve sredstev v letu
2020.
4. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Predvidena višina sredstev javnega razpisa znaša
okvirno 4.700.000,00 EUR. Realizacija je vezana na
zagotovitev sredstev v finančnem načrtu ARRS za leto
2021.
Okvirna višina sredstev se razdeli na nabavne konzorcije serijskih publikacij in mednarodnih zbirk podatkov v okvirni višini 4.277.000,00 EUR ter naročil posameznih naslovov serijskih publikacij v okvirni višini
423.000,00 EUR.
ARRS bo z izbranimi prijavitelji na razpisu sklenila
pogodbe o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
5.1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo knjižnice, ki so
javne pravne osebe, in zavodi, vpisani v zbirko podatkov
o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Evidenca RO) pri ARRS, če imajo svoje ali skupne knjižnice.
Knjižnice in zavodi, ki se prijavijo na razpis, morajo
opravljati informacijske storitve za širši krog uporabnikov v raziskovalni, razvojni in izobraževalni dejavnosti.
Knjižnice (Nacionalna knjižnica, univerzitetne in visokošolske knjižnice, specialne knjižnice) in zavodi se lahko
prijavijo posamično ali v obliki konzorcijev (v nadaljnjem
besedilu: prijavitelji).
5.2. Prijavitelji morajo do oddaje prijave na javni
razpis v vzajemnem katalogu sistema COBISS.SI ažurirati podatke o naročenih serijskih publikacijah in mednarodnih zbirkah podatkov v skladu z navodili Instituta
informacijskih znanosti v Mariboru.
5.3. Prijava mora temeljiti na podlagi založniških
cenikov ali pridobljenih ponudb. Predvidene cene naročil
morajo biti evidentirane v sistemu COBISS.SI.
5.4. Prijavitelju se lahko odobrijo sredstva največ do
višine ponudb iz predloženega seznama.
6. Kriteriji za ocenjevanje prijav in največje število
točk za posamezen kriterij
Kriteriji za ocenjevanje

Največje
št. točk
16
15

Relevantnost podporne dejavnosti
Kakovost prijave podporne dejavnosti
Potencialni vpliv zaradi razvoja,
razširjanja in uporabe pričakovanih
rezultatov raziskav
3
Kakovost in učinkovitost izvedbe
upravljanja
6
Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot
ga določata Pravilnik in Metodologija.
7. Prednost pri sofinanciranju
Prijave se ocenjujejo znotraj posamezne znanstvenoraziskovalne vede.
V primeru novih prijaviteljev imajo prednost pri sofinanciranju nakupa mednarodne znanstvene literature
tisti, katerih pospešeni razvoj je v javnem interesu Republike Slovenije. Na ta način se omogoča pospešeni
razvoj strok, ki so v javnem interesu za razvoj Republike
Slovenije in so sestavni del mlade organizacije, ki jo je
treba v javnem interesu pospešeno razvijati, oziroma
uveljavljene organizacije, ki pospešeno razvija novo
raziskovalno-razvojno področje.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva se uporabijo za
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izvedbo nakupov v letu 2021, za plačilo licenčnin, naročil mednarodnih serijskih publikacij in mednarodnih
zbirk podatkov ter stroškov konzorcijev za elektronski
dostop do vsebin.
9. Razpisna dokumentacija z navedbo vrste dokazil
o izpolnjevanju pogojev
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
9.1. izpolnjen in podpisan prijavni obrazec:
ARRS-RI-ML-01-2021 – Prijavna vloga za sofinanciranje nakupa mednarodnih serijskih publikacij, mednarodnih zbirk podatkov in stroškov konzorcija za elektronski
dostop do vsebin v celotnem besedilu.
9.2. obvezne priloge glede na predmet prijave, in
sicer:
a. za posamezne prijave, seznam za naročilo in sofinanciranje predlaganih mednarodnih serijskih publikacij (obrazec Tuje serijske publikacije izpisa Z-SEZ-25 iz
sistema COBISS.SI) ter statistika uporabe teh publikacij
v letu 2020 oziroma
b. seznam za naročilo in sofinanciranje predlaganih
mednarodnih zbirk podatkov (obrazec Tuje zbirke podatkov izpisa Z-SEZ-25 iz sistema COBISS.SI) ter statistika
uporabe zbirk podatkov v letu 2020 oziroma
c. seznam serijskih publikacij, ki se uporabijo za
oceno konzorcijske nabave, ki vsebuje podatke o dejavnikih vpliva, objavah slovenskih avtorjev, in uporabi
teh publikacij.
Poleg prijavnega obrazca, navedenega v 9.1. točki,
sta sestavna dela razpisne dokumentacije tudi Metodologija in Pravilnik.
10. Način, oblika in rok za oddajo prijav
a. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati skupaj s
prilogami v enem izvodu v elektronski obliki na naslov
razpis-znanstvenaliteratura@arrs.si in v enem izvodu v
papirni obliki na naslov ARRS, pri čemer je za identičnost vsebine obeh prijavnih obrazcev odgovoren prijavitelj.
b. Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako: "Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu
2021" ter z navedbo naziva in naslova prijavitelja v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov ARRS
do vključno ponedeljka, 30. 8. 2021, do 12. ure. Kot
pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno
po pošti iz Slovenije najkasneje do vključno ponedeljka, 30. 8. 2021, do 12. ure (poštni žig). V vsaki pošiljki
z oznako: "Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje
nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2021"
je lahko le ena prijava.
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c. Prijave oddane v elektronski obliki morajo biti
enake kot papirne prijave in jih morajo prijavitelji posredovati do vključno ponedeljka, 30. 8. 2021, do 12. ure.
d. Kot pravočasne se štejejo prijave, ki so v navedenem roku oddane v obeh zahtevanih oblikah.
e. V postopku izbora prijav bo ARRS obravnavala
le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in
obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na
ARRS v roku, določenem v tem razpisu. Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni
dokumentaciji, ARRS v postopku ocenjevanja ne bo
upoštevala.
f. Nepravočasnih (glej točko b) in nepravilno označenih prijav (ni razvidno, da gre za prijavo na razpis, ali
na kateri razpis se prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) komisija za odpiranje ne bo obravnavala in bodo s
spremnim dopisom neodprte vrnjene prijavitelju (razen v
primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in
se prijava odpre). Nepopolne prijave bodo obravnavane
v skladu s Pravilnikom.
g. Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter
vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis. Če prijavitelj pravočasno ne odda
elektronske prijave, gre za formalno nepopolno prijavo.
11. Kraj, datum in čas odpiranja prijav: odpiranje
prijav bo v petek, 3. 9. 2021, ob 10. uri, v sejni sobi, v
3. nadstropju Javne agencije za raziskovalno dejavnosti
Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub
ljana. Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene prijave.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o
izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni v osmih dneh od sklepa direktorja
o izboru prijav za sofinanciranje nakupa mednarodne
znanstvene literature.
13. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in prijavni obrazec z razpisno dokumentacijo bodo od dneva
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni
na spletni strani ARRS http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).
Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo se lahko
dobi tudi v času uradnih ur v glavni pisarni Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
14. Dodatne informacije: dodatne informacije lahko
zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije pri Lili Lučić osebno ali
po tel. 01/400-5913 ali po elektronski pošti: lili.lucic@
arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
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Razpisi delovnih mest
Ob-2483/21
Na podlagi določil 32.–35. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96) in 33. člena Statuta Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu,
Svet Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem
Mostu po sklepu 1. konstitutivne seje z dne 3. 6. 2021
razpisuje vodstveno delovno mesto
direktor (m/ž)
Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem
Mostu, šifra delovnega mesta: B017347
Za direktorja Trubarjevega doma upokojencev Loka
pri Zidanem Mostu (m/ž) je lahko imenovan kandidat, ki
poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje, določene v 56., 57. in 69. členu Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno
prečiščeno besedilo in naslednji).
Direktorja (m/ž) imenuje Svet Trubarjevega doma
upokojencev Loka pri Zidanem Mostu s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo po predhodnem
mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri
ima Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu sedež.
Kandidat (m/ž) mora k prijavi priložiti program dela
Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu in dokazilo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
6 mesecev. Mandat traja 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih
pogojev, o dosedanjem delu in s kratkim življenjepisom
naj kandidati pošljejo v roku 8 dni po objavi v zaprti
ovojnici na naslov: Trubarjev dom upokojencev Loka pri
Zidanem Mostu, Loka pri Zidanem Mostu 48, 1434 Loka
pri Zidanem Mostu, z oznako: »Za razpis za direktorja
(m/ž)« in s pripisom »Ne odpiraj«.
Kot pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele na naslov do 17. 7. 2021 oziroma bodo poslane
po pošti priporočeno z žigom z dne 17. 7. 2021. Nepravočasne in nepopolne prijave se ne bodo obravnavale
in bodo izločene iz postopka.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Trubarjevega doma upokojencev
Loka pri Zidanem Mostu
Su KS 146/2021-2

Ob-2485/21

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje
1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Sežani
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto na okrajnem sodišču (okrajni sodnik), določene v
9. členu navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za
izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za
sodniško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z
dne 9. 11. 2017, dokazila in podatke, ki so določeni
v tem razpisu in v obrazcu sodnega sveta, predloži v
enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Razpisni rok: pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni
po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Su KS 147/2021-2

Ob-2486/21

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje
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1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Kopru
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto na okrajnem sodišču (okrajni sodnik), določene v
9. členu navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za
izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za
sodniško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z
dne 9. 11. 2017, dokazila in podatke, ki so določeni
v tem razpisu in v obrazcu sodnega sveta, predloži v
enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Razpisni rok: pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni
po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
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Su KS 148/2021-2

Ob-2487/21

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje
2 prosti mesti okrožnih sodnikov
na Okrožnem sodišču v Celju
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto na okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene v
10. členu navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za
izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodniško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11.
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Razpisni rok: pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni
po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
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Su KS 150/2021-2

Ob-2489/21

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje

1 prosto mesto okrajnega sodnika

1 prosto mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Celju
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto na okrajnem sodišču (okrajni sodnik), določene v
9. členu navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za
izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodniško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11.
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Razpisni rok: pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni
po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije

na Okrajnem sodišču v Velenju
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto na okrajnem sodišču (okrajni sodnik), določene v
9. členu navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za
izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodniško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11.
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Razpisni rok: pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni
po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
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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 2020/2021 naslednja prosta
delovna mesta:
1. 1 učitelja-ice za poučevanje strokovnih predmetov metalurgije za krajši od polnega (60 %) 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 s pričetkom dela 1. 9. 2021.
2. 1 učitelja-ice praktičnega pouka strojništva z
znanji CNC programiranja za določen in poln delovni
čas. Za delovno mesto se zahteva srednja oziroma višješolska izobrazba strojne smeri, osnovni poklic strugar,
opravljena pedagoško-andragoška izobrazba in strokovni izpit. Delovno razmerje bomo sklenili za čas enega
šolskega leta s pričetkom dela 1. 9. 2021.
3. 1 učitelja-ice 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 s pričetkom dela 1. 9. 2021.
4. 1 učitelja-ice praktičnega pouka strojništva
z osnovnim poklicem oblikovalec kovin ali strugar
za poln in določen delovni čas. Za delovno mesto se
zahteva srednja ali višješolska izobrazba ustrezne smeri, pedagoško-andragoška izobrazba in strokovni izpit.
Delovno razmerje bomo sklenili za čas enega šolskega
leta s pričetkom dela 1. 9. 2021.
5. 1 učitelja-ice za pouk umetnostne vzgoje za
določen in krajši od polnega delovnega časa (30 %).
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 s
pričetkom dela 1. 9. 2021.
6. 1 učitelja-ico športne vzgoje za poln in nedoločen delovni čas. Za zasedbo delovnega mesta se zahteva visokošolska univerzitetna izobrazba ustrezne smeri,
pedagoško-andragoška izobrazba in opravljen strokovni
izpit. Delovno razmerje bomo sklenili s 1. 9. 2021.
7. 2 učitelja-ici za poučevanje strokovnih predmetov računalništva in elektrotehnike za določen
in poln delovni čas. Za zasedbo delovnega mesta se
zahteva visokošolska univerzitetna izobrazba ustrezne
smeri, opravljeno pedagoško-andragoško izobrazbo in
strokovni izpit. Delovni razmerji bomo sklenili za čas
enega šolskega leta s pričetkom dela 1. 9. 2021.
8. 1 učitelja-ico za poučevanje naravoslovnih
predmetov in specialno pedagogiko za delo z dijaki
s posebnimi potrebami za poln in nedoločen delovni
čas. Za zasedbo delovnega mesta se zahteva visokošolska univerzitetna izobrazba ustrezne smeri, pedagoško-andragoška izobrazba in opravljen strokovni izpit.
Delovno razmerje bomo sklenili s 1. 9. 2021.
9. 1 računovodja-inja za poln in nedoločen delovni
čas s poskusno dobo 2 mesecev. Za zasedbo delovnega mesta se zahteva višješolska izobrazba ekonomske
smeri. Delovno razmerje bomo sklenili s 1. 8. 2021.
10. 1 tehničnega delavca-ko-vzdrževalca-ko
učne tehnologije V. in asistenta-ko V. za poln in nedoločen delovni čas s poskusno dobo 2 mesecev. Za
zasedbo delovnega mesta se zahteva srednješolska

izobrazba elektro ali računalniške smeri, najmanj 5 let
delovnih izkušenj izven vzgoje in izobraževanja. Delovno razmerje bomo sklenili s 1. 9. 2021.
11. 1 referenta-ko VI za polovični in določen delovni čas. Za zasedbo delovnega mesta se zahteva višješolska izobrazba ekonomske smeri. Delovno razmerje
bomo sklenili za čas enega šolskega leta s pričetkom
dela 1. 9. 2021 do 30. 9. 2022.
Prošnje o izpolnjevanju pogojev, ki mora obvezno
vsebovati tudi potrdilo o nekaznovanosti, pošljite na naslov: Šolski center, OE Srednja šola, Na gradu 4a, 2390
Ravne na Koroškem, s pripisom »Razpis«, najkasneje
do 16. 7. 2021.
Šolski center Ravne
Srednja šola Ravne
Ob-2509/21
Svet Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar
(v nadaljevanju: Svet VDC Tončke Hočevar), Ljubljana,
Vodnikova cesta 56, na podlagi sklepa 8. redne seje z
dne 7. julija 2021 in v skladu z določili 34. člena Zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami),
Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13
s spremembami), 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB s spremembami) ter v skladu s 14., 29., 30., 31. in 32. členom
Statuta Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar s
spremembami, razpisuje prosto delovno mesto
direktorice/direktorja
Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar,
Ljubljana, Vodnikova cesta 56
Za direktorico/direktorja je lahko imenovana kandidatka/kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih
z zakonom, izpolnjuje še pogoje, določene v 56., 57. in
69. členu Zakona o socialnem varstvu:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo
(VII. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu
in pet let delovnih izkušenj ali
– višjo strokovno izobrazbo (VI. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih
delovnih mestih na področju socialnega varstva;
– opravljen strokovni izpit v skladu z 69. členom
Zakona o socialnem varstvu;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda (če kandidatka/kandidat nima opravljenega programa za vodenje socialno varstvenega zavoda,
mora skladno z Zakonom o socialnem varstvu le-tega
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja na delovno mesto direktorice/direktorja).
V skladu s sistemizacijo delovnih mest Varstveno
delovnega centra Tončke Hočevar so zahtevani še ostali
pogoji: poznavanje računalniških orodij, vozniški izpit
B kategorije in znanje slovenskega jezika.
Za razpisano prosto delovno mesto so zaželena
dodatna znanja: dopolnilna znanja s področja vodenja,
skupinskega dela, komunikacije, opravljen izpit iz splošnega upravnega postopka, poznavanje karakteristik
oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju in oprav
ljen ECC izpit.
Izbrana kandidatka/kandidat bo imenovana/imenovan za obdobje 5 let. Z imenovano kandidatko/kandidatom se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja
mandata.
Vloge s pisnimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, življenjepisom s pomembnimi podatki o
strokovni karieri ter programom dela in vizije zavoda za
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mandatno obdobje ter potrdilom o nekaznovanosti (ne
sme biti starejše od 30 dni) morajo kandidatke/kandidati
poslati po pošti na naslov: Svet VDC Tončke Hočevar,
Vodnikova cesta 56, 1000 Ljubljana, ali oddati v tajništvu
zavoda v roku 15 dni od objave. Zaprta ovojnica mora
ima oznako »Ne odpiraj – Razpis za direktorico/direktorja«. Odpiranje vlog bo 16. 8. 2021, razgovori z vabljenimi kandidatkami/kandidati pa 18. 8. 2021. Kandidatke/kandidati bodo na razgovor povabljeni po e-pošti ali
s telefonskim klicem.
Vloge, poslane po e-pošti, ne bodo obravnavane.
Svet VDC Tončke Hočevar prepozno prispelih vlog
ne bo obravnaval.
Prijavljene kandidatke/kandidati bodo o izbiri obveščene/obveščeni v zakonitem roku.
Svet Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar
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Druge objave
Št. 701-40/2021/1

Ob-2517/21

Ministrstvo za pravosodje na podlagi tretjega odstavka 71.d člena v zvezi z 71.č členom Zakona o
državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 –
ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G,
48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19,
139/20 in 54/21), objavlja
javni poziv
državnim tožilcem k vložitvi kandidatur za
imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev
Za evropskega delegiranega tožilca lahko kandidira državni tožilec, ki ima naziv ali izpolnjuje pogoje
za imenovanje najmanj v naziv okrožnega državnega
tožilca, ima znanje delovnega jezika Evropskega javnega tožilstva najmanj na ravni C1 Skupnega evropskega
jezikovnega okvira in izpolnjuje posebne pogoje, ki jih
določajo pravila Evropskega javnega tožilstva ter pravila, ki urejajo pogoje za zaposlitev uradnikov in drugih
zaposlenih v institucijah Evropske unije, ki obvezuje
Republiko Slovenijo.
Evropske delegirane tožilce, ki jih predlaga država
članica, na predlog evropskega glavnega tožilca imenuje Kolegij Evropskega javnega tožilstva.
V skladu z 28. členom Kadrovskih predpisov za
uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev
Evropske gospodarske skupnosti in Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: Kadrovski predpisi EU) in posebnimi pogoji iz Uredbe
2017/1939/EU, ob upoštevanju Sklepa kolegija Evropskega javnega tožilstva z dne 29. septembra 2020 o
določitvi pravil o pogojih za zaposlitev evropskih delegiranih tožilcev, je lahko za evropskega delegiranega
tožilca imenovan kandidat, ki:
– je državljan ene od držav članic Evropske unije;
– je izpolnil vse zakonske obveznosti glede služenja
vojaškega roka;
– predloži ustrezna spričevala, ki dokazujejo primernost za opravljanje dela;
– je fizično sposoben opravljati delo;
– ima znanje delovnega jezika Evropskega javnega tožilstva najmanj na ravni C1 Skupnega evropskega
jezikovnega okvirja in zadovoljivo znanje drugega jezika
Unije v obsegu, ki omogoča opravljanje dela;
– v času imenovanja za evropskega delegiranega
tožilca ne bo starejši od 60 let.
Prijavi je potrebno predložiti dokazila, s katerimi
se izkazuje izpolnjevanje pogojev, določenih s Kadrovskimi predpisi EU in posebnimi pogoji iz Uredbe
2017/1939/EU, in sicer:
– izpisek iz Matičnega registra o rojstvu oziroma
izjavo, s katero se za namen tega postopka dovoljuje
njegova pridobitev Ministrstvu za pravosodje po uradni
dolžnosti;
– potrdilo o opravljenem služenju vojaškega roka
oziroma ureditvi služenja vojaškega roka ali izjava, da je
bilo obvezno služenje vojaškega roka v Republiki Sloveniji odpravljeno pred nastopom kandidatove obveznosti;
– dokazila, ki dokazujejo primernost za opravljanje
dela (npr. zadnja ocena državnotožilske službe);
– dokazila o temeljitem znanju delovnega jezika
Evropskega javnega tožilstva (najmanj na ravni C1

Skupnega evropskega jezikovnega okvira) in o zadovoljivem znanju drugega jezika Unije v obsegu, ki omogoča opravljanje dela;
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave poziva ni starejše od šestih mesecev.
Rok za vložitev kandidatur se izteče 15 dni po objavi javnega poziva.
Pisne prijave se pošlje na naslov: Ministrstvo za
pravosodje, Sektor za pravosodno upravo, Župančičeva
ulica 3, 1000, Ljubljana, s pripisom »Prijava – javni poziv
št. 701-40/2021«.
V besedilu javnega poziva uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za ženske in moške.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-2508/21
Na podlagi prvega in drugega odstavka 7. člena
Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS,
št. 13/18, v nadaljevanju: ZSRT-1), Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) objavlja
javni natečaj
za izbor nosilca javnega pooblastila za:
– vodenje postopka za podeljevanje licenc
za opravljanje dejavnosti organiziranja
in dejavnosti prodaje turističnih paketov
ter upravljanje registra teh licenc ter
– izvajanje preizkusov znanja za osebe,
ki pridobivajo naziv turistični vodnik in druge
s tem postopkom povezane upravne naloge
1. Predmet javnega natečaja
Predmet tega javnega natečaja je izbira pravne
osebe, ki ji bo podeljeno javno pooblastilo za izvajanje
naslednjih upravnih nalog:
1.1
– vodenje postopka za podeljevanje licenc za
opravljanje dejavnost organiziranja in dejavnosti prodaje turističnih paketov ter upravljanje registra teh licenc.
Navedene upravne naloge so za potrebe tega javnega natečaja poimenovane kot Sklop A.
1.2
– izvajanje preizkusov znanja (izpitov) za turistične
vodnike in podeljevanje izkaznic, s katerimi se dokazuje
identiteta posameznikov, ki so zahtevane izpite opravili;
– vodenje registra turističnih vodnikov;
– podaljševanje letnih registracij vseh turističnih
vodnikov za tekoče leto na temelju zbiranja podatkov o
številu dni vodenja in o relacijah vodenja;
– obravnavanje pritožb na račun dela turističnega
vodnika zaradi morebitnega odvzema licence ter vodenje upravnih postopkov za odvzem licenc oziroma
črtanje iz registra po uradni dolžnosti.
Navedene upravne naloge so za potrebe tega javnega natečaja poimenovane kot Sklop B.
Pravna oseba lahko kandidira za pridobitev javnega
pooblastila za izvajanje obeh sklopov hkrati ali pa le posameznega sklopa, kar mora biti razvidno iz prijavnega
obrazca.
2. Cilj natečaja: cilj javnega natečaja je izbrati pravno osebo, ki ji bo ministrstvo na temelju opravljenega
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izbornega postopka podelilo javno pooblastilo za izvajanje upravnih nalog, ki so navedene kot predmet tega
natečaja.
3. Pogoji za prijavitelje
Na ta javni natečaj se lahko prijavijo pravne osebe
javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju
spodbujanja razvoja turizma.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji, so skup
ni za oba navedena sklopa.
Za pridobitev javnega pooblastila mora pravna oseba javnega ali zasebnega prava izpolnjevati pogoje iz
6. člena ZSRT-1:
– njeni člani niso pravne osebe javnega prava,
– spodbujanje razvoja turizma ima opredeljeno v
svojem ustanovitvenem aktu,
– deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za
pridobitev statusa,
– sredstva je zadnji dve leti pred vložitvijo vloge za
podelitev statusa pretežno uporabljala za opravljanje
dejavnosti v javnem interesu na področju spodbujanja
razvoja turizma,
– izdelan ima najmanj dveletni program prihodnjega
delovanja, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma,
– lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja pri spodbujanju razvoja turizma v zadnjih dveh
letih pred vložitvijo vloge za podelitev statusa pravne
osebe v javnem interesu,
– ji ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za
hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je
posebno huda, in ni bila pravnomočno obsojena zaradi
kaznivega dejanja,
– ni v stečajnem postopku ali postopku likvidacije.
Prispevanje k spodbujanju razvoja turizma pomeni
zlasti:
– ozaveščanje prebivalstva o pomenu turizma,
– ozaveščanje in izobraževanje mladih za turizem,
– skrb za pozitiven odnos javnosti do turistov in
turizma,
– skrb za ohranjanje naravne in kulturne dediščine
ter urejanje turistom prijaznega okolja, skladno z varstvenimi cilji in režimi varovanega oziroma zavarovanega območja,
– izvajanje promocijske in informativne dejavnosti
na področju turizma,
– organiziranje, usklajevanje in izvajanje prireditev,
ki pripomorejo k spodbujanju razvoja turizma, ali
– izvajanje drugih aktivnosti, ki pripomorejo k spodbujanju razvoja turizma.
Prijavitelj mora poleg tega izpolnjevati tudi druge
pogoje:
– da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem
organu,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge
dajatve določene z zakonom,
– da ni na seznamu subjektov, s katerimi na podlagi
predpisov, ki urejajo preprečevanje korupcije, ministrstvo ne sme poslovati,
– da pozna slovensko zakonodajo na področju državne uprave, javnih financ ter turističnega posredovanja,
– da pozna zakonodajo in smernice Evropske unije
na področju turističnega posredovanja,
– da je strokovno usposobljen za izvajanje nalog,
ki so predmet javnega pooblastila (ima vzpostavljen delujoč sistem organizacije dela, učinkovit notranji nadzor
nad opravljanjem nalog, jasno opredeljena navodila za
delo in delovne postopke ter opredeljene pristojnosti in
odgovornosti zaposlenih) oziroma, da ima na področju,
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na katerega se nanaša javno pooblastilo ali vsaj na sorodnem področju, ustrezne delovne izkušnje,
– da ima za vsak posamezen sklop za polni delovni
čas zaposlenega najmanj enega delavca z višješolsko
izobrazbo in najmanj dvema letoma delovnih izkušenj
ter uspešno opravljenim strokovnim izpitom za vodenje
upravnega postopka,
– da razpolaga s primerno opremljenimi poslovnimi
prostori za opravljanje nalog (tehnično ustrezno oprem
ljeni prostori s telefoni, računalniki – obvezen dostop do
interneta, razpoložljiv predprostor z možnostjo uporabe
sanitarij za stranke),
– da razpolaga z ustrezno informacijsko tehnologijo
za podporo pri izvajanju strokovnih nalog.
Izpolnjevanje navedenih pogojev bo prijavitelj v prijavi izkazoval v skladu z določbami v natečajni dokumentaciji. Prijavitelj v prijavi ne sme navajati neresničnih
ali zavajajočih podatkov.
Prijavitelj ob prijavi podpiše izjavo, da bo takoj po
podpisu pogodbe prevzel ustrezne registre in pričel izvajati vse upravne naloge, za katere mu bo podeljeno
javno pooblastilo, vključno z dokončanjem že začetih
upravnih postopkov.
4. Merila za izbor
Pri izboru se bodo upoštevala naslednja merila,
ki so skupna za podelitev javnega pooblastila za oba
sklopa:
MERILO
TOČKE
Usposobljenost prijavitelja
za izvajanje javnega pooblastila
(na področju, ki je predmet javnega
pooblastila)
do 60 točk
2 Cena storitve
do 40 točk
SKUPAJ
100 točk
Navedena merila so podrobneje razdelana v natečajni dokumentaciji.
5. Izbirni postopek
Postopek izbire bo vodila komisija, ki jo je s sklepom imenoval minister, pristojen za turizem.
Odpiranje prijav ne bo javno. V roku dostavljene in
pravilno označene prijave bo komisija odpirala po vrstnem redu, kot so prispele na navedeni naslov. Komisija
bo vse prispele prijave pregledala. Prijava mora biti predložena v skladu z navodili iz natečajne dokumentacije
in na predpisanih obrazcih iz natečajne dokumentacije.
Komisija bo prijavitelje, katerih vloge bodo nepopolne, pozvala, da te dopolni v roku osmih dni, pri čemer
ponujena cena izvajanja storitve, ki je predmet javnega
pooblastila, ne more biti predmet dopolnitve ali spremembe. Nepopolne vloge, ki v postavljenem roku ne
bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
V primeru, da bosta dva prijavitelja za posamezen
sklep (A ali B) prejela enako število točk, bo izbran prijavitelj, ki bo dosegel višje število točk pri prvem sklopu
meril.
Ministrstvo ima pravico od prijavitelja zahtevati dodatna pojasnila glede navedb v prijavi in v primeru dvoma preveriti resničnost podatkov. Če se pri tem ugotovi
nepravilnosti, se vloga lahko zavrne.
6. Podelitev javnega pooblastila
Ministrstvo bo na podlagi izvedenega javnega natečaja izbranemu ponudniku (izbranima ponudnikoma),
katerega vloga bo ocenjena z največjim številom točk, z
odločbo podelilo javno pooblastilo, in sicer ločeno za izvajanje upravnih in drugih nalog za sklop A in za sklop B
in to za obdobje sedmih let oziroma do uveljavitve morebitnih sprememb ZSRT v delu, ki ureja področje, ki je
predmet podelitve javnega pooblastila.
1
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Na ponujene cene bo pred izdajo odločbe o podelitvi javnega pooblastila pridobljeno soglasje ministra,
pristojnega za turizem. Če minister soglasja ne bo podal, se lahko izvedejo pogajanja o znižanju cene. Če
ne bo dosežen dogovor, se postopek javnega natečaja
s sklepom ustavi. Sklep se vroči prijaviteljem, hkrati se
jim tudi vrnejo vloge.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da v primeru, ko bi
na temelju izvedenega javnega natečaja ocenilo, da nobeden izmed prijaviteljev ne izpolnjuje zahtevanih pogojev v zadovoljivem obsegu ali je ponujena cena nesprejemljiva, ne podeli javnega pooblastila na temelju tega
natečaja. Podrobnejša razmerja med ministrstvom in
nosilcem javnega pooblastila bodo urejena s pogodbo.
Ministrstvo si pred podpisom pogodbe pridržuje
pravico do spremembe ali dopolnitve njene vsebine.
7. Pritožbeni postopek: prijavitelji bodo o izboru
obveščeni najkasneje v 60 dneh po odpiranju prijav z
odločbo. Odločba ministrstva je dokončna in zoper njo
v upravnem postopku ni pritožbe. Zoper to odločbo je
možen upravni spor na Upravnem sodišču Republike
Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana.
8. Zagotavljanje sredstev za izvajanje storitev, ki so
predmet javnega pooblastila: pravna oseba, ki ji ministrstvo podeli javno pooblastilo na temelju tega natečaja,
zagotavlja finančna sredstva za izvajanje nalog na temelju podeljenega pooblastila, skladno s ponujeno ceno
oziroma cenikom storitev, ki bodo predmet javnega po
oblastila. Cenik storitev je obvezni sestavni del pogodbe.
9. Nadzor nad delom nosilca javnega pooblastila ter
odvzem javnega pooblastila
Nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo nosilca javnega pooblastila, izbranega na podlagi
tega natečaja, bo opravljalo ministrstvo.
Nosilcu javnega pooblastila ministrstvo lahko odvzame javno pooblastilo, če:
– so s pravnomočno odločbo pristojnega organa
ugotovljene nepravilnosti pri njegovem poslovanju,
– z javnim pooblastilom dodeljenih upravnih nalog
ne izvaja v skladu z veljavno turistično politiko,
– z javnim pooblastilom dodeljenih upravnih nalog,
tudi po predhodnem opominu ministrstva, ne bo oprav
ljal pravočasno,
– se pri izvajanju nadzora iz prejšnjega odstavka
ugotovijo večje nepravilnosti pri izvajanju nalog, poverjenih z javnim pooblastilom.
O odvzemu javnega pooblastila odloča z upravno
odločbo minister, pristojen za turizem.
10. Način prijave in natečajni rok
Prijave z zahtevanimi dokazil in izpolnjenimi obrazci
morajo v zaprti ovojnici, z oznako »Ne odpiraj – Prijava – Javni natečaj za podelitev javnega pooblastila« ter
navedbo sklopa »Sklop A«, »Sklop B« oziroma »Sklop A
in B«, prispeti na naslov Republika Slovenija, Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, najkasneje 15. dan od objave tega javnega
natečaja v Uradnem listu RS do 15. ure. Na hrbtni strani
mora biti napisan naslov prijavitelja.
Prijave morajo ne glede na način dostave prispeti
na navedeni naslov v postavljenem roku, sicer se bodo
štele za nepravočasne. Nepravilno označene in nepravočasno prispele vloge bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V kolikor je zaradi nepravilno označene vloge,
le-to nemogoče neodprto vrniti pošiljatelju, jo komisija
odpre, ugotovi pošiljatelja, ponovno zapečati in vrne
pošiljatelju.
11. Poslovna skrivnost: vsi podatki iz prijav, ki jih
strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslov-
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no skrivnost. Prijavitelji morajo podatke, ki jih smatrajo
za poslovno skrivnost, v svoji prijavi tako tudi označiti.
Kot poslovno skrivnost prijavitelj lahko označi posamezen podatek oziroma del prijave. Poslovna skrivnost se
ne more nanašati na celotno prijavo.
12. Natečajna dokumentacija: objavljena je na spletni strani ministrstva: http://www.gov.si, v poglavju javni
razpisi.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Ob-2494/21
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti/ZSPDSLS (Uradni list RS,
št. 11/18 in 79/18) in Uredbo o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 31/18) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem zemljišča ob Gosarjevi ulici
ob Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani
Splošno
Lastnik zemljišča, ki se oddaja v najem, je Univerza
v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: najemodajalec).
Javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu
RS in na spletni strani fakultete http://www.ef.uni-lj.si,
kjer je dostopna tudi predmetna razpisna dokumentacija.
Kontaktna oseba za morebitna vprašanja: Uroš
Uranič, tel. 01/5892-431, uros.uranic@ef.uni-lj.si
Predmet oddaje v najem
Predmet oddaje je zemljišče v skupni izmeri 210 m2,
ki v naravi predstavlja del parcel št. 459/5 in 512/94,
k.o. Brinje I. Zemljišče se nahaja na frekventni lokaciji
med Ekonomsko fakulteto in parkiriščem ob Vojkovi
cesti. Zemljišče se oddaja izključno za namen izvajanja
gostinske dejavnosti.
Zemljišče se oddaja po načelu videno – najeto, najemnik mora sam poskrbeti za vso ustrezno infrastrukturo, trenutno je na zemljišču montažni objekt, izbrani
ponudnik se mora z lastnikom dogovoriti o možnosti
eventualnega odkupa.
Ogled za zainteresirane ponudnike se lahko izvede
ob predhodni najavi (uros.uranic@ef.uni-lj.si).
Višina najemnine
Najemnina bo določena na podlagi ponudbe ponudnika, ki bo kot najugodnejši izbran po postopku in v
skladu z merili tega javnega razpisa.
Znesek najemnine, povečan za davek na dodano
vrednost, zapade v plačilo vsakega 5. dne v mesecu za
tekoči mesec. Mesečni znesek najemnine se vsakega
1. januarja uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin v
preteklem letu.
Najnižja ponudbena cena – najemnina znaša
1.024,00 € brez DDV/mesečno, najemnina za mesec julij in avgust se ne bo zaračunavala; skupaj torej
10.240,00 € + DDV/letno. V primeru epidemije se bosta
pogodbeni stranki dogovorili o spremembi višine najemnine.
Čas trajanja najema
Najemna pogodba se sklene za določen čas treh let
z možnostjo podaljšanja.
Obveznosti najemnika
Najemnik je dolžan sam in na svoje stroške (na
podlagi te pogodbe) pridobiti vsa dovoljenja, ki so po
veljavni zakonodaji potrebna za opravljanje dejavnosti
nudenja prehrane.
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Najemnik je dolžan najkasneje od 1. 1. 2022 dalje
na najeti nepremičnini nuditi študentom subvencionirano študentsko prehrano na študentske bone, pred tem
pa ustrezno urediti postavitev za to primernih prostorov,
predhodno je potrebno soglasje najemodajalca.
Najemnik je dolžan poleg najemnine plačevati tudi
vse ostale obratovalne stroške (voda, elektrika, komunala itd.).
Najemnik se zavezuje:
– da bo na zemljišču zagotovil ustrezen gostinski
lokal v katerem bo potekala ponudba sveže kakovostne
hrane;
– da bo poleg hrane nudil tudi napitke;
– da bo potekala ponudba hrane in napitkov predvidoma vsak delovnik, po posebnem dogovoru z vodstvom najemodajalca pa tudi izven dogovorjenih ur in
ob dela prostih dnevih, v času študijskih počitnic (v času
Poletne šole) ter za izvedbo posebnih dogodkov najemodajalca (konference ipd.);
– da bo imel zaposlene usposobljene delavce v
zadostnem številu, da bo lahko hitro in kvalitetno zagotavljal ponudbo hrane in pijače;
– da bo zagotovil študentske bone na lokaciji najkasneje do 1. 1. 2022 in ustrezno infrastrukturo za plačilo
s študentskimi boni;
– da bo plačeval vse obveznosti do najemodajalca
in drugih dobaviteljev v dogovorjenih rokih.
Najemnik mora pri svojem poslovanju upoštevati
tudi hišni red in ostale akte najemodajalca.
Vse bistvene obveznosti najemnika so sicer opredeljene v priloženem vzorcu najemne pogodbe in se
šteje, da so ponudnikom v celoti znane.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– ponudnik mora imeti veljavno registracijo in vsa
potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– ponudnik ne sme biti v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, v postopku prisilnega prenehanja, oziroma z njegovimi posli iz drugih razlogov
upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost (dokazilo pristojnega sodišča);
– ponudnik mora naročniku predložiti vsaj eno
ustrezno referenco; iz reference mora jasno izhajati,
da ima ponudnik ustrezne izkušnje (najmanj dve leti
neprekinjeno, vsaj 50 kosil dnevno) s pripravo in deljenjem tople hrane, upošteva se referenca v obdobju
zadnjih pet let;
– ponudnik mora s HACCP certifikatom izkazati
skladnost svojih izdelkov in storitev z zahtevami sistema HACCP;
– ponudnik mora predložiti predstavitev dosedanje
dejavnosti in celovito ponudbo hrane in pijače, vključno
z informativnim cenikom hrane in pijače;
– ponudnik mora nuditi možnost subvencionirane
študentske prehrane (študentski boni), v kolikor ponudnik v trenutku oddaje ponudbe ne nudi možnosti
subvencionirane študentske prehrane, mora predložiti
izjavo, da bo najkasneje s 1. 1. 2022 nudil subvencionirano študentsko prehrano;
– ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost;
izbrani ponudnik bo moral predložiti kopijo police za
zavarovanje odgovornosti,
– izbrani ponudnik bo moral priložiti potrdilo banke
oziroma bank (za vsak odprt TRR, da v zadnjih 12 mesecih ni imel blokiranega računa);
– izbrani ponudnik bo moral priložiti potrdilo DURS,
da ima poravnane vse davke in prispevke;
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– izbrani ponudnik bo moral priložiti potrdilo Ministrstva za pravosodje RS o nekaznovanosti odgovorne
osebe ponudnika;
– ponudnik mora na TRR najemodajalca
št. SI56 0110 0603 0708 574 vplačati varščino v višini
500,00 EUR in ob oddaji ponudbe predložiti dokazilo o
plačilu varščine;
– ponudnik mora k ponudbeni dokumentaciji priložiti
tudi na vsaki strani parafiran vzorec najemne pogodbe.
Sestavni obvezni deli ponudbene dokumentacije
Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik
ponudbo oddal na priloženem obrazcu in zraven priložil
vse sledeče dokumente, potrdila oziroma dokazila:
– obrazec Ponudba (podatki o ponudniku, ponujena
najemnina, veljavnost ponudbe, obrazec mora biti podpisan in žigosan),
– izpolnjen referenčni obrazec + priložen informativni cenik (glej zahteve na obrazcu),
– certifikat HACCP s katerim izkazuje skladnost
svojih izdelkov in storitev z zahtevami sistema HACCP,
– dokazilo, da je ponudnik že registriran za nudenje
subvencionirane študentske prehrane ali lastno izjavo,
da bo najkasneje s 1. 1. 2022 nudil subvencionirano
študentsko prehrano,
– dokazilo o plačilu varščine v znesku 500,00 EUR
na TRR najemodajalca,
– vzorec najemne pogodbe iz razpisne dokumentacije, parafiran na vsaki strani posebej.
Ponudba mora biti veljavna najmanj do 30. 9. 2021.
Ponudba, ki bi veljala krajši čas ali do preklica, bo izločena iz nadaljnjega postopka.
Rok in način oddaje ponudbe
Obravnavale se bodo ponudbe, ki bodo prispele do
vključno 26. 7. 2021 najkasneje do 10. ure na naslov:
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva
ploščad 17, 1000 Ljubljana.
Na ovojnici mora biti napisano: Ne odpiraj – Ponudba za najem – Zemljišče. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti naveden naziv in polni naslov pošiljatelja.
Odpiranje ponudb bo javno, in sicer 26. 7. 2021
ob 10.30, v sejni sobi dekanata Ekonomske fakultete,
Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana. Udeležba ponudnikov
ni obvezna. Prisotni predstavniki ponudnikov se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom.
Varščina
V dokaz resnosti ponudbe mora ponudnik pred predložitvijo ponudbene dokumentacije vplačati varščino v
višini 500,00 EUR na TRR najemodajalca št. SI56 0110
0603 0708 574, z navedbo »plačilo varščine za najem«.
Znesek varščine se ne obrestuje. Če ponudnik
umakne vloženo ponudbo, najemodajalec zadrži njegovo varščino.
Neizbranim in izločenim ponudnikom (nepravočasne ali nepopolne ponudbe) bo vplačana varščina neobrestovana vrnjena v dveh mesecih od poteka razpisanega roka.
Varščina izbranega ponudnika, s katerim bo sklenjena najemna pogodba v neposredno izvršljivem notarskem zapisu, se bo upoštevala kot dokaz za resnost
ponudbe in zavarovanje najemnega razmerja in vseh
morebitnih zahtevkov najemodajalca proti najemniku in
se vrne neobrestovana najemniku po preteku pogodbe.
Kriteriji in postopek ocenjevanja ponudb
Predmet ocenjevanja in izbire bodo le popolne in
pravočasne ponudbe, ki jih bodo predložili ponudniki, ki
bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje iz tega razpisa.
Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil višjo najemnino.
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Drugi pogoji vezani na javno zbiranje ponudb
Najemodajalec si pridržuje pravico do dodatnih pogajanj o višini najemnine v primeru, da bi dva (ali več)
ponudnikov ponudila enako visoko najemnino.
Najemodajalec si pridržuje pravico, da brez kakršnikoli posledic zase:
– kadarkoli ustavi postopek oddaje poslovnega prostora v najem,
– ne izbere nobenega od ponudnikov.
Ponudniki v celoti nosijo stroške priprave ter izdelave ponudbe in v primeru niso upravičeni do kakršnekoli
odškodnine.
Ponudniki bodo o rezultatu javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni.
Sklenitev najemne pogodbe
Izbrani ponudnik mora najpozneje v 15 dneh od
prejema obvestila o izbiri skleniti z najemodajalcem najemno pogodbo v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa.
Če izbrani ponudnik tega ne stori v navedenem
roku, lahko najemodajalec po lastni presoji podaljša rok
za sklenitev pogodbe v neposredno izvršljivem notarskem zapisu, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v neposredno izvršljivem notarskem zapisu niti v podaljšanem roku, najemodajalec zadrži njegovo varščino.
Če iz kateregakoli razloga v predvidenem (ali podaljšanem) roku ne bi bila sklenjena najemna pogodba
v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa z
izbranim ponudnikom, se lahko opravijo pogajanja in
sklene najemna pogodba s ponudnikom, ki je ponudil
naslednjo najvišjo najemnino.
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-11/2006/56(134-03)

Ob-2490/21

V register političnih strank se pri politični stranki
Slovenski demokratski stranki, s skrajšanim imenom
Slovenski demokrati, s kratico imena SDS in s sedežem v Ljubljani, Trstenjakova ulica 8 ter z matično številko: 5299446000, vpiše sprememba statuta stranke.
Št. 2153-9/2006/33(134-03)

Ob-2501/21

V register političnih strank se pri politični stranki DeSUS – Demokratični stranki upokojencev Slovenije,
s kratico imena DeSUS in s sedežem v Ljubljani, Kersnikova ulica 6, ter z matično številko: 54927340000,
vpiše sprememba statuta stranke.
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 02110-30/2021-3

Ob-2491/21

Območna geodetska uprava Koper, Piranska
cesta 2, 6000 Koper, na podlagi 30. člena Zakona o geodetski dejavnosti – ZGeoD-1 (Uradni list RS, št. 77/10
in nasl.) ter sedmega odstavka 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06,
65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US, 61/17 – ZAID, 7/18 in
33/19) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki
po verjetno umrli Kovačič Antoniji, Sveto 52, 6223 Komen, lastnici vpisane lastninske pravice na podlagi prisodne listine z dne Komen 14. 12. 1984 in Kovačič Juliji,
Sveto 52, 6223 Komen, lastnici vpisane lastninske pravice na podlagi prisojilne listine z dne 28. 7. 1920 A8/20,
za parcelo *36 k.o. 2410-Sveto, da se javijo v 30 dneh
od dneva objave oklica v Uradnem listu RS in na enotnem državnem portalu e-uprave vstopijo v postopek
evidentiranja urejene meje parcele *37 v k.o. 2410-Sveto, ki ga vodi geodetsko podjetje Geodetsko podjetje
Sežana d.o.o., Bazoviška c. 2, 6210 Sežana.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Koper
dne 11. 6. 2021

Stran

1549 /

Št.

108 / 9. 7. 2021

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Objave sodišč

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
N 83/2009

Os-2290/21

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici
Katji Rožič Bračko, v nepravdni zadevi za vzpostavitev
etažne lastnine na stavbi ID znak 680-967, z naslovom
Keleminova ulica 2, 4, 6, 8, 10 in 12, Maribor, stoječi na
parceli ID znak 680 341, na predlog priglasitelja Damirja
Battisti, Keleminova ulica 4, Maribor; zoper nasprotnega
udeleženca TAM Maribor d.d. – v stečaju, Zagrebška cesta 20, Maribor, ki ga zastopa stečajna upraviteljica Vera
Zavrl, Ulica Bruna Gobca 5, Maribor, 27. 5. 2021 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova: kupoprodajna pogodba št. 1111-11/91 z dne 8. 11.
1991, s katero je prodajalec TAM Maribor d.d., Maribor,
Ptujska cesta 184, po zastopniku predsedniku družbe
Maksilijanu Senici prodal kupcema Cvetku Battistiu in
Branimiru Battistiu, oba Keleminova ulica 4, Maribor,
dvosobno stanovanje št. 4 v I. nadstropju stanovanjske
stavbe v Mariboru, Keleminova ulica 4, v skupni izmeri
49,85 m², od tega s pripadajočim kletnim prostorom
(shrambo) površine 3,85 m² in na prodanem dovolil
vknjižbo lastninske pravice v korist kupcev.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasitelja.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 5. 2021
N 83/2009

Os-2291/21

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici
Katji Rožič Bračko, v nepravdni zadevi za vzpostavitev
etažne lastnine na stavbi ID znak 680-967, z naslovom
Keleminova ulica 2, 4, 6, 8, 10 in 12, Maribor, stoječi na
parceli ID znak 680 341, na predlog priglasiteljev Slavka
Roškarja in Danice Roškar, Keleminova ulica 2, Maribor;
zoper nasprotnega udeleženca TAM Maribor d.d. – v
stečaju, Zagrebška cesta 20, Maribor, ki ga zastopa
stečajna upraviteljica Vera Zavrl, Ulica Bruna Gobca 5,
Maribor, 27. 5. 2021 izdalo sklep o začetku postopka za
vzpostavitev pravnega naslova: kupoprodajna pogodba
št. 1712-09/93 z dne 16. 9. 1993, s katero je prodajalec TAM Maribor d.d., Maribor, Ptujska cesta 184,
po zastopniku predsedniku družbe Maksilijanu Senici
prodal kupcema Slavku Roškarju in Danici Roškar, oba
Keleminova ulica 2, Maribor, dvosobno stanovanje št. 6
v II. nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Keleminova ulica 2, v skupni izmeri 51,83 m², od tega s pripadajočim kletnim prostorom (shrambo) površine 3,56 m²
in na prodanem dovolil vknjižbo lastninske pravice v
korist kupcev, vsakega do 1/2 celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega
oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj

navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasiteljev.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 5. 2021

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
P 25/2021

Os-2371/21

Okrajno sodišče v Krškem je po okrajnem sodniku Bojanu Trampušu v pravdni zadevi tožeče stranke
Tatjana Stipič, stan. Planina v Podbočju 4, p. Podbočje, ki jo zastopa odv. Dušan Dornik ml., zoper toženo stranko Martin Stipič, sedaj neznanega naslova,
zaradi ugotovitve lastninske pravice s priposestvovanjem, vsp. 1.500,00 EUR, izven naroka dne 10. 5.
2021, sklenilo:
Toženi stranki Martinu Stipiču, sedaj neznanega
naslova, se postavi začasna zastopnica odv. Kristina
Jalovec, ki bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi
z opr. št. P 25/2021.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 10. 5. 2021
III N 538/2018

Os-2220/21

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Živi
Sila, v nepravdni zadevi predlagateljice Skupnost vsakokratnih etažnih lastnikov stavbe na naslovu Ulica Vide
Pregarčeve 34, Ljubljana, ki jo zastopa zakoniti zastopnik upravnik Vegrim d.o.o., Ljubljana, Medvedova ulica
25, Ljubljana, njega pa pooblaščenka Polona Mayer,
Zaltis, d.o.o., Ljubljana, Na griču 4, Ljubljana, zoper nasprotni udeleženki: 1. Mestna občina Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Kozinc
in partnerji o.p., d.o.o. iz Ljubljane, 2. Vegrad, d.d., Gradbeno industrijsko podjetje – v stečaju, Stari trg 35, Velenje, ki ga zastopa Odvetniška družba Borut Soklič o.p.,
d.o.o. iz Celja, ob udeležbi: 1. Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana,
2. Orion d.o.o., Črnova 3a, Velenje, 3. Skupnost vsakokratnih etažnih lastnikov stavbe na naslovu Zakotnikova
ulica 5, 7, 9 in 11, Ljubljana, ki jo kot zakoniti zastopnik
zastopa upravnik UPSO d.o.o., Prušnikova ulica 95,
Ljubljana, 4. Skupnost vsakokratnih etažnih lastnikov
stavbe na naslovu Kajuhova ulica 34A, Ljubljana, ki jo
kot zakoniti zastopnik zastopa upravnik Dean Daraboš
s.p., Povšetova ulica 12, Ljubljana, njega pa Polonca
Jager, odvetnica v Ljubljani, 5. Republika Slovenija, ki jo
zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, 6. T-2 d.o.o., Verovškova 64a,
Ljubljana, 7. Pavel Pavčič, Ulica Vide Pregarčeve 34,
Ljubljana, ki ga zastopa začasna zastopnica, Ines Grah,
odvetnica v Ljubljani, zaradi ugotovitve pripadajočega
zemljišča, dne 19. aprila 2021 sklenilo:
Zemljiškoknjižnemu lastniku Pavlu Pavčiču, Ulica
Vide Pregarčeve 34, Ljubljana, se postavi začasna zastopnica, odvetnica dr. Ines Grah, Dunajska cesta 156,
Ljubljana.

Stran

1550 /

Št.

108 / 9. 7. 2021

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Naloga začasne zastopnice je, da v tem postopku zavaruje premoženjske in druge pravice in koristi
udeleženca iz prejšnje točke izreka in mu vroča sodna
pisanja.
Funkcija začasne zastopnice bo prenehala, ko
bodo udeleženec Pavel Pavčič oziroma njegovi pravni
nasledniki prevzeli ta postopek oziroma s pravnomočnostjo sklepa, s katerim bo zemljiškoknjižno sodišče
odločilo o vpisu v zemljiško knjigo na podlagi odločbe,
izdane v tem nepravdnem postopku.
Etažni lastniki stavbe na naslovu Ulica Vide Pregarčeve 34, Ljubljana in etažni lastniki stavbe na naslovu Kajuhova ulica 34 A, so dolžni nerazdelno v roku
15 dni od prejema tega sklepa založiti predujem za delo
začasne zastopnice v višini 1.000,00 EUR na račun
Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 01100-6000035719,
sklic 00 003-030053818. Predujem lahko plačata tudi
upravnika stavb (upravnik Vegrim d.o.o., Ljubljana za
stavbo Ulica Vide Pregarčeve 34, Ljubljana in upravnik
Dean Daraboš s.p. za stavbo Kajuhova ulica 34A, Ljub
ljana) iz sredstev rezervnega sklada teh stavb.
Če v postavljenem roku predujem ne bo založen,
bo sodišče predlog zavrglo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2021
II N 237/2021

Os-2324/21

Okrožno sodišče v Ljubljani je po višjem pravosodnem svetovalcu Klemnu Šuligoju, v nepravdni zadevi
predlagatelja Marina Štolfa, Neubergerjeva ulica 15, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna mag. Bogomir
Horvat iz Kopra, zoper nasprotne udeležence: 1. mld.
Cataleya Štolfa, Neubergerjeva ulica 15, Ljubljana, ki jo
zastopa zakonita zastopnica, mati Yanira Alexandra De
Los Santos, 2. Yanira Alexandra De Los Santos, Neubergerjeva ulica 15, Ljubljana, in 3. Boštjan Vrhovšek,
Ardro pri Raki 5A, Raka, zaradi izpodbijanja in ugotovitve očetovstva, o imenovanju začasnega zastopnika,
23. aprila 2021 sklenilo:
Nasprotnemu udeležencu Boštjanu Vrhovšku se
postavi začasna zastopnica, odvetnica Vesna Kotlušek,
Čufarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2021
2769 I 777/2021

Os-2359/21

Okrajno sodišče je v izvršilni zadevi upnika Javno
podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, Ljubljana, proti dolžniku Mityi Kodermac, Sukhunvit SOI 4, ki ga zastopa zač. zast. Simona Zupan –
odvetnica, Pražakova ulica 7, Ljubljana, zaradi izterjave
461,58 EUR, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Simona Zupan –
odvetnica, Pražakova ulica 7, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 2021
VL 61607/2020

Os-2424/21

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica, Gorenjska

cesta 13, Radovljica, ki jo zastopa zak. zast. Ksenija
Lipovšček, proti dolžniku Nejcu Kolar, Koroška cesta 19,
Kranj – dostava, ki ga zastopa zak. zast. Samo Mirt
Kavšek – odvetnik, Cankarjeva ulica 3, Kranj, zaradi
izterjave 98,57 EUR, sklenilo:
Dolžniku Nejcu Kolar, Koroška cesta 19, Kranj
– dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Samo
Mirt Kavšek, Cankarjeva 3, Kranj.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2021
VL 4501/2021

Os-2444/21

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska
cesta 31, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Črtomir Remec, Poljanska cesta 31, Ljubljana – dostava, po odv.
Župevec Bojan – odvetnik, Hrvatski trg 3, Ljubljana, proti
dolžniku Sašu Vezjak, Kolodvorska cesta 5, Pivka, ki
ga zastopa zak. zast. odvetnica Urška Krebelj, Postojnska cesta 16, Pivka, zaradi izterjave 10.601,29 EUR,
sklenilo:
Dolžniku Sašu Vezjak, Kolodvorska cesta 5, Pivka,
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna
zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Urška Krebelj, Postojnska cesta 16, Pivka.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2021
IV N 72/2021

Os-2316/21

Okrožno sodišče v Mariboru je po pravosodni svétnici Tatjani Božović, v nepravdni zadevi predlagatelja CSD
Maribor, Zagrebška 72, Maribor (zadeva se nanaša na
Enoto Maribor Center, Gosposka ulica 23, Maribor), ki ga
po deponiranem pooblastilu pri tem sodišču pod št. Su
231/2020-3 z dne 11. 3. 2020 zastopa strokovna delavka
Smilja Filipič, zoper nasprotna udeleženca 1. Klavdija
Fofana, EMŠO: 1802975505408, Kardeljeva cesta 73,
Maribor, dejansko Box 1024, 27100 Ystad, Švedska in
2. Bubacarr Marong, EMŠO: 1508972501155, Šmartinska cesta 28, Ljubljana, dejansko neznanega bivališča v Gambiji ter udeleženko Jolando Laznik, EMŠO:
0606964505042, Ulica Florjana Pohlina 3, Žalec, glede
otrok: Aisha Marong, EMŠO: 0404012505144, in Malick
Marong, EMŠO: 0711014500093, oba Kardeljeva cesta
73, Maribor, sedaj dejansko Ulica Florjana Pohlina 3,
Žalec, zaradi namestitve v rejništvo, določitve stikov in
preživnine ter postavitve pod skrbništvo, na podlagi določill 4. in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku – ZPP v zvezi z 42. členom Zakona
o nepravdnem postopku – ZNP-1, sklenilo:
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Nasprotnemu udeležencu Bubacarr Marong se kot
začasnega zastopnika postavi odvetnika Roberta Berkovič, Ulica heroja Bračiča 18, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal nasprotnega udeleženca dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo
nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 31. 5. 2021
VL 19537/2021

Os-2381/21

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je v izvršilni
zadevi opr. št. VL 19537/2021 upnice Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, MŠ:
5063345000, zoper dolžnika Mirana Prelog, Ozka ulica 1, Slovenj Gradec, sedaj neznanega prebivališča,
EMŠO 2212977500103, zaradi izterjave 4.412,58 EUR,
na podlagi 4. in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) sklenilo:
Dolžniku Miranu Prelogu, Ozka ulica 1, Slovenj
Gradec, EMŠO: 2212977500103, sedaj neznanega prebivališča, se kot začasna zastopnica določi Vanja Šuler,
odvetnica na Ravnah na Koroškem, Prežihova ulica 17,
Ravne na Koroškem.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v zgoraj
navedeni izvršilni zadevi dokler dolžnik ali njegov po
oblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler mu skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 10. 6. 2021
In 18/2015

Os-2416/21

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je v izvšilni zadevi opr. št. In 18/2015 upnika Sonček trgovsko podjetje
d.o.o., Podklanc 31, Dravograd, MŠ: 5371805000, ki ga
zastopa Odvetniška pisarna Kos, Štumpfl in partnerji
d.o.o. na Ravha na Koroškem, zoper dolžnika Tettey
Sowah Banfro, Palm Buleward 16, Easta Legon, GH
22509 Accra, R Gana, EMŠO: 3004969500112, zaradi
izterjave 3.692,99 EUR na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP)
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
(ZIZ), 16. junija 2021 sklenilo:
Dolžniku Tetteyu Sowahu Banfru, Palm Buleward 16, Easta Legon, GH 22509 Accra, R Gana,
EMŠO: 3004969500112, se v izvršilni zadevi opr.
št. In 18/2015 na predlog upnika Sonček trgovsko podjetje d.o.o., Podklanc 31, Dravograd, MŠ: 5371805000,
kot začasni zastopnik določi odvetnik Tomaž Rotovnik,
Koroška cesta 47, Dravograd.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v zgoraj
navedeni izvršilni zadevi dokler dolžnik ali njegov po
oblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler mu skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 16. 6. 2021

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 107/2021

Os-2387/21

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski postopek po Janezu Kobalju, neznanega zadnjega

prebivališča, sinu Andreasa, rojenem 18. 8. 1845 na
Planini 53, razglašenim za mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča v Ajdovščini, N 5/2020 z dne 17. 3. 2021, in
določenim datumom smrti 19. 8. 1915.
Ker se ne ve za dediče, sodišče poziva vse, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo
naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega
oklica v Uradnem listu RS, na oglasni deski in na spletni
strani tega sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo zapuščinsko obravnavo in odločilo na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.
Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 9. 6 2021
D 589/1897

Os-2445/21

Po pok. Krašovec Mihaelu, nazadnje stanujočem
Osp, Črni Kal, umrlem dne 26. 7. 1897.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče na podlagi spisovnih podatkov in opravljenih poizvedb ugotovilo, da se je zapustnik rodil leta 1817 v Ospu očetu
Antonu Krašovcu, umrl pa je leta 1897 kot vdovec.
Zapustnik je imel enega sina Antona Krašovca, ki se je
rodil 10. 4. 1854. Vsi navedeni so že pokojni. V njihova
dednopravna upravičenja bi tako vstopili njihovi dediči,
ki pa sodišču vsi niso znani.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28 h, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 24. 6. 2021
I D 1520/2019

Os-2011/21

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim
sodiščem v Mariboru po dne 18. 7. 2019 umrlem Ivanu
Trašavec, roj. 10. 1. 1961, drž. RS, samski, nazadnje
stan. Titova cesta 24, Maribor, pridejo v poštev kot dediči
III. dednega reda po zapustniku tudi njegovi strici in tete
po strani zapustnikove mame Neže Tršavec oziroma
njihovi potomci (zap. bratranci in sestrične) in nadaljnji
potomci, v kolikor so predniki že pokojni, neznanih imen
in naslovov.
Sodišče zato poziva vse potencialne dediče
III. dednega reda (predvsem na strani zapustnikove
mame Neže Tršavec) neznanih imen in naslovov oziroma vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da
se v roku enega leta od objave tega oklica priglasijo
sodišču v zadevi pod opr. št. ID 1520/2019, v skladu z
206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo
s postopkom v skladu z zakonskimi določili oziroma bo
odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 4. 2021
D 188/2020

Os-2263/21

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Slavku Grmeku, pok. Alojzija, upokojencu, roj. 13. 9.
1948, državljanu Slovenije, ki je umrl 17. 7. 2020, z zad
njim stalnim prebivališčem Prelože pri Lokvi 3A, 6219
Lokev.
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Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih naslednjih dednih redov, zato s tem oklicem poziva
vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od objave
tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča,
zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s
katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 21. 5. 2021
II 339/1993

Os-2264/21

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Frančiški Rebec, pok. Jakoba, upokojenki, roj. 17. 9.
1899 – Gorenje pri Divači, državljanki Slovenije, ki je
umrla 3. 12. 1993, z zadnjim stalnim prebivališčem Gorenje pri Divači 38, 6215 Divača, glede dedovanja zapustničinega nepremičnega premoženja, vpisanega kot
skupna lastnina članov Agrarne skupnosti Povir.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih naslednjih dednih redov, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od
objave tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega
sodišča, zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 21. 5. 2021
D 234/2020

Os-2265/21

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Mariji Silvani Zobec, roj. Mihalič, upokojenki, roj. 25. 11.
1935, državljanki Slovenije, ki je umrla 14. 9. 2020, z
zadnjim stalnim prebivališčem Ulica Ivana Turšiča 6,
6210 Sežana.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče,
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču,
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 21. 5. 2021

Oklici pogrešanih
N 34/2020

Os-2447/21

Pri Okrajnem sodišču v Grosupljem je v teku nepravdni postopek predlagatelja Elektro Ljubljana d.d.,
Slovenska cesta 56, Ljubljana, ki ga zastopa Savaprojekt d.d. iz Krškega, zoper nasprotnega udeleženca
Jožefa Culjkar, rojen 6. 11. 1873, Velika Loka 40, Grosuplje, zaradi predloga za razglasitev za mrtvega, ki ga

zastopa skrbnik za posebni primer odv. Rok Pleterski
Puharič, odvetnik iz Ljubljane.
Jožef Culjkar je bil rojen 6. 11. 1873 v kraju Velika
Loka 40, Grosuplje.
Sodišče poziva pogrešanega, da se oglasi, kakor
tudi vse, ki karkoli vedo o življenju ali smrti pogrešanega
Jožefa Culjkarja, da to sporočijo sodišču v treh mesecih
od objave tega oklica, sicer bo sodišče po poteku tega
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 22. 6. 2021
I N 99/2020

Os-2386/21

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi nepravdni postopek za razglasitev pogrešanega Alojzija Šuligoja, rojenega dne 17. 6. 1869, sina Marije in Petra Šuligoja, z
zadnjim znanim bivališčem na naslovu Nabrežina, Italija,
za mrtvega.
Pogrešani je v zemljiški knjigi vpisan kot solastnik
nepremičnin v katastrski občini 2297 Čepovan na podlagi prisodne listine z dne 11. 4. 1904.
Pogrešanega v tem postopku zastopa skrbnik za
posebni primer odvetnik Blaž Tomažin Bolcar, Ulica
X. korpusa 46, Solkan.
Sodišče poziva vse, ki karkoli vedo o življenju in
smrti pogrešanega, da to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica. Po preteku tega roka bo
sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 6. 2021
N 25/2021

Os-2426/21

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni
postopek predlagatelja Janeza Videnška, Gorenja Trebuša 77, Slap ob Idrijci, ki ga zastopa Sebastian Cencič,
odvetnik v Odvetniški pisarni Sebastian Cencič v Tolminu, zaradi razglasitve pogrešanega Jakoba Hadalina,
z zadnjim znanim prebivališčem na naslovu Dolenja
Trebuša 55, Slap ob Idrijci, za mrtvega.
Rojstni podatki pogrešanega niso znani. Iz vpisa v
zemljiški knjigi je razvidno, da je bil sin Lovrenca. Pogrešani je v zemljiški knjigi vpisan kot izključni lastnik dveh
nepremičnin v k.o. Gorenja Trebuša. Do tega vpisa je
prišlo na podlagi notarskega zapisa z dne 2. 3. 1868, ki
pa se ne nahaja v zbirki listin.
Pogrešanega bo v postopku, kot skrbnica za poseben primer zastopala Metka Lavrenčič Lozej, odvetnica
v Ajdovščini.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njegovi
smrti, naj to sporoči sodišču ali skrbnici za posebni primer, v treh mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče,
po poteku tega roka, razglasilo pogrešanega za mrtvega v skladu z določili Zakona o nepravdnem postopku
– ZNP-1
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 18. 6. 2021
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Preklici

Spričevala preklicujejo
Medved Ana, Sv. Vid 4b, Vuzenica, diplomo,
št. EKON-170/2016, izdajatelj Šolski center Slovenj Gradec, leto izdaje 2016. gnf-343266

Drugo preklicujejo
Boštjančič Silvano, Zabiče 71, Ilirska Bistrica, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500020651001, izdal
Cetis Celje d.d. gnp-343281
DRAGO CVETIČ, s.p., Globoko pri Šmarju 13,
Šmarje pri Jelšah, izvod licence, št. 014879/004, za
tovorno vozilo, reg. št. CE ST 755, veljavnost do 20. 10.
2022. gns-343278
DRAGO CVETIČ, s.p., Globoko pri Šmarju 13,
Šmarje pri Jelšah, izvod licence, št. 014879/001, za tovorno vozilo, reg. št. CE UU 740, veljavnost do 20. 10.
2022. gnr-343279
Đurić Srečko, Brodarjev trg 5, Ljubljana, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500048679000, izdal Cetis
Celje d.d. gng-343265
EMILIJAN FIJAVŽ d.o.o., Bukovlje 15, Stranice,
potrdilo za voznika, št. 016388/BGD61-2-5472/2019, izdano na ime Aleksić Ljubiša, veljavnost od 13. 10. 2019
do 6. 6. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnc-343269
EMILIJAN FIJAVŽ d.o.o., Bukovlje 15, Stranice, potrdilo za voznika, št. 013116/AD61-2-4046/2014, izdano
na ime Malinovikj Blagoja, veljavnost od 10. 10. 2014
do 4. 2. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnb-343270
EMILIJAN FIJAVŽ d.o.o., Bukovlje 15, Stranice,
potrdilo za voznika, št. 016388/BGD61-2-3971/2019,
izdano na ime Poletan Miljan, veljavnost od 12. 7. 2019
do 24. 6. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnz-343271
EMILIJAN FIJAVŽ d.o.o., Bukovlje 15, Stranice,
potrdilo za voznika, št. 016388/BGD61-2-3493/2019,
izdano na ime Mićović Dejan, veljavnost od 14. 6. 2019
do 28. 5. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gny-343272

EMILIJAN FIJAVŽ d.o.o., Bukovlje 15, Stranice,
potrdilo za voznika, št. 016388/SŠD61-3-1093/2019, izdano na ime Oluić Dragan, veljavnost od 21. 2. 2019
do 31. 1. 2021, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnx-343273
EMILIJAN FIJAVŽ d.o.o., Bukovlje 15, Stranice,
potrdilo za voznika, št. 016388/BGD61-2-5317/2019,
izdano na ime Zaturoski Risto, veljavnost od 20. 9. 2019
do 23. 8. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnw-343274
EMILIJAN FIJAVŽ d.o.o., Bukovlje 15, Stranice,
potrdilo za voznika, št. 016388/BGD61-2-4624/2019,
izdano na ime Reljić Saša, veljavnost od 1. 9. 2019 do
16. 8. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnv-343275
EMILIJAN FIJAVŽ d.o.o., Bukovlje 15, Stranice,
potrdilo za voznika, št. 016388/SŠD61-3-6164/2019, izdano na ime Đurović Slaviša, veljavnost od 8. 11. 2019
do 27. 2. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnu-343276
KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš,
potrdilo za voznika, št. 016715/SŠD16-2-4919/2020, izdano na ime Zahirović Miralem, veljavnost od 8. 10.
2020 do 3. 9. 2021, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gne-343267
NUMERAL d.o.o., Šempas 37, Šempas, potrdilo za
voznika, št. 014361/SŠD47-3-568/2018, izdano na ime
Rade Popović, veljavnost do 6. 11. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gni-343263
NUMERAL d.o.o., Šempas 37, Šempas, potrdilo za
voznika, št. 014361/SŠD47-5-568/2018, izdano na ime
Marinko Božić, veljavnost do 25. 7. 2021, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnh-343264
Panič Mihael, Lukavci 20, Križevci pri Ljutomeru,
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne
usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, št. 618074, izdajatelj Ministrstvo za promet, leto
izdaje 2005. gnd-343268
Z LOGISTIK d.o.o., Dunajska cesta 10, Ljubljana,
dovolilnice, št. 000118, 000119, 000120, oznaka države
807/11, država Makedonija. gnt-343277
ZIC TRANS d.o.o., Ulica Rakovške čete 28, Rakek, izvod licence, št. GE012347/06168/004, za vozilo
MAN, reg. št. LJ 34EAS, veljavnost do 7. 7. 2026.
gnq-343280
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