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Javni razpisi

Št. 8020-4/2016-37 Ob-3108/16

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-

membe Javnega razpisa za pred-financiranje projek-
tov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 – 
PF 2016, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 19 z dne 
11. 3. 2016 (Ob-1625/16) in spremembe javnega razpi-
sa, objavljene v Uradnem listu RS, št. 31 z dne 29. 4. 
2016 (Ob-2061/16), v katerega se vključijo naslednje 
spremembe:

– v preambuli javnega razpisa se za besedilom 
Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno 
razvojnega sklada z dne 19. 3. 2015 ter za besedilom 
Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2016 in 
2017 doda besedilo: »s spremembami in dopolnitvami« 
in

– v 3. poglavju javnega razpisa »Rok in način 
prijave« se 1. točka po novem glasi: »Javni razpis 
je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 
15. 12. 2016.«.

V skladu s spremembami javnega razpisa je spre-
menjena tudi razpisna dokumentacija. Spremembe 
bodo objavljene tudi na spletni strani Sklada (http://www.
regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi). Ostalo bese-
dilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 1968/16 Ob-3096/16

Obvestilo
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o ure-

sničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), prve-
ga odstavka 11. člena Zakona o Slovenskem filmskem 
centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 77/10), prvega odstavka 3. člena in prvega 
odstavka 47. člena Pravilnika o izvedbi postopka iz-
bire projektov, pogojih in merilih za izbor projektov ter 
postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu 
nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega 
centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 60/11 in 62/12), Slovenski filmski center, javna 
agencija Republike Slovenije objavlja naslednje javne 
razpise (v nadaljevanju: javni razpis):

– redni letni javni razpis za sofinanciranje re-
alizacije slovenskih manjšinskih koprodukcijskih 
projektov.

Besedilo navedenega javnega razpisa bo od dne 
30. 9. 2016 dalje objavljeno na spletnem mestu Slo-

venskega filmskega centra, javne agencije Republike 
Slovenije: www.sfc.si, v zavihku javni razpisi.

Slovenski filmski center, javna agencija  
Republike Slovenije

Št. 5442-15/2016/19 Ob-3115/16

Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 
o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skla-
du, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja 
in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Ured-
ba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o poseb-
nih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna 
mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289), Uredbe (EU, 
Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se upora-
bljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe 
Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 
26. 10. 2012, str. 1), Delegirane Uredbe Komisije (EU) 
št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe 
(EU) št. 1303/2013 (UL L št. 138/5, z dne 13. 5. 2014), 
Uredbe (EU) št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in 
sveta z dne 11. decembra 2013 o pravilih za sodelovanje 
v okvirnem programu za raziskave in razvoj (2014–2020) 
– Obzorje 2020 ter za razširjanje njegovih rezultatov in 
o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1906/2006 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 81), Zakona o državni upravi 
(Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 
8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 
list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 
96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 /ZIPRS1617/ 
(Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16), Proračuna Repu-
blike Slovenije za leto 2016 (DP2016) (Uradni list RS, 
št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 
(DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnika o postop-
kih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
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list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), 
Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike 
v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 
za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, 
št. 29/15, 36/16 in 58/16), Partnerskega sporazuma med 
Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. 
CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Opera-
tivnega programa za izvajanje Evropske kohezijske poli-
tike v obdobju 2014–2020 (št. CCI 2014SI16MAOP001, 
z dne 4. 7. 2016, s spremembo z dne 29. 7. 2016 v nada-
ljevanju: OP 2014–2020), Slovenske Strategije Pametne 
Specializacije (potrjena s strani Vlade RS dne 20. 9. 2015 
in Evropske Komisije dne 3. 11. 2015, v nadaljevanju: 
S4), Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slo-
venije 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11, v nadaljeva-
nju: RISS), 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, v nadaljevanju: ZRRD), Uredbe 
o normativih in standardih za določanje sredstev za izva-
janje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 
15/14 in 103/15), Okvirja za državno pomoč za raziska-
ve in razvoj ter inovacije (2014/C, 198/01, z dne 27. 6. 
2014), Programa za spodbujanje raziskav in razvoja Mi-
nistrstva za izobraževanje, znanost in šport na področju 
znanosti 2016–2020 št. 631-1/2016-1 z dne 8. 1. 2016 in 
odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, 
o podpori javnemu razpisu, št. 3032-91/2016/13 z dne 
28. 9. 2016, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 
Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za spodbujanje raziskovalcev na začetku  

kariere 2.0
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega orga-

na, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 
1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa, opis iz-
vedbe ter regija izvajanja

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evrop-
ska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja 
v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne 
osi: 1. Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij 
in tehnološkega razvoja v skladu s pametno speciali-
zacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodar-
stva; prednostne naložbe: 1.1. Krepitev infrastrukture za 
raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti 
na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, 
zlasti takšnih, ki so evropskega pomena; specifičnega 
cilja: 1.1.1. Učinkovita uporaba raziskovalne infrastruk-
ture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in 
mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja.

2.1. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je vzpostaviti povezavo 

med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer bo po-
vezovalni člen raziskovalec na začetku kariere1 (v nada-
ljevanju: raziskovalec). Javni razpis predstavlja vzvod za 
večjo povezanost in sodelovanje med raziskovalnimi or-
ganizacijami in gospodarstvom ter posledično spodbuja 
večanje vlaganj zasebnega sektorja v raziskave, razvoj 
in inovacije (v nadaljevanju: RRI).

Cilj javnega razpisa:
– spodbuditi izvedbo neodvisnih raziskav (razisko-

valnih projektov) raziskovalnih organizacij v okviru učin-
kovitega sodelovanja z gospodarstvom (z gospodar-
skimi sub jekti). Neodvisne raziskave za več znanja in 
boljše razumevanje so izvedene v splošno korist in za 
potrebe gospodarstva kot celote, ne pa posameznega 
sodelujočega gospodarskega sub jekta;

– spodbuditi raziskovalne aktivnosti raziskovalcev 
na začetku kariere v okviru raziskovalnih organizacij in 
preko učinkovitega sodelovanja tudi njihovo povezova-
nje z gospodarstvom, pri čemer se rezultati sodelovanja 
splošno, obsežno in nediskriminatorno razširjajo2 in se 
kakršne koli pravice intelektualne lastnine, ki izhajajo iz 
dejavnosti raziskovalne organizacije, v celoti pripišejo 
raziskovalni organizaciji;

1 Raziskovalci na začetku kariere v tem javnem razpisu 
so raziskovalci iz 3.2 točke javnega razpisa.

2 Splošno, obsežno, nediskriminatorno in neizključujo-
če razširjanje rezultatov se zagotavlja preko obvezne obja-
ve rezultatov (znanstvenega članka) v najkrajšem možnem 
času po zaključku projekta, ter tudi v skladu z Nacionalno 
strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in razisko-
valnih podatkov v Sloveniji 2015–2020, s čimer se zagotovi 
stalna in neprekinjena dostopnost rezultatov raziskav za 
nedoločen čas.

– okrepitev povezovanja med akademsko sfero in 
gospodarstvom ter hkrati krepitev raziskovalnega po-
tenciala institucij znanja in razvojno naravnanih gospo-
darskih sub jektov;

– prenos znanja in dobrih praks iz tujine, ki bodo 
imele vpliv na RRI aktivnosti, ustvarjanje novega zna-
nja in njegovo uporabo v okviru raziskovalnih projektov.

Z javnim razpisom se spodbuja dvig raziskovalne 
intenzivnosti in kvalitete, ki se odraža v povezovanju 
raziskovalnega dela raziskovalcev na začetku kariere 
v okviru raziskovalne organizacije z gospodarstvom. 
Z javnim razpisom se stimulira sodelovanje z gospodar-
skimi sub jekti, da se dolgoročno vključujejo v soobliko-
vanje raziskovalne dejavnosti raziskovalcev v razisko-
valnih organizacijah, z vizijo dolgoročnega spodbujanja 
prenosa novo ustvarjenega znanja raziskovalcev tako 
v nadaljnje raziskave, kakor tudi v gospodarsko razi-
skovalno/razvojno/inovacijsko okolje, v katerem bodo 
gospodarski sub jekti nadalje izvajali razvojno-razisko-
valne aktivnosti na podlagi novih izkušenj in na ta na-
čin vplivali na povečanje konkurenčnosti slovenskega 
gospodarstva.

Posebna pozornost bo namenjena raziskovalcem, 
državljanom Republike Slovenije, ki so se pripravljeni za 
potrebe izvajanja raziskovalnega projekta vrniti v Slove-
nijo s pridobljenimi referencami v tujini. S tako pridoblje-
nim znanjem in izkušnjami bodo pomembno vplivali na 
RRI aktivnosti raziskovalnih organizacij in ustvarjanje 
novega znanja ter njegovo uporabo v okviru raziskoval-
nih aktivnosti. Raziskovalne aktivnosti se bodo izvajale 
za čim boljši izkoristek raziskovalnih potencialov, z dol-
goročnim vplivom na večjo konkurenčnost nacionalnega 
gospodarstva.

Rezultat operacije je uspešna izvedba raziskoval-
nega projekta v splošno korist, ki vključuje sodelovanje 
z gospodarskim sub jektom in zaposlitev raziskovalca 
v raziskovalni organizaciji za polni delovni čas v obdobju 
od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2020. Uspešna izvedba razisko-
valnega projekta pomeni doseganje kvantitativne ocene 
A' točk SICRIS programske skupine, kar je najmanj 
v enaki vrednosti, kot jih je imela programska skupina 
ob datumu roka za oddajo vlog na ta javni razpis (7. 12. 
2016). Uspešnost izvedbe mora biti dosežena najka-
sneje 12 mesecev po zaključku operacije (31. 5. 2021).
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Ocena A' izhaja iz naslednjih sestavin ocenjevanja:
– članek v zgornji četrtini revij v JCR iz kategorij 

SCI-Expanded;
– članek v zgornji polovici revij v JCR iz kategorij 

SSCI;
– članek v zgornjih treh četrtinah revij v SNIP iz 

kategorij Scopus (d) ali Scopus (h);
– članek v A&HCI;
– patent (evropski, ameriški ali japonski), nova sor-

ta;
– objava monografije ali znanstvenega poglavja 

oziroma sestavka v monografiji pri založbi iz seznama 
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: ARRS); znanstvena mono-
grafija, izdana pri tuji ali domači založbi, če je mono-
grafija s humanističnih ali družboslovnih področij (po 
vrstilcu UDK) in se izvaja vrednotenje za humanistiko 
ali družboslovje.

Pri doseganju kvantitativne ocene A' točk SICRIS 
programske skupine mora biti raziskovalec ob prever-
janju uspešnosti raziskovalnega projekta (so)avtor vsaj 
ene od naštetih sestavin ocenjevanja, z izjemo pete 
alineje predhodnega odstavka oziroma mora imeti raz-
iskovalec na podlagi tega (so) avtorstva oceno A' več 
kot 0,0.

Vsak upravičenec bo tudi moral skladno z Nacio-
nalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav 
in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–20203 zago-
toviti odprti dostop do vseh recenziranih znanstvenih 
člankov, ki se nanašajo na raziskovalne rezultate opera-
cije, v najkrajšem možnem času oziroma v največ šestih 
mesecih od datuma objave (oziroma v največ dvanajstih 
mesecih za objave na področju družboslovnih in huma-
nističnih ved). Upravičenci si bodo morali prizadevati za 
splošno, obsežno, nediskriminatorno in neizključujoče 
razširjanje rezultatov tudi v primeru drugih vrst znanstve-
nih publikacij (znanstvene monografije, knjige, objavlje-
na predavanja v zbornikih, siva literatura – poročila …), 
ki v zvezi z neodvisno raziskavo nastanejo.

Predmet javnega razpisa bodo tako raziskovalne 
aktivnosti, ki jih bodo izvajale raziskovalne organizacije 
preko svojih raziskovalcev, tako na raziskovalni organi-
zaciji kot tudi na sedežu sodelujočega gospodarskega 
sub jekta na prednostnih področjih, ki jih identificira S4. 
Slovenija ima dolgoročni potencial za uspešen prodor na 
globalne trge in za uspešnejšo in celovitejšo vključitev 
v globalne verige vrednosti na naslednjih prednostnih 
področjih S4, v okviru katerih se izvajajo raziskovalne 
aktivnosti v okviru tega javnega razpisa:

1. Pametna mesta in skupnosti
2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
4. Trajnostna pridelava hrane
5. Tovarne prihodnosti
6. Zdravje – medicina
7. Mobilnost
8. Razvoj materialov kot končnih produktov.
Ministrstvo bo na podlagi določene standardne le-

stvice stroška na enoto v skladu z Metodologijo izračuna 
standardne lestvice stroška na enoto na operaciji sofi-
nanciralo stroške zaposlenih raziskovalcev na začetku 
raziskovalne kariere.

2.3. Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale v Vzhodni ali Zahodni 

kohezijski regiji.
Način delitve sredstev po regijah:
Sredstva se bodo delila v načrtovanem razmerju 

na Vzhodno oziroma Zahodno kohezijsko regijo, v odvi-
snosti od tega, kje bosta prijavitelj in gospodarski sub-
jekt izvajala raziskovalno razvojne aktivnosti operacije 
oziroma dela operacije. Prijavitelj in gospodarski sub jekt 
se morata opredeliti za isto kohezijsko regijo, v kateri 
izvajata aktivnosti. Aktivnosti se lahko izvajajo le v regi-
ji, kjer imata prijavitelj in gospodarski sub jekt sedež ali 
poslovno enoto.

Regija izvajanja aktivnosti mora biti v vlogi na javni 
razpis in v pogodbi o sofinanciranju nedvoumno oprede-
ljena.4 Prijavitelj in gospodarski sub jekt morata izvajati 
aktivnosti v isti regiji.

3 http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/page-
uploads/Znanost/doc/Zakonodaja/Strategije/Nacionalna_
strategija_odprtega_dostopa.pdf

2.1.1. Ciljne skupine/upravičenci
Ciljna skupina javnega razpisa so raziskovalne or-

ganizacije in gospodarski sub jekti, ki bodo s skupnimi 
raziskovalnimi projekti vzpostavile novo sodelovanje in 
prenos znanja preko zaposlitve raziskovalcev na začet-
ku kariere.

Upravičenci javnega razpisa so prijavitelji iz toč-
ke 3.2 javnega razpisa, katerih operacija je odobrena 
s pravnomočnim sklepom o izboru in so odgovorni za 
izvajanje operacije.

2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upraviče-

nih stroškov izvedbe neodvisnih raziskav raziskovalnih 
organizacij, ki jih bodo izvedli v njih zaposleni razisko-
valci, ki s svojim raziskovanjem predstavljajo most med 
raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom.

Raziskovalci se v raziskovalnem procesu osredoto-
čajo na raziskave, katerih cilj bo in je prispevati k razvoju 
takovrstnih rešitev, ki bodo odgovarjale na izzive in po-
trebe družbe kot celote ter spodbujale pretok znanstve-
nega in raziskovalnega dela v prakso (gospodarstvo). 
Pridobljena nova znanja bodo spodbudila krepitev na-
daljnje raziskovalne dejavnosti in medsebojno bogatenje 
sodelovanja in izgradnjo zaupanja med raziskovalno 
sfero in gospodarstvom.

4 Partnerji se opredelijo glede na kohezijski regiji 
(NUTS2). Za opredelitev regij glej: http://www.stat.si/doku-
ment/5424/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls

Načrtovana sredstva so razdeljena med kohezijski-
ma regijama v razmerju 60:40, in sicer 60 % sredstev za 
Vzhodno kohezijsko regijo in 40 % sredstev za Zahodno 
kohezijsko regijo. Sredstva se bodo razporejala glede na 
umeščenost vloge v posamezno kohezijsko regijo do za-
polnitve višine sredstev, ki so na razpolago v posamezni 
kohezijski regiji.

3. Pogoji javnega razpisa
3.1. Pogoji za kandidiranje
Pogoji za kandidiranje na tem javnem razpisu so 

naslednji:
1. pravočasno prispetje vloge in pravilno označena 

ovojnica (podrobneje opredeljeno v točki 22 javnega 
razpisa);

2. formalna popolnost vloge (podrobneje opredelje-
no v točki 7 javnega razpisa);

3. ustreznost prijaviteljev v skladu s pogoji v točki 
3.2 javnega razpisa.

Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev iz 1. točke 
prejšnjega odstavka, bo s sklepom komisije za vodenje 
postopka (v nadaljevanju: strokovna komisija) zavržena.

V primeru vlog, ki ne bodo izpolnjevale pogojev iz 
2. točke prvega odstavka, bo strokovna komisija pri-
javitelje pozvala k njihovi formalni dopolnitvi v skladu 
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s 23. točko javnega razpisa. Vloge, ki ne bodo ustrezno 
dopolnjene, bodo zavržene.

Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev za kandidiranje 
skladno s 3. točko prvega odstavka, bo zavrnjena.

Prijavitelji5 se lahko na javni razpis prijavijo z več 
vlogami. Vsaka vloga predstavlja en raziskovalni projekt 
(operacijo), vezan na enega raziskovalca. Prijavitelji se 
lahko z imenom istega kandidata prijavijo zgolj z eno 
vlogo.

3. ni v stečajnem postopku, postopku prisilne po-
ravnave, izbrisa brez likvidacije ali likvidacije*;

4. ni podjetje v težavah v skladu s Smernicami 
Skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in pre-
strukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 
1. 10. 2004, str. 2) in Zakona o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni 
list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 
39/13, 56/13 in 27/16 – ZFPPIPP-G) (podpisana Izja-
va o izpolnjevanju razpisnih pogojev). Mala in srednja 
podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, 
se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic 
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestruk-
turiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila 
za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno 
poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah:

– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izgu-
ba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, dose-
že polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba 
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine 
osnovnega kapitala,

– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba 
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže 
polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evi-
denci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih 
dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v raču-
novodskih izkazih.

Posamezni raziskovalec je lahko vključen le 
v okviru enega raziskovalnega projekta, prijavljenega 
na javni razpis. V primeru, da je posamezni raziskova-
lec vključen v večih prijavljenih raziskovalnih projektih, 
se upošteva prva prejeta oziroma prva evidentirana pri-
javna vloga. Na vsakem raziskovalnem projektu lahko 
sodeluje le en raziskovalec.

Prijavitelj (raziskovalna organizacija) se mora pri-
javiti na javni razpis s konkretnim imenom raziskovalca 
na začetku kariere. V okviru javnega razpisa lahko tako 
sodeluje raziskovalec, ki:

– je uspešno zaključil doktorski študij (doktorat 
znanosti) v obdobju med 1. 1. 2011 in rokom za od-
dajo vlog na ta javni razpis, tj. 7. 12. 2016 (dokazila 
v skladu s 7. točko javnega razpisa – III. Dodatna 
dokazila);

– na dan objave javnega razpisa ni v delovnem 
razmerju pri raziskovalni organizaciji prijaviteljici pro-
jekta (Izjavi raziskovalne organizacije in raziskovalca 
v skladu s 7. točko javnega razpisa – III. Dodatna 
dokazila);

– ni bil sofinanciran iz sredstev Javnega razpisa za 
spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere, objavlje-
nega v Uradnem listu RS, št. 69/13 z dne 23. 8. 2013;

– izpolnjuje vse druge pogoje, določene v tem 
javnem razpisu.

Raziskovalec iz prejšnjega odstavka, ki se za po-
trebe projekta vrača s pridobljenimi referencami iz tu-
jine, mora poleg predhodno naštetega izpolnjevati še 
naslednje dodatne pogoje (v skladu s 7. točko javnega 
razpisa – III. Dodatna dokazila):

– je državljan Republike Slovenije;
– ima na dan objave javnega razpisa začasno ali 

stalno prebivališče v tujini;
– ima od 1. 1. 2011 naprej najmanj eno leto delov-

nih izkušenj v tujini na področju RRI;
– se bo do začetka izvajanja projekta (do 1. 6. 

2017) vrnil v Slovenijo z namenom zaposlitve v okviru 
prijavljenega raziskovalnega projekta.

Prijavitelj bo v skladu s pogoji javnega razpisa 
z raziskovalcem iz izbrane vloge na javni razpis sklenil 

5 Prijavitelji so definirani v točki 3.2 javnega razpisa.

3.2. Pogoji za prijavitelje
Na javni razpis se lahko prijavijo javne raziskovalne 

organizacije6 v Republiki Sloveniji ter druge raziskovalne 
organizacije, ki izvajajo raziskovalno dejavnost v obliki 
raziskovalnih programov sofinanciranih s strani ARRS, 
in ki niso ustanovljene po ZGD7 (v nadaljevanju: prija-
vitelji).8

6 Javne raziskovalne organizacije v okviru predme-
tnega javnega razpisa so: javni raziskovalni zavodi in javni 
visokošolski zavodi, ki jih je ustanovila RS.

7 Zakon o gospodarskih družbah: Uradni list RS, 
št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 
57/12 in 44/13 – odl. US (v nadaljevanju: ZGD).

8 V skladu z javno evidenco izvajalcev raziskovalne 
dejavnosti ARRS (SICRIS).

Prijavitelj in gospodarski sub jekt morata ob prijavi 
izpolnjevati naslednje pogoje9:

9 Prijavitelj in gospodarski subjekt potrdita izpolnjevanje 
pogojev s podpisom ločenih Izjav o izpolnjevanju razpisnih 
pogojev, ki sta del razpisne dokumentacije in predložitvijo 
dokazil navedenih pod točko »A. Pogoji za prijavitelja«. Do-
kazila, označena z *, pridobi ministrstvo po uradni dolžnosti 
iz uradnih evidenc (kot so npr. AJPES, evidenca FURS itd.).

A. Pogoji za prijavitelja:
1. ima sedež v Republiki Sloveniji*;
2. za iste stroške ni pridobil ali ni v postopku pri-

dobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih 
virov, tj. iz javnih finančnih sredstev evropskega, dr-
žavnega ali občinskega proračuna (podpisana Izjava 
o izpolnjevanju razpisnih pogojev);

3. ni bil na dan 31. 12. v letu pred objavo tega 
razpisa v stanju insolventnosti po 14. členu Zakona 
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventno-
sti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 
– UPB8)*;

4. nima neporavnanih davkov in prispevkov*;
5. ni v stečajnem postopku, postopku prisilne po-

ravnave, izbrisa brez likvidacije ali likvidacije*;
6. glede organizacije ni podana prepoved poslova-

nja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 
– uradno prečiščeno besedilo) (podpisana Izjava o iz-
polnjevanju razpisnih pogojev);

7. ni kapitalsko ali kakorkoli drugače lastniško 
ali upravljalsko povezan z gospodarskim sub jektom, 
s katerim načrtuje sodelovanje v vlogi na ta javni 
razpis (podpisana Izjava o izpolnjevanju razpisnih 
pogojev);

8. vodja programske skupine ali raziskovalec 
v raziskovalni organizaciji prijaviteljici ni hkrati tudi 
družbenik ali odgovorna oseba sodelujočega gospo-
darskega sub jekta, ni z njim v sorodstvenem razmerju 
ali kako drugače interesno povezan (podpisana Izjava 
o izpolnjevanju razpisnih pogojev).

B. Pogoji za gospodarski sub jekt:
1. ima sedež v Republiki Sloveniji*;
2. ima sedež ali poslovno enoto v isti kohezijski 

regiji kot prijavitelj*;
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pogodbo o zaposlitvi10 v skladu s Kolektivno pogodbo 
za raziskovalno dejavnost.

strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in 
raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020.

Pravice intelektualne lastnine, ki izhajajo iz dejav-
nosti raziskovalne organizacije, pripadajo in se v celoti 
pripisujejo raziskovalni organizaciji.

Upravičenec bo moral spremljati in ministrstvu za-
gotavljati podatke o doseganju rezultatov ter ciljev in 
kazalnikov, navedenih v tem javnem razpisu, vlogi na 
javni razpis in pogodbi o sofinanciranju.

4. Merila in postopek izbora operacij
4.1. Pogoji za ugotavljanje upravičenosti
Raziskovalni projekt (operacija) predstavlja sode-

lovanje raziskovalcev v raziskovalni organizaciji in go-
spodarskega sub jekta (ustanovljenega skladno z ZGD) 
v okviru prednostnih področij, ki jih definira S4.

Prijavljeni raziskovalni projekti bodo morali izpol-
njevati naslednje pogoje za ugotavljanje upravičenosti:

1. usklajenost s cilji/rezultati na ravni prednostne osi 
oziroma prednostne naložbe;

2. realna izvedljivost v obdobju ter ustreznost in 
sposobnost upravičencev;

3. izkazovanje pripravljenosti (sposobnosti) za iz-
vedbo, vključno z zaprto finančno konstrukcijo;

4. umestitev v prednostno področje S4.
4.2. Merila za izbor/ocenjevanje vlog
V postopek ocenjevanja bodo vključene vloge, ki 

izpolnjujejo vse pogoje iz 3. in 4.1 točke javnega razpisa. 
Vloge bodo ocenjene po naslednjih merilih:

Merilo 1: Kakovost predloga, ki bo zagotavljal stro-
škovno/ekonomsko učinkovitost in racionalnost – kom-
plementarnost predloženega programa dela s podro-
čjem raziskovanja programske skupine in področjem 
dela gospodarskega sub jekta (do 35 točk). V primeru, 
da projekt pri Merilu 1 ne doseže najmanj 18 točk, bo 
izločen iz nadaljnjega postopka ocenjevanja in na tej 
podlagi zavrnjen.

V okviru merila se ocenjuje prisotnost in uspešnost 
naslednjih podmeril:

– utemeljitev na mednarodno primerljivem znanju 
in kompetencah v celotnem procesu razvoja znanja 
(ustreznost vsebinske in terminske predstavitve razi-
skovalnega projekta);

– stopnja povezovanja znanja, kompetenc in teh-
nologije na prednostnih področjih, kakovost in izvedlji-
vost predloga (ustreznost predlaganega programa dela 
glede na potrebe gospodarskega sub jekta in dosedanje 
sodelovanje z gospodarstvom);

– poslovni načrt, ki bo zagotavljal trajnost ukrepov 
po zaključku programskega obdobja – strategija/načrt 
dolgoročnega sodelovanja med raziskovalno organiza-
cijo in gospodarskim sub jektom, opredelitev uporabe 
pridobljenih novih znanj za okrepitev nadaljnje razisko-
valne dejavnosti v gospodarskih sub jektih;

– komplementarnost programa dela z dejavnostmi 
programske skupine.

Merilo 2: Usposobljenost prijavitelja za izvedbo 
operacije – družbeno-ekonomska relevanca program-
ske skupine v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)
financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja 
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16) (do 
20 točk). Podlaga za določitev točk pri Merilu 2 je izpis 
kvantitativne ocene Sredstva drugih uporabnikov (A3) 
iz baze SICRIS. Upoštevan bo izpis iz baze SICRIS na 
dan 7. 12. 2016, ki ga bo pridobilo ministrstvo.

Merilo 3: Usposobljenost prijavitelja za izvedbo 
operacije – kvaliteta raziskovalca glede na predloženi 
seznam najpomembnejših dosežkov (do 20 točk).

Merilo 4: Neposreden prispevek k raziskovalno ino-
vacijskemu potencialu konkretnih regij, v smeri krepitve 

10 Pogodba o zaposlitvi raziskovalca na začetku kariere 
mora biti sklenjena za polni delovni čas najmanj za celotno 
obdobje izvajanja oziroma sofinanciranja raziskovalnega 
projekta (operacije), tj. od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2020. De-
lovno razmerje raziskovalca se mora pričeti z izvajanjem 
operacije, saj raziskovalec na dan objave javnega razpisa 
z raziskovalno organizacijo prijaviteljico ne sme imeti skle-
njene pogodbe o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi mora 
vsebovati vse z Navodili MIZŠ za izvajanje operacij EKP 
v programskem obdobju 2014–2020 zahtevane in Zako-
nom o delovnih razmerjih predpisane sestavine (31. člen 
ZDR), med drugim tudi kraj opravljanja dela z jasno naved-
bo načina uresničitve zahtevanega razmerja med delom 
v raziskovalni organizaciji in gospodarskem subjektu, ki 
mora biti skladna s pogoji in določbami javnega razpisa in 
razpisne dokumentacije. Jasno mora biti razvidno, da gre 
za delovno mesto raziskovalca in jasno opredeljene naloge 
(vezane izključno na prijavljen raziskovalni projekt), ki jih 
raziskovalec opravlja.

Ob prijavi na javni razpis gospodarski sub jekt potrdi 
in se zaveže k učinkovitemu sodelovanju z raziskovalno 
organizacijo v obrazcu II. Predstavitev raziskovalnega 
projekta, iz katerega je razvidna vsebina in namen so-
delovanja med gospodarskim sub jektom in raziskovalno 
organizacijo (programsko skupino) ter raziskovalcem. 
Pred izvajanjem raziskovalnega projekta raziskovalna 
organizacija in gospodarski sub jekt sprejmeta pravno 
podlago, s katero opredelita skupno izvajanje razisko-
valnih aktivnosti.

3.3. Pogoji za sofinanciranje raziskovalnega pro-
jekta (operacije)

Pogoj za sofinanciranje raziskovalnega projekta 
(operacije) je zaposlitev raziskovalca v upravičeni raz-
iskovalni organizaciji za polni delovni čas na operaciji 
v obdobju od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2020, pri čemer 
mora biti raziskovalec pri prijavitelju vključen v oce-
njevano programsko skupino od dneva zaposlitve na 
operaciji do najmanj izteka obdobja sofinanciranja 
(31. 5. 2020).

Prijavitelj se v Izjavi o izpolnjevanju pogojev zave-
že, da bo s prijavljenim raziskovalcem sklenil delovno 
razmerje za izvedbo neodvisne raziskave v okviru razi-
skovalnega projekta, ki je predmet prijave na javni raz-
pis, pod pogoji, določenimi v točki 3.2 javnega razpisa.

Prijavitelj opredeli obseg dela in način razporedi-
tve delovnega časa raziskovalca za izvajanje operacije 
v prostorih gospodarskega sub jekta v prijavnem obrazcu 
II. Predstavitev raziskovalnega projekta. Raziskovalec 
mora najmanj ¼ delovnega časa (in ne več kot polovico) 
v obdobju izvajanja celotne operacije opravljati raziska-
ve na operaciji/projektu v prostorih gospodarskega sub-
jekta, ki je partner v raziskovalnem projektu.

Raziskovalni projekt je uspešno izveden, ko je 
v 12 mesecih po zaključku raziskovalnega projekta (naj-
kasneje do 31. 5. 2021):

– dosežena kvantitativna ocena A' točk SICRIS pro-
gramske skupine, kar je najmanj v enaki vrednosti, kot 
jih je imela programska skupina ob datumu roka za od-
dajo vlog na ta javni razpis (7. 12. 2016); in

– zaposlen raziskovalec ob preverjanju uspešnosti 
raziskovalnega projekta (so)avtor vsaj ene od našte-
tih sestavin ocenjevanja v točki 2.1, z izjemo patenta 
(evropski, ameriški ali japonski, nova sorta), oziroma 
ima raziskovalec na podlagi tega (so)avtorstva oceno 
A' več kot 0,0.

Rezultate raziskovalnega projekta je obvezno splo-
šno, obsežno, nediskriminatorno in neizključujoče raz-
širjati, skladno z rezultatom operacije ter Nacionalno 



Stran 2100 / Št. 62 / 30. 9. 2016 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

njihove razvojne specializacije – točke pridobijo vloge, 
v katerih je načrtovano, da bo projekt izvajal razisko-
valec, ki izpolnjuje (zanj določene) pogoje iz 3.2 točke 
javnega razpisa, in sicer:

a) je na dan objave razpisa v tujini zaposlen na po-
dročju RRI (5 točk); (ali)

b) na dan objave razpisa ni zaposlen na področju 
RRI v Republiki Sloveniji ali v tujini (2 točki).

Projekt, ki pridobi točke iz alinee a) Merila 4, ni 
upravičen do dodatnih točk v okviru alinee b) in obratno.

Največje število možnih točk posameznega razisko-
valnega projekta je 80. Posamezni raziskovalni projekt 
mora za pridobitev sofinanciranja pri Merilu 1 (Komple-
mentarnost predloženega programa dela s področjem 
raziskovanja programske skupine in področjem dela 
gospodarskega sub jekta) doseči najmanj 18 točk. Vlo-
ge, ki dosežejo manj kot 40 skupnih točk, ne morejo biti 
izbrane v sofinanciranje.

4.3. Postopek izbora
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev se 

deli na postopek preverbe pogojev javnega razpisa iz 
3. točke, postopek preverbe izpolnjevanja pogojev za 
ugotavljanje upravičenosti iz 4.1 točke javnega razpisa 
in postopek ocenjevanja po merilih za izbor iz 4.2 točke 
javnega razpisa.

Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev 
bo vodila strokovna komisija, ki jo imenuje minister za 
izobraževanje, znanost in šport, ki preveri izpolnjevanje 
pogojev iz 3. točke javnega razpisa in dodeli točke pri 
kvantitativnih Merilih 2 in 4 4.2 točke javnega razpisa, 
skladno z ocenjevalnim listom, za tiste vloge, ki izpol-
njujejo pogoje za ugotavljanje upravičenosti skladno 
s 4.1 točko javnega razpisa.

Ocenjevalni postopek in končni izbor upravičencev 
bo temeljil na merilih za ocenjevanje, ki so opredeljena 
v točki 4.2 javnega razpisa in v ocenjevalnem listu, ki je 
kot priloga sestavni del razpisne dokumentacije. Stro-
kovna komisija bo dodelila točke v okviru Merila 2 in 
Merila 4 navedenih v točki 4.2 javnega razpisa, skladno 
z ocenjevalnim listom.

Kvalitativni Merili 1 in 3 v skladu s točko 4.2 javnega 
razpisa bo ocenila komisija za ocenjevanje vlog, ki jo bo 
imenoval minister za izobraževanje, znanost in šport, in 
bo sestavljena iz domačih strokovnjakov, ki bodo glede 
na reference izbrani za vsako prednostno področje po-
sebej (v nadaljevanju: ocenjevalna komisija). Ocenjeval-
na komisija bo pred postopkom ocenjevanja preverila 
izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje upravičenosti iz 
točke 4.1 javnega razpisa. Projekti, ki bodo te pogoje 
izpolnjevali, bodo umeščeni v postopek ocenjevanja.

Merilo 1 (Komplementarnost predloženega progra-
ma dela s področjem raziskovanja programske skupine 
in področjem dela gospodarskega sub jekta) in Merilo 
3 (Kvaliteta raziskovalca glede na predloženi seznam 
najpomembnejših dosežkov) ocenita in ustrezno ute-
meljita in obrazložita dva ocenjevalca, ki nato oblikujeta 
skupno/končno konsenzualno oceno. Najmanjša enota 
ocenjevanja je 1 točka. Če ocenjevalca ne dosežeta 
konsenzualne ocene na podlagi njune obrazložitve, razi-
skovalni projekt oceni tretji ocenjevalec, katerega ocena 
in pojasnilo ocene sta končna.

Na podlagi tako izvedenega postopka ocenjevalna 
komisija ocene posameznih programov (ocenjevalne 
liste in seznam ocen) predloži strokovni komisiji.

Seštevek točk posameznih meril tvori skupno šte-
vilo točk raziskovalnega projekta, kar predstavlja tudi 
končno oceno projekta, ki je podlaga za predlog o izbo-
ru. Strokovna komisija pripravi seznam prijaviteljev skla-
dno z načinom izbora glede na doseženo število točk 

in prednostna merila (v primeru vlog z enakim številom 
točk) v skladu s točko 4.4 javnega razpisa.

4.4. Način izbora vlog
Strokovna komisija med pozitivno ocenjenimi vloga-

mi za sofinanciranje raziskovalnega projekta (operacije) 
določi izbrane projektne predloge po vrstnem redu števi-
la doseženih točk ločeno za vloge v okviru posamezne 
kohezijske regije in glede na prednostna področja, na 
naslednji način:

1. V postopku izbora med pozitivno ocenjenimi vlo-
gami, ki pri Merilu 1 dosežejo 18 točk in več ter dosežejo 
skupaj 40 točk in več, strokovna komisija najprej vloge 
razdeli glede na umeščenost posamezne vloge v ko-
hezijsko regijo. Pri tem ohrani vrstni red vlog glede na 
število doseženih točk.

2. V nadaljnjem postopku izbora strokovna komisija 
najprej izbere za sofinanciranje v vsaki izmed kohezij-
skih regij po dve vlogi iz vsakega od osmih prednostnih 
področij, določenih v predmetu javnega razpisa, in sicer 
vloge, ki so znotraj prijav za posamezno prednostno 
področje v posamezni kohezijski regiji dosegle najvišje 
število točk (do višine razpoložljivih sredstev v posame-
zni kohezijski regiji).

Če več vlog znotraj posamezne kohezijske regije 
in posameznega prednostnega področja doseže enako 
število točk, bo izbrana tista vloga, ki ima višjo oceno pri 
Merilu 1 (Komplementarnost predloženega programa 
dela s področjem raziskovanja programske skupine in 
področjem dela gospodarskega sub jekta). Če so vloge 
po prejetem številu točk tudi pri tem merilu izenačene, 
se izbere tista vloga, ki je dosegla višje število točk pri 
Merilu 3 (Kvaliteta raziskovalca glede na predloženi se-
znam najpomembnejših dosežkov). Če so vloge tudi na 
osnovi tega merila izenačene po prejetem številu točk, 
se izbere tista vloga, ki je dosegla višje število točk pri 
Merilu 2 (Družbeno-ekonomska relevanca programske 
skupine). Če so vloge tudi na osnovi tega merila izena-
čene po prejetem številu točk, se izbere tista vloga, ki je 
dosegla višje število točk pri Merilu 4.

V primeru izenačenosti pri vseh merilih, o prejemni-
ku sredstev za isto ocenjeno vlogo odloča vrednost A3 
na ekvivalent polne zaposlitve11, ki jo dosega program-
ska skupina, v okviru katere bo deloval raziskovalec.

11 Seštevek ocene A3 (družbeno ekonomska relevanca 
deljen s številom ekvivalenta polne zaposlitve, ki jo dobi 
programska skupina financirano prek ARRS).

3. Do višine preostanka razpoložljivih sredstev v po-
samezni kohezijski regiji strokovna komisija izbere za 
sofinanciranje vloge, ki so dosegle najvišje število točk 
ne glede na področje prijave (umeščenost v S4), in sicer 
po vrstnem redu števila doseženih točk, od najvišjega 
števila navzdol. Vloge z enakim številom točk se obrav-
nava kot enakovredne, razen v primeru, ko bi izbira vseh 
teh vlog presegla omejitev razpoložljivih sredstev. V teh 
primerih se uporabi izbirni postopek, kakršen je določen 
v prejšnjih odstavkih.

Končna višina dodeljenih sredstev ne sme prese-
gati predvidene višine sredstev v posamezni kohezijski 
regiji.

4. Strokovna komisija pripravi predlog prejemnikov 
sredstev med prijavljenimi raziskovalnimi projekti v okvi-
ru posameznih vlog in ga predloži v odločitev o dodelitvi 
sredstev ministru za izobraževanje, znanost in šport.

V kolikor prijavitelj ne bo pristopil k podpisu po-
godbe o sofinanciranju projekta skladno s pozivom 
ministrstva, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev 
sredstev. V tem primeru lahko ministrstvo dodeli sred-
stva prijavitelju z najvišjim številom doseženih točk, 
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ki je glede na opisan postopek izbora naslednji po 
vrstnem redu na seznamu ocenjenih prijav. Prijavitelja 
pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju razisko-
valnega projekta s prilagojenim terminskim načrtom, ki 
upošteva začetek obdobja izvajanja, kasnejši od 1. 6. 
2017 (vendar se raziskovalni projekt ne more pričeti 
kasneje kot 1. 8. 2017). Raziskovalni projekt mora ne 
glede na morebitni kasnejši začetek izvajanja biti za-
ključen do 31. 5. 2020.

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

Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis, 
je do 10.000.000,00 EUR, od tega po posameznih 
programskih območjih in po posameznih proračunskih 
letih:

– za proračunsko leto 2017: 1.378.620,00 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 827.172,00 EUR, 
od tega:

– 661.737,60 EUR s PP160233 – PN1.1-Raz-
iskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-EU in

– 165.434,40 EUR s PP160235 – PN1.1-Razi-
skovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-sloven-
ska udeležba,

– za zahodno kohezijsko regijo 551.448,00 EUR, 
od tega:

– 441.158,40 EUR s PP160234 – PN1.1-Raz-
iskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-EU in

– 110.289,60 EUR s PP160236 – PN1.1-Razi-
skovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-sloven-
ska udeležba,

– za proračunsko leto 2018: 3.308.688,00 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 1.985.212,80 EUR, 
od tega:

– 1.588.170,24 EUR s PP160233 – PN1.1-Raz-
iskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-EU in

– 397.042,56 EUR s PP160235 – PN1.1-Razi-
skovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-sloven-
ska udeležba,

– za zahodno kohezijsko regijo 1.323.475,20 EUR, 
od tega:

– 1.058.780,16 EUR s PP160234 – PN1.1-Raz-
iskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-EU in

– 264.695,04 EUR s PP160236 – PN1.1-Razi-
skovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-sloven-
ska udeležba,

– za proračunsko leto 2019: 3.361.820,00 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 2.017.092,00 EUR, 
od tega:

– 1.613.673,60 EUR s PP160233 – PN1.1-Raz-
iskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-EU in

– 403.418,40 EUR s PP160235 – PN1.1-Razi-
skovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-sloven-
ska udeležba,

– za zahodno kohezijsko regijo 1.344.728,00 EUR, 
od tega:

– 1.075.782,40 EUR s PP160234 – PN1.1-Raz-
iskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-EU in

– 268.945,60 EUR s PP160236 – PN1.1-Razi-
skovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-sloven-
ska udeležba,

– za proračunsko leto 2020: 1.950.872,00 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 1.170.523,20 EUR, 
od tega:

– 936.418,56 EUR s PP160233 – PN1.1-Raz-
iskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-EU in

– 234.104,64 EUR s PP160235 – PN1.1-Razi-
skovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-sloven-
ska udeležba,

– za zahodno kohezijsko regijo 780.348,80 EUR, 
od tega:

– 624.279,04 EUR s PP160234 – PN1.1-Raz-
iskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-EU in

– 156.069,76 EUR s PP160236 – PN1.1-Razi-
skovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-sloven-
ska udeležba.

Sredstva po posameznih proračunskih letih se gle-
de na vloge, izbrane na javnem razpisu, lahko spremi-
njajo, pri čemer se skupna okvirna vrednost razpoložlji-
vih sredstev za javni razpis ne spreminja. Sredstva za 
morebitno spremembo v višini sredstev za posamezno 
proračunsko leto bodo zagotovljena s strani Organa 
upravljanja s prerazporeditvijo na proračunske postav-
ke za kohezijsko politiko Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport.

Masimalna višina sredstev, ki je na razpolago za 
posamezno operacijo, je 146.520,00 EUR. Ministrstvo 
si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sred-
stva po posameznih proračunskih letih, izbranim prija-
viteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. 
V kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom 
ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.

Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na 
proračunske zmogljivosti ministrstva.

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

Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, 
nastale od dne 1. 6. 2017 do 31. 5. 2020.

Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša 
zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na 
podlagi soglasja organa upravljanja.

7. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Vloga je formalno popolna, če vsebuje naslednje 

v celoti in pravilno izpolnjene, podpisane in žigosane 
obrazce in dokazila:

I. Prijavni obrazec
II. Predstavitev raziskovalnega projekta
III. Dodatna dokazila:
– Izjava o izpolnjevanju razpisnih pogojev za razi-

skovalno organizacijo,
– Izjava o izpolnjevanju razpisnih pogojev za go-

spodarski sub jekt,
– Parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju ope-

racije,
– Izjavo raziskovalca (obrazec iz razpisne doku-

mentacije),
– Dokazilo o izpolnjenih pogojih glede zaključenega 

doktorata znanosti oziroma pridobljenega znanstvene-
ga naslova doktor znanosti v obdobju od 1. 1. 2011 do 
roka za oddajo vlog na ta javni razpis; raziskovalci, ki so 
pridobili doktorat znanosti v tujini, predložijo tudi mne-
nje ENIC-NARIC centra Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport, ki izkazuje primerljivost izobrazbe, pri-
dobljene v tujini, z javno veljavnimi študijskimi programi 
v Republiki Sloveniji, in sicer najkasneje v roku enega 
meseca po roku za oddajo vlog na javni razpis, tj. do 
6. 1. 2017,

– Dokazilo o statusu zaposlitve raziskovalca na dan 
objave razpisa, in sicer:

– raziskovalec, zaposlen v tujini (na področju RRI 
ali izven področja RRI), predloži kopijo pogodbe o zapo-
slitvi, veljavne na dan objave javnega razpisa, ali drugo 
dokazilo, iz katerega je razvidno trajanje zaposlitve in 
delovno mesto oziroma vrsta in opis dela;
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– raziskovalec, zaposlen v Republiki Sloveni-
ji, predloži potrdilo ZPIZ o obdobju zavarovanja (Izpis 
zavarovanj v Republiki Sloveniji), ki izkazuje zaposlitev 
na dan objave javnega razpisa in kopijo pogodbe o za-
poslitvi, iz katere je razvidno delovno mesto oziroma 
vrsta dela;

– raziskovalci, ki na dan objave javnega razpisa 
niso zaposleni, predložijo potrdilo Zavoda za zaposlova-
nje Republiki Sloveniji o prijavi v evidenci brezposelnih 
oseb oziroma temu ustrezno primerljivo potrdilo pristoj-
nega organa druge države, v kateri ima raziskovalec 
začasno ali stalno prebivališče.

Za raziskovalca, ki se za potrebe projekta vrača 
s pridobljenimi referencami iz tujine (dodatni pogoji iz 
3.2 točke javnega razpisa), je potrebno predložiti še 
naslednja dokazila:

– potrdilo pristojne upravne enote, da je raziskova-
lec državljan Republike Slovenije,

– dokazilo o začasnem ali stalnem prebivališču v tu-
jini na dan objave javnega razpisa,

– kopijo pogodbe o zaposlitvi ali drugo dokazilo, da 
je od 1. 1. 2011 naprej v tujini pridobil najmanj eno leto 
delovnih izkušenj na področju RRI.

Sestavni del popolne vloge predstavlja še Obrazec 
za oznako vloge:

– Opremljenost vloge, v skladu z 22. točko javnega 
razpisa.

Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz raz-
pisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. V pri-
meru spremembe obrazcev iz razpisne dokumentacije 
lahko ministrstvo vlogo zavrže. Prijavni obrazec, pred-
stavitev raziskovalnega projekta in ostale obrazce naj 
prijavitelji skrbno in v celoti izpolnijo.

Sestavni del razpisne dokumentacije predstavljajo še:
– Ocenjevalni list za ocenjevanje prijav na javni 

razpis,
– Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 
2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila MIZŠ).

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

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

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

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

10. Upravičeni stroški in način financiranja
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in za-

konodaje s področja javnih financ se financiranje opera-
cij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stro-
ške. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu 
z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije. Upravičenec bo prejel sredstva 
sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih 
zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja 
operacije, ki so nastali v preteklem (in upravičenem) 
obdobju.

10.1. Upravičeni stroški
Sofinanciranje operacij v okviru javnega razpisa 

bo potekalo po sistemu standardne lestvice stroška na 

enoto, skladno s pravili Evropske kohezijske politike, 
Navodili OU o upravičenih stroških in Navodili MIZŠ.

Standardna lestvica stroška na enoto na operaci-
ji predstavlja stroške raziskovalca, zaposlenega s pol-
nim delovnim časom, na mesečni ravni. Strošek je do-
ločen na podlagi Uredbe o normativih in standardih za 
določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti 
financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 103/11, 56/12 in 15/14) in temelji na veljavnih 
cenah ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2016, izraču-
nanih s strani ARRS.

Stroški operacije so upravičeni le pod pogoji, da:
– je raziskovalec na začetku kariere zaposlen v raz-

iskovalni organizaciji s polnim delovnim časom pod po-
goji določenimi v razpisu, pri čemer mora upravičenec 
priporočeno po pošti v roku 30 dni od sklenitve pogodbe 
o zaposlitvi raziskovalca (za celotno obdobje izvajanja) 
le-to predložiti na ministrstvo,

– je raziskovalec uspešno in v zahtevanem roku 
zaključil doktorski študij,

– je podan pravilen izračun stroškov na podlagi 
metode izračuna določene v razpisu,

– temeljijo na verodostojnih listinah in so izkazani 
v skladu z določeno standardno lestvico stroška na eno-
to in Metodologijo izračuna standardne lestvice stroška 
na enoto na operaciji,

– so v skladu z veljavnimi pravili Evropske unije in 
nacionalnimi predpisi,

– je bil raziskovalni projekt uspešno izveden (dose-
ganje kvantitativne ocene A' točk SICRIS programske 
skupine, kot je opredeljeno v 2.1 točki javnega razpisa).

Upravičenost stroškov prejemniki sredstev dokazu-
jejo s predložitvijo:

1. pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplači-
lo s prilogami, ki vsebujejo poročilo o izvajanju operacije 
(finančno in vsebinsko), iz katerega je razviden obseg 
in vsebina dela raziskovalca v raziskovalni organizaciji 
in v gospodarskem sub jektu ter napredek pri doseganju 
rezultatov in ciljev operacije;

2. ustreznih dokazil za upravičenost stroškov ope-
racije:

– dokazilo prijavitelja o zaposlitvi raziskovalca za 
polni delovni čas najmanj za obdobje sofinanciranja raz-
iskovalnega projekta (operacije), kar je izkazano s po-
godbo o zaposlitvi, ki vsebuje vse zahtevane sestavine 
pogodbe (glej točko 3.3 javnega razpisa);

– po zaključenem raziskovalnem projektu potrdilo 
o obdobju zavarovanja (ZPIZ) raziskovalca na operaciji 
in dokazilo o doseganju kvantitativne ocene A' SICRIS 
programske skupine najkasneje 12 mesecev po zaključ-
ku operacije (določila 2.1 točke javnega razpisa).

Način uveljavljanja upravičenih stroškov in doka-
zila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena 
v razpisni dokumentaciji (tč. 3 in 4 Navodil MIZŠ in tč. 2 
veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stro-
ških za sredstva evropske kohezijske politike v obdo-
bju 2014–2020, dostopnih na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila).

Skladno z Metodologijo izračuna standardne lestvi-
ce stroška na enoto na operaciji je določena naslednja 
vrednost standardne lestvice stroška na enoto na me-
sečni ravni:

Enota Standardna lestvica stroška mesečno na enoto v EUR
Mesec dela zaposlenega raziskovalca
na raziskovalnem projektu 4.070,00 EUR mesečno



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 62 / 30. 9. 2016 / Stran 2103 

Izračun skupne višine sofinanciranja je odvisen od 
izvajanja operacije in predstavlja strošek dela razisko-
valca glede na trajanje zaposlitve (izraženo v mesecih) 
v obdobju sofinanciranja. Standardni obseg stroška se 
določi na mesečni ravni in ni upravičen:

a) če je strošek dela raziskovalca za celoten mesec 
v breme drugega vira financiranja,

b) če pri poročanju ni izkazanega napredka pri do-
seganju rezultatov in ciljev operacije.

V primeru, ko prejemniki sredstev v roku ne predlo-
žijo ustreznih dokazil o upravičenosti stroškov, niso 
upravičeni do sredstev sofinanciranja na podlagi po-
godbe o sofinanciranju operacije.

10.2. Način financiranja
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena 

pogodba o sofinanciranju operacije. Vzorec pogodbe 
o sofinanciranju je sestavni del razpisne dokumentacije. 
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofi-
nanciranju operacije podrobneje dogovorila obseg in 
dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih 
aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.

11. Zahteve glede informiranja in obveščanja javno-
sti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 
116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa 
upravljanja

Upravičenec bo moral pri informiranju in obve-
ščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 
1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja 
na področju komuniciranja vsebin na področju evropske 
kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 
(dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).

Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni 
tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo jav-
no objavljen.

12. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno 
financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom 
Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.

13. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o ope-
raciji in spremljanja ter evidentiranja operacije

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

V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo 
moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh do-
kumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 
31. decembra po predložitvi obračunov Evropski ko-
misiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. 
O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo 
upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s stra-
ni ministrstva.

Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati prejeta 
sredstva za operacijo računovodsko ločeno na poseb-
nem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski 
kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako 
operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagoto-
vljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno 
ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev 
in vračljive podpore, za katere pa bo upravičenec dolžan 
voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.

14. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije 
o operaciji nadzornim organom

Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, admini-
strativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, 
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na pod-
lagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja 
s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa 
upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa 

ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizij-
skih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).

Upravičenec bo moral nadzornim organom predlo-
žiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in 
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. 
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec 
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in 
postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate 
operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju 
samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko 
opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. 
Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz 
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati 
ministrstvo o izvedenih ukrepih.

V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja 
s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri iz-
vajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljav-
nimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih 
preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za pro-
gramsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje fi-
nančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Uni-
je v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija 
zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne 
na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docof-
fic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smerni-
cami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo 
uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija 
izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) 
št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki 
so podlaga za določanje finančnega popravka, določili 
ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja 
upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo 
dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.

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

Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje ena-
kih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno 
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, 
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvaja-
nje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu 
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih 
možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.

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

16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

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

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so infor-
macije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji 
posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni 
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu 
do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 
– UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, v nadaljnjem besedilu: 
ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti raz-
krite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se 
lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, 
ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji 
morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti 
dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če 
prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, 
bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču 
prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti 
razkriti oziroma dostopni javnosti.
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Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno 
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varova-
nje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe 
št. 1303/2013/EU.

17. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov ope-
racije: upravičenec bo moral dokumentirano spremljati 
in prikazovati neto prihodke operacije skladno z 61. čle-
nom Uredbe 1303/2013/EU. Prihodke je potrebno evi-
dentirati in spremljati na posebnem stroškovnem me-
stu ali po ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo 
možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se 
bodo pri izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo 
treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upraviče-
ne stroške.

18. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja do-
seganja ciljev in kazalnikov operacije: upravičenec bo 
za namen spremljanja in vrednotenja operacije, skladno 
s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 
6. členom in Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU, dolžan 
spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o dosega-
nju ciljev in kazalnikov operacije.

19. Omejitve glede sprememb operacije v skladu 
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU: ni relevantno.

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

21. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja ope-
racije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno 
uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi 
lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziro-
ma so bila odobrena, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi 
dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano 
vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakon-
skimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna 
Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca 
do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slo-
venije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov 
namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

22. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 7. 12. 
2016 do 12. ure. Vloga mora biti predložena v enem 
fizičnem izvodu (Obrazci I., II. in III. iz 7. točke javne-
ga razpisa) in v enem elektronskem izvodu na CD-ju 
ali USB ključku (Obrazci I. in II. iz 7. točke javnega 
razpisa), v zaprti ovojnici, opremljeni z »Obrazcem za 
oznako vloge« z vidno oznako »Ne odpiraj« – prijava 
na »Javni razpis Spodbujanje raziskovalcev na začetku 
kariere 2.0«, ki je del razpisne dokumentacije, in fizično 
prispeti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub ljana. V prime-
ru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki 
(Obrazec I. in II.) se šteje, da je za presojo pomembna 
tiskana oblika.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo 
v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele 
v vložišče ministrstva.

Neustrezno označene in nepravočasno prispele 
vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavrže-
ne in vrnjene prijavitelju.

23. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev ter posto-
pek in način izbora

Odpiranje vlog ne bo javno zaradi pričakovanega 
večjega števila vlog. Odpiranje vlog bo potekalo v pro-
storih ministrstva v roku petih delovnih dni od navede-
nega roka za predložitev vlog.

Vloge bosta odprli in ocenili strokovna komisija in 
ocenjevalna komisija iz 4.3 točke javnega razpisa, ki ju 
imenuje minister za izobraževanje, znanost in šport ali 
od njega pooblaščena oseba.

Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog 
pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge 
niso formalno popolne. Dopolnjuje se lahko le formalna 
popolnost vloge, kot je podrobneje opredeljeno v točki 
7 javnega razpisa. V postopku dopolnjevanja vloge ni 
dovoljeno dopolnjevati in spreminjati tistega dela vloge, 
ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali 
tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na 
drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale 
vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve 
sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo do-
polnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom 
zavržene.

Ocenjevalni postopek in končni izbor upravičenca 
bo temeljil na merilih in postopku izbora operacij, ki so 
opredeljeni v točki 4 javnega razpisa ter v Ocenjeval-
nem listu, ki je kot priloga sestavni del razpisne doku-
mentacije.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o so-
financiranju. Vzorec pogodbe o sofinanciranju in Navodi-
la MIZŠ, ki jih bodo prijavitelji dolžni spoštovati pri izva-
janju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z obja-
vo v Uradnem listu RS.

24. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa

Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma poobla-
ščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 
60 dni od izteka roka za oddajo vlog.

Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila 
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupra-
vičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od 
prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni 
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike 
Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljub ljana. Vložena tožba 
ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju operacije 
z izbranimi prijavitelji.

25. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumen-
tacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, 
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/jav-
ni_razpisi/.

26. Dodatne informacije in obveščanje
Informacije in celotna razpisna dokumentacija so na 

voljo na spletnem naslovu ministrstva. Dodatne informa-
cije oziroma vprašanja se posredujejo izključno po ele-
ktronski pošti (raziskovalci.mizs@gov.si). Odgovore na 
pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo na omenjenih 
spletnih straneh.

Ostale zahteve so podrobneje opredeljene v razpi-
sni dokumentaciji.

Kontaktna oseba za javni razpis je Sabina Resnik.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
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Št. 5442-203/2016 Ob-3124/16

Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decem-
bra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Ko-
hezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za 
razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo 
in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skla-
du za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, 
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomor-
stvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; 
v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe 
(EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem 
skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470), Uredbe (EU, 
Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se upora-
bljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe 
Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 
26. 10. 2012, str. 1), 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), Zako-
na o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list 
RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – 
ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 
(Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16), Proračuna Repu-
blike Slovenije za leto 2016 (DP2016) (Uradni list RS, 
št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 
(DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 
3/13), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske 
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta 
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16 in 58/16), Partnerske-
ga sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za 
obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, 
z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvaja-
nje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 
št. CCI 2014SI16MAOP001, verzija 2.0 z dne 4. 7. 
2016 in sprememba z dne 29. 7. 2016), Zakona o or-
ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ura-
dni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 
49/16 – popr.), Pravilnika o strokovnem izpitu stro-
kovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14 in 
64/15) in odločitve Službe Vlade Republike Slovenije 
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa 
upravljanja o podpori št. 8-2/1/MIZŠ/0 za javni razpis, 
št. 30-83/2015/23, z dne 29. 9. 2016, Republika Slo-
venija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
Masarykova 16, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
»Prva zaposlitev na področju vzgoje  

in izobraževanja 2017«
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega or-

gana, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 
16, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

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

2.1. Predmet javnega razpisa
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evrop-

ska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. 
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativ-
nega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8. »Spodbuja-
nje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne 
sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev 
mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zapo-
sleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, 
vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in 
mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja 
jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 1 »Znižanje brez-
poselnosti mladih«.

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let pri-
speva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in ka-
kovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja 
ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, 
vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativne-
ga programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014–2020, tako da vključene osebe ob izho-
du ostanejo zaposlene. Razpis upošteva načela in cilje 
programa Jamstva za mlade za obdobje 2016–2020, ki 
ga je sprejela Vlada RS, in predstavlja poseben ukrep 
na trgu dela, ki je prilagojen ciljnim skupinam na podro-
čju vzgoje in izobraževanja.

Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposli-
tve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izo-
braževanja, v okviru katerih se bodo učitelji, svetovalni 
delavci oziroma vzgojitelji začetniki (v nadaljevanju: uči-
telji začetniki) preko načrtovanega, organiziranega in 
strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali 
v vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu.

2.2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno 

usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz siste-
ma izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustre-
znih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega 
strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

2.3. Cilj javnega razpisa
Operacije se bodo izvajale v vzhodni in zahodni 

kohezijski regiji.
Način delitve sredstev po regijah: 35 % za vzhodno 

kohezijsko regijo in 65 % za zahodno kohezijsko regijo 
od okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za javni 
razpis. Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima re-
gijama.

Cilj javnega razpisa je zaposlitev 201 učiteljev zače-
tnikov, 71 v vzhodni in 130 v zahodni kohezijski regiji, za 
obdobje osmih mesecev, in sicer na projektnem delov-
nem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja 
v naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodih:

– v vrtcih,
– osnovnih šolah,
– glasbenih šolah,
– srednjih šolah,
– dijaških domovih in
– šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok 

in mladostnikov s posebnimi potrebami,
v javnoveljavnem programu oziroma v programu s prido-
bljeno javno veljavnostjo, za katerega so vpisani v razvid 
izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobra-
ževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju 
vzgoje in izobraževanja.

V okviru javnega razpisa bodo izbrani zgoraj na-
vedeni vzgojno-izobraževalni zavodi, ki imajo v skladu 
s 3.2. točko razpisa izbranega ustreznega kandidata za 
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učitelja začetnika in mu vzgojno-izobraževalni zavod 
zagotavlja možnost ustreznega usposabljanja za prido-
bitev polne poklicne kvalifikacije.

Posamezni izbrani prijavitelj bo z učiteljem začetni-
kom sklenil pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projek-
tnem delovnem mestu za polni delovni čas za obdobje 
od 1. 12. 2016 do 31. 7. 2017. Učitelj začetnik bo prido-
bival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za 
pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravil vse z zako-
nom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop 
k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, 
po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem 
mestu pa bo z istim zavodom sklenil novo pogodbo o za-
poslitvi s trajanjem vsaj do 31. 1. 2018.

Učitelj začetnik je lahko vključen v neposredno 
vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno 
delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, men-

torstvo učencem in dijakom pri raziskovalnih nalogah, 
individualno delo z otroki, učenci in dijaki, in obsega 
najmanj dve uri tedensko, vendar tako, da skupni ob-
seg teh nalog ne presega polovice učne oziroma de-
lovne obveznosti.

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 
29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in 
izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobraz-
be, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na nje-
govi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj 
na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva 
za pristop k strokovnemu izpitu.

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1. Pogoji za prijavo
Prijavitelji morajo za kandidiranje na javnem razpisu 

izpolnjevati naslednje pogoje:

Pogoji Dokazila
1 je vrtec, osnovna šola, glasbena šola, srednja šola, dijaški dom ali šola oziroma zavod 

za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki je vpisana 
v razvid kot izvajalec naslednjih javnoveljavnih programov: javnoveljavnega programa 
za predšolske otroke, javnoveljavnega izobraževalnega programa, javnoveljavnega 
vzgojnega programa za dijaške domove, javnoveljavnega programa vzgoje in 
izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma programa 
s pridobljeno javno veljavnostjo

– pogoji se bodo 
preverili v uradnih 
evidencah ministrstva

2 ni sofinanciran za isti namen iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna – izjava o izpolnjevanju 
obveznih pogojev
– pogoji se bodo 
preverili v aplikaciji Erar 

3 ni prejel niti ni v postopku za pridobitev drugih javnih sredstev financiranja, vključno 
s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa

4 na dan oddaje prijave izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne 
obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ 
v skladu s predpisi, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje 
ponudbe ali prijave ne znaša 50 eurov ali več

– izjava o izpolnjevanju 
obveznih pogojev
– pogoji se bodo 
preverili v uradnih 
evidencah

5 mu ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, taksativno 
naštetih v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list 
RS, št. 91/15)

6 je pred prijavo v skladu z veljavno delovno zakonodajo oziroma zakonodajo 
s področja zaposlovanja objavil prosto projektno delovno mesto strokovnega delavca 
v javnoveljavnem programu oziroma programu s pridobljeno javno veljavnostjo, 
ki ga izvaja vzgojno-izobraževalni zavod, in opravil izbirni postopek, pri čemer je 
v dokumentacijo o objavi prostega projektnega delovnega mesta vnesel razvezni 
pogoj, da se zaposlitev ustreznega učitelja začetnika na projektnem delovnem 
mestu izvede le v primeru, da je delodajalec na predmetnem javnem razpisu izbran 
– pogodba o zaposlitvi z izbranim učiteljem začetnikom se sklene šele po prejemu 
sklepa o izbiri prijavitelja oziroma delodajalca na predmetnem javnem razpisu

– izjava o izpolnjevanju 
obveznih pogojev
– dokazila o izobrazbi 
učitelja začetnika

7 se zavezuje, da bo po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu 
z učiteljem začetnikom sklenil delovno razmerje s trajanjem vsaj do 31. 1. 2018

– izjava o izpolnjevanju 
obveznih pogojev

Prijava na javni razpis mora biti skladna z name-
nom, predmetom in cilji razpisa, pri čemer mora projekt 
upoštevati časovni in finančni okvir tega razpisa. Po-
samezni prijavitelj lahko na javni razpis z eno prijavo 
kandidira le z enim kandidatom za učitelja začetnika, 
lahko pa na razpis poda več prijav, če za vsako prijavo 
izpolnjuje razpisne pogoje.

3.2. Učitelj začetnik
Učitelj začetnik je oseba, ki je stara do vključno 

29 let ob vključitvi v operacijo (1. 12. 2016), izpolnjuje 
z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o izo-
brazbi za delovno mesto strokovnega delavca v javno-
veljavnem programu oziroma programu s pridobljeno 

javno veljavnostjo, ki ga izvaja vzgojno-izobraževalni 
zavod, in išče prvo zaposlitev oziroma ima manj delov-
nih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot jih 
za pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o stro-
kovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 
38/14 in 64/15). Ustrezen kandidat za učitelja začetnika 
je tudi, kdor nima pedagoške, pedagoško-andragoške 
oziroma specialnopedagoške izobrazbe, če izpolnjuje 
druge pogoje o izobrazbi za delovno mesto strokovnega 
delavca v javnoveljavnem programu oziroma programu 
s pridobljeno javno veljavnostjo, ki ga izvaja vzgojno-izo-
braževalni zavod.
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4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
Formalno popolne prijave, ki izpolnjujejo vse pogo-

je, bo komisija za izvedbo javnega razpisa presodila po 
merilih za ocenjevanje prijav.

Postopek ocenjevanja posameznih prijav bo izve-
den po naslednjih merilih:

Merilo Vrednotenje Točke Največje 
možno število 

točk
1. PRISPEVANJE K URAVNOTEŽENEMU REGIONALNEMU RAZVOJU 15

Sedež prijavitelja glede na območje stopnje 
registrirane brezposelnosti mladih
od 25–29 let1

Vzhodna 
kohezijska 
regija

Pomurska 5

5

Zasavska 4
Podravska 4
Savinjska 4
Posavska 3
Koroška 3
Jugovzhodna Slovenija 2
Primorsko-notranjska 2

Zahodna 
kohezijska 
regija

Osrednjeslovenska 5
Goriška 4
Obalno-kraška 3
Gorenjska 2

Razvitost občine2, v kateri ima prijavitelj 
sedež (merjena s koeficientom razvitosti)

– 0,00–0,79 10

10

– 0,80–0,89 9
– 0,90–0,94 8
– 0,95–0,99 7
– 1,00–1,04 6
– 1,05–1,09 5
– 1,10–1,14 4
– 1,15–1,19 3
– 1,20–1,29 2
– 1,30 in več 1

2. USPOSOBLJENOST UPRAVIČENCA 5

Reference prijavitelja kot upravičenca na 
področju evropske kohezijske politike

– 4 ali več referenc 5

5
– 2 do 3 reference 3
– 1 referenca 1
– ni referenc 0

Število točk – SKUPAJ 20

1 Na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije za junij 2016
2 Na podlagi podatkov Ministrstva za finance za leto 2016 in 2017

Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice 
pomeni skupno število točk posamezne prijave, največje 
možno skupno število točk je 20 točk.

Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki bodo 
izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani tisti, ki bodo 
s prijavo zbrali večje število točk v posamezni kohezijski 
regiji, in sicer 71 prijaviteljev z najvišjim številom točk 
v vzhodni kohezijski regiji in 130 prijaviteljev, ki bodo 
zbrali največje število točk v zahodni kohezijski regiji.

V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog na 
zadnje razpoložljivo mesto mogoče uvrstiti dve ali več 
vlog, bo med njimi izbran tisti prijavitelj, ki ima sedež 
v občini z nižjim koeficientom razvitosti. Če je koeficient 
razvitosti občin enak, se po dodatnem merilu izbere tisti, 
ki ima v predlogu načrta usposabljanja predvidenih več 
inovativnih aktivnosti usposabljanja, in sicer bo upora-
bljeno naslednje točkovanje:

Inovativnost Načrt usposabljanja vsebuje več inovativnih aktivnosti usposabljanja 2
2Načrt usposabljanja vsebuje manj inovativnih aktivnosti usposabljanja 1

Načrt usposabljanja ne vsebuje inovativnih aktivnosti usposabljanja 0
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V primeru, da na ta način izbira še vedno ni možna, 
se o izbiri odloči glede na datum in uro prejema popolne 
vloge (prednost ima vloga, ki je prispela prej, pri čemer 
se za čas vložitve šteje datum in čas oddaje priporoče-
ne pošiljke na pošto oziroma datum in čas, ko je prijava 
prispela v vložišče ministrstva).

V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog mogo-
če izbrati dva ali več prijaviteljev, ki kandidirajo z istim 
kandidatom za učitelja začetnika, bo med njimi izbran 
tisti prijavitelj, ki s prijavo doseže večje število točk. Če 
ti prijavitelji dosegajo enako število točk, se izbere tisti, 
ki ima sedež v občini z nižjim koeficientom razvitosti. 
Če je koeficient razvitosti občin enak, se po dodatnem 
merilu izbere tisti, ki ima v predlogu načrta usposablja-
nja predvidenih več inovativnih aktivnosti usposabljanja, 
kot je navedeno v prejšnjem odstavku. V primeru, da 
na ta način izbira še vedno ni možna, se o izbiri odloči 
glede na datum in uro prejema popolne vloge (prednost 
ima vloga, ki je prispela prej, pri čemer se za čas vložitve 
šteje datum in časoddaje priporočene pošiljke na pošto 
oziroma datum in čas, ko je prijava prispela v vložišče 
ministrstva).

Če se izbrani prijavitelj v roku, določenim s sklepom 
o izbiri, ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, razpisna 
komisija predlaga ministrici v izbor prijavitelja, ki izpol-
njuje vse pogoje in je naslednji uvrščen na prednostnem 
vrstnem redu.

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

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 
javni razpis znaša največ do 3.328.560,00 EUR, od tega 
je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih 
programskih območjih in po posameznih proračunskih 
letih naslednja:

– za proračunsko leto 2016: 832.140,00 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 293.940,00 EUR, 
od tega:

– 235.152,00 EUR s PP 150040 – PN8.2-Zni-
žanje brezposelnosti mladih-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 58.788,00 EUR s PP 150042 – PN8.2-Zniža-
nje brezposelnosti mladih-14-20-V-slovenska udeležba 
(20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 538.200,00 EUR, 
od tega:

– 430.560,00 EUR s PP 150041 – PN8.2-Zni-
žanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-EU (80,00 %) in

– 107.640,00 EUR s PP 150043 – PN8.2-Zni-
žanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-slovenska udelež-
ba (20,00 %),

– za proračunsko leto 2017: 2.496.420,00 EUR, 
od tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 881.820,00 EUR, 
od tega:

– 705.456,00 EUR s PP 150040 – PN8.2-Zni-
žanje brezposelnosti mladih-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 176.364,00 EUR s PP 150042 – PN8.2-Zni-
žanje brezposelnosti mladih-14-20-V-slovenska udelež-
ba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 
1.614.600,00 EUR, od tega:

– 1.291.680,00 EUR s PP 150041 – PN8.2-Zni-
žanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-EU (80,00 %) in

– 322.920,00 EUR s PP 150043 – PN8.2-Zni-
žanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-slovenska udelež-
ba (20,00 %).

Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpo-
ložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih izbra-
nim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinan-

ciranja. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom 
ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.

Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na 
proračunske zmogljivosti ministrstva.

6. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovo-
ljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih 
pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.

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

Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške 
(datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), 
nastale od objave javnega razpisa do dne 31. 7. 2017.

Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila ra-
čunov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od 
objave javnega razpisa do dne 5. 9. 2017.

8. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– Javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na 

področju vzgoje in izobraževanja 2017«
– Navodila za prijavo na javni razpis
– Obrazec za oddajo prijave
– Prijavna vloga na razpis
– Vzorec pogodbe o sofinanciranju
– Ocenjevalni list
– Seznam kazalnikov
– Obračun stroška na enoto
– Časovnica
(Dokumenta v vrsticah 8 in 9 se nahajata kot delov-

na lista v Excelovi datoteki Obračun stroška na enoto in 
časovnica)

– Kohezijske_statistične_občine
– Navodila MIZŠ za izvajanje operacij EKP v pro-

gramskem obdobju 2014–2020 s Prilogo 5 in Prilogo 8
– Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva 

EKP v obdobju 2014–2020
– Navodila OU za spremljanje izvajanja OP z infor-

macijskim sistemom ISARR 2
– Stopnja registrirane brezposelnosti med mladimi
– Koeficient razvitosti občin za 2016 in 2017.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje 

naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane 
obrazce ter dokazila:

– Prijavna vloga na razpis,
– Fotokopija dokazila o izobrazbi kandidata za uči-

telja začetnika.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz raz-

pisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 

sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slo-
venske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike

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

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

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

11. Upravičeni stroški, način financiranja in pred-
plačila

V skladu s pravili evropske kohezijske politike in 
zakonodaje s področja javnih financ se financiranje ope-
racij izvaja po principu povračil za nastale in plačane 
stroške. Izjema so predplačila, poenostavljene oblike 
stroškov in izjeme, določene v skladu z veljavnim zako-
nom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja na 
osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplači-
la za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali 
in bili plačani v preteklem (in upravičenem) obdobju.
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Sofinanciranje operacij v okviru tega javnega raz-
pisa bo potekalo po sistemu standardnega obsega stro-
ška na enoto (poenostavljena oblika stroška), skladno 
s pravili Evropske kohezijske politike, Navodili Organa 
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske 
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 
(v nadaljevanju: Navodila organa upravljanja o upravi-
čenih stroških) objavljenimi na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila in Navodili Ministrstva za iz-
obraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij 
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 
2014–2020.

Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport je 
dne 19. 9. 2016 sprejelo Metodologijo za določitev višine 
stroška na enoto Prva zaposlitev na področju vzgoje in 
izobraževanja 2017, št. 5442-203/2016/3. Na podlagi 
te metodologije standardni obseg stroškov na enoto 
na operaciji predstavlja pretežno strošek dela učitelja 
začetnika, zaposlenega s polnim delovnim časom, na 
mesečni ravni. Vrednost standardnega obsega stroškov 
na enoto na mesečni ravni je 2.070,00 EUR za učitelja 
začetnika. Za uvajalno obdobje 8 mesecev bodo sofi-
nancirani upravičeni stroški za učitelja začetnika skupaj 
največ v višini 16.560,00 EUR.

Dokazilo o nastanku navedenega stroška za posa-
mezni mesec je časovnica učitelja začetnika in pogodba 
o zaposlitvi. Upravičenci bodo strošek uveljavljali na pod-
lagi izstavljenega obračuna stroška na enoto in zahtevka 
za izplačilo s prilogami. Način uveljavljanja upravičenih 
stroškov je podrobneje naveden v razpisni dokumentaciji 
(tč. 9 Navodil za prijavo na javni razpis, Navodila Ministr-
stva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje ope-
racij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 
2014–2020 in tč. 2 veljavnih Navodil organa upravljanja 
o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani 
http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).

Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo 
o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dina-
miko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih ak-
tivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.

V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 lahko ministr-
stvo upravičencu za namen izvajanja operacije izpla-
ča predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvidenih 
izplačil sredstev, na osnovi predloženega zahtevka za 
izplačilo predplačila s strani upravičenca. Upravičene 
prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa ve-
ljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila 
večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim 
poračunavanjem vsakega posameznega predplačila 
v celoti. Upravičenec bo v primeru prejetega predpla-
čila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek/e za izplačilo 
z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila 
v roku najkasneje v 120 dni po prejemu predplačila. To 
pomeni, da se bodo predplačila iz proračuna Republike 
Slovenije izplačevala največ v višini kot je v prihodnjem 
obdobju 120 dni dejansko potrebno za izvajanje opera-
cije, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme 
presegati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, ki 
ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po ce-
lotnem poračunu predhodnega predplačila upravičenec 
lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov 
za prihodnje obdobje 120 dni. Prejemnik sredstev do 
nadaljnjih predplačil ne bo več upravičen, če ne bo po-
sredoval zahtevka za izplačilo z dokazili v roku 120 dni.

12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja jav-
no naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sred-

stev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, v kolikor 
so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz 
Navodil MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem 
obdobju 2014–2020.

13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javno-
sti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 
116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa 
upravljanja

Upravičenec bo moral pri informiranju in obve-
ščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 
1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja 
na področju komuniciranja vsebin na področju evropske 
kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 
(dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).

Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni 
tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo jav-
no objavljen.

14. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno 
financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom 
Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.

15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o ope-
raciji in spremljanja ter evidentiranja operacije

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

V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo 
moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh do-
kumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 
31. decembra po predložitvi obračunov Evropski ko-
misiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. 
O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo 
upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s stra-
ni ministrstva.

Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo 
sredstev za operacijo računovodsko ločeno na poseb-
nem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski 
kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako 
operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagoto-
vljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno 
ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev 
in vračljive podpore, za katere pa bo upravičenec dolžan 
voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.

16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije 
o operaciji nadzornim organom

Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, admini-
strativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, 
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na pod-
lagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja 
s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa 
upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa 
ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizij-
skih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).

Upravičenec bo moral nadzornim organom predlo-
žiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in 
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. 
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec 
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in 
postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate 
operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju 
samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko 
opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. 
Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz 
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati 
ministrstvo o izvedenih ukrepih.

V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja 
s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri iz-
vajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljav-



Stran 2110 / Št. 62 / 30. 9. 2016 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

nimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih 
preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za pro-
gramsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje fi-
nančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Uni-
je v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija 
zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne 
na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docof-
fic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smerni-
cami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo 
uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija 
izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) 
št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki 
so podlaga za določanje finančnega popravka, določili 
ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja 
upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo 
dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.

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

Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje ena-
kih možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključeno-
sti med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izva-
janje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu 
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih 
možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 
8. členom Uredbe 1304/2013/EU.

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

18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

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

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so infor-
macije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji 
posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni 
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – 
UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. 
US in 102/15, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso 
javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma 
dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša 
na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se 
nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, 
zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti 
kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi 
in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko 
domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje 
takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma do-
stopne javnosti.

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

19. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov ope-
racije

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

Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, 
pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, 

saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega 
zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi 
zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki na-
stajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan 
poročati sproti, med izvajanjem operacije.

20. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja ciljev in kazalnikov operacije

Upravičenec bo za namen spremljanja in vredno-
tenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom 
Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo 
I Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu 
zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov 
operacije, vključno s podatki po vprašalniku.

Kazalniki (vključno s podatki po vprašalniku), ki jih 
bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vredno-
tenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni 
dokumentaciji (tč. 11 Navodil za prijavo na javni razpis).

21. Omejitve glede sprememb operacije v skladu 
s 71. členom Uredbe 1303/2013/EU: ni relevantno.

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

23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja 
operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: 
dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili 
oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega 
vira oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno. V kolikor 
se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, 
bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinan-
ciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije 
na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila 
sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvoj-
no uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo 
obravnavalo kot goljufija. Vrnjeni zneski bodo za upra-
vičenca izgubljeni.

24. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 24. 10. 
2016, do 10. ure.

Vloga mora prispeti v celoti v enem pisnem izvodu 
skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu 
na USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljeni z obraz-
cem z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni raz-
pis »Prva zaposlitev na področju VIZ 2017««, ki je del 
razpisne dokumentacije, z navedbo polnega naziva in 
naslova pošiljatelja, na naslov: Ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 
Ljub ljana. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in 
elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna 
tiskana oblika.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, 
v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele 
v vložišče ministrstva.
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Vloge v neustrezno označenih in nepravočasno 
prispelih ovojnicah se ne bodo obravnavale, s sklepom 
bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.

25. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter 
postopek in način izbora

Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo 
postopka javnega razpisa, ki jo imenuje ministrica za 
izobraževanje, znanost in šport ali od nje pooblaščena 
oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).

Ker se pričakuje večje število vlog, bo v prostorih 
ministrstva potekalo nejavno odpiranje vlog v prisotnosti 
članov komisije. Vloge se bodo predvidoma dne 24. 10. 
2016 odpirale v prostorih Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport. Pri odpiranju vlog razpisna komisi-
ja ugotavlja popolnost vlog. Vloga je popolna, če so 
bili predloženi vsi dokumenti, določeni v 8. točki.

Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno 
pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso 
popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine 
zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na 
tehnične specifikacije predmeta vloge in/ali tistih ele-
mentov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno 
razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih 
je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Ne-
popolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu 
s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.

Ob morebitnih nejasnih oziroma nepopolnih podat-
kih v bistvenih elementih prijave bo razpisna komisija 
prijavitelja pozvala k posredovanju pojasnila.

Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki bodo 
izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani prijavitelji, ki 
bodo zbrali višje število točk v posamezni kohezijski 
regiji, kakor je opredeljeno v 4. točki javnega razpisa.

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

čen v 24. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, kot jih 

zahteva besedilo razpisa in ne bodo dopolnjene v skladu 
s pozivom za dopolnitev vlog.

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

pogojev iz 3. točke razpisa,
– ki po merilih za izbor vlog iz 4. točke razpisa ne 

bodo izbrane,
– ki bodo vsebovale lažne informacije,
– ki bodo vsebovale netočne oziroma nepopolne 

podatke v bistvenih elementih prijave in jih prijavitelj 
tudi na poziv razpisne komisije ne bo ustrezno pojasnil.

O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na 
podlagi predloga komisije s sklepom odločila ministrica.

Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen 
v razpisni dokumentaciji v Navodilih za prijavo na javni 
razpis.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofi-
nanciranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za izo-
braževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske 
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki 
ju bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju ope-
racije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z obja-
vo v Uradnem listu RS.

26. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa

Prijavitelji bodo s sklepom ministrice oziroma po-
oblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni 
najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.

Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila 
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupra-

vičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od 
prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni 
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike 
Slovenije.

27. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresi-
rane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna 
dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu mini-
strstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_raz-
pisi/javni_razpisi/. Za dodatne informacije lahko pišete 
na elektronski naslov kadriess.mizs(at)gov.si ali med 
10.30 in 11.30 ter 13.30 in 14.30, vsak delovni dan pokli-
čete Katjo Kovačič (tel. 01/400-57-38) ali Vlasto Šemrov 
(tel. 01/400-52-30).

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 Ob-3088/16

V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremični-
nami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: Sklad) objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč

Zaporedna št. 1
Parc. št. 156/2 v izmeri 7661 m2, k.o. 2236 – Žabče, 

osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, iz-
klicna cena za nepremičnino znaša 271.046,18 EUR (v 
izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve ne-
premičnine znaša 730,54 EUR (z vključenim 22 % DDV). 
Nepremičnina je obremenjena s stvarnimi služnostmi (ID 
omejitev 12328469, 12390495). Del nepremičnine v po-
vršini 290 m2 je do 31. 12. 2016 obremenjen z zakupom.

Zaporedna št. 2
Parc. št. 3536/4 v izmeri 125 m2, k.o. 2604 – Bertoki, 

osnovna namenska raba: ureditveno območje za poseli-
tev, izklicna cena za nepremičnino znaša 8.912,10 EUR 
(v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve 
nepremičnine znaša 164,70 EUR (z vključenim 22 % 
DDV).

Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s se-
dežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod 
pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki 
jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične 
osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu 
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis 
iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo 
o plačilu varščine.

Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti 
kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljub ljana, naj-
kasneje do 14. 10. 2016, do 12. ure. Na kuverti mora biti 
pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo 
»Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zapore-
dno št. _____ – Ne odpiraj.«

Interesenti morajo v roku za oddajo ponudb vplačati 
varščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov RS št. 01100-6030960677, 
pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na 
št. 430-51/2016 za javni razpis. Ponudnikom, ki na raz-
pisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno 
vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. V primeru 
uveljavljanja predkupne pravice s strani občine bo vplača-
ni znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po 
sprejemu ponudbe s strani občine oziroma v petih dneh 
po poteku roka za sprejem ponudbe s strani občine.

Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo po-
nudil najvišjo ceno.

Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo 
prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v na-
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sprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vpla-
čana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.

Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – 
kupljeno«.

V skladu s 85. členom Zakona o urejanju prostora 
na nepremičnini pod zaporedno št. 2 obstaja predkupna 
pravica občine. V skladu z 88. členom Zakona o ureja-
nju prostora bo prodajalec po izvršenem komisijskem 
odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo ne-
premičnine občini, na območju katere leži predmetna 
nepremičnina, po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa. 
Občina se mora o ponudbi izjaviti najpozneje v petnaj-
stih dneh, sicer se šteje, da nepremičnine ne bo kupila. 
Če občina v petnajstih dneh sprejme ponudbo, bo Sklad 
z njo sklenil prodajno pogodbo. Če občina ponudbe ne 
bo sprejela, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z naj-
ugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja 
ponudb.

Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo 
najpozneje v petnajstih dneh po prejemu pisnega obve-
stila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino 
pa mora plačati v celoti najkasneje v osmih dneh od 
izstavitve računa, pri čemer se položena varščina všteje 
v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je 
bistvena sestavina pogodbe. Če ponudnik v petnajstih 
dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot 
najugodnejši ponudnik, ne podpiše prodajne pogodbe, 
Sklad zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne 
plača celotne kupnine v osmih dneh od izstavitve raču-
na, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi same-
ga zakona, Sklad pa zadrži njegovo varščino.

Kupec se zaveže poleg kupnine za zemljišče plačati 
strošek sestave kupoprodajne pogodbe, strošek overi-
tve podpisa prodajalca, strošek cenitve nepremičnin, 
vse stroške povezane z vložitvijo zk predloga in vpisom 
lastninske pravice na ime kupca in morebitne druge 
stroške v zvezi s kupoprodajno pogodbo. Predlog za 
vpis lastninske pravice v korist kupca se zaveže vlo-
žiti prodajalec. Kupec se nadalje zaveže plačati davek 
na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč. 
V skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ 
(Uradni list RS, št. 40/12) se z davkom na dobiček zaradi 
spremembe namembnosti zemljišč obdavči kapitalski 
dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo 
za zemljišča za gradnjo stavb. Zemljišča za gradnjo 
stavb za namene tega zakona so zemljišča, ki so kot 
zemljišča za gradnjo stavb evidentirana v registru ne-
premičnin, v skladu s predpisi o množičnem vrednotenju 
nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna zemljišča, za 
katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem za določitev 
zemljišč za gradnjo stavb.

Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne za-
vezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom 
sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so pred-
met razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odško-
dninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla pre-
kine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to 
navedel razloge.

Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 18. 10. 
2016 ob 13. uri, na sedežu Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljub-
ljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi poobla-
ščenci s pisnim pooblastilom.

Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si 

ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem 
dogovoru (tel. 01/43-41-100).

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov  
Republike Slovenije

Št. 6316-7/2016-1 Ob-3113/16

Na podlagi 173. člena Pravilnika o postopkih (so)
financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja 
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16; v na-
daljevanju: Pravilnik o postopkih) ter v zvezi z 12. in 
20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) Jav-
na agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slove-
nije, Bleiweisova cesta 30, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih 

periodičnih publikacij v letu 2017 in 2018
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sred-

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

2. Predmet in cilj javnega razpisa
Predmet javnega razpisa za sofinanciranje izdaja-

nja domačih znanstvenih periodičnih publikacij (v nada-
ljevanju: javni razpis) je sofinanciranje izdajanja doma-
čih znanstvenih periodičnih publikacij z znanstveno vse-
bino, ki so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj 
v aplikacijo in tehnološki razvoj.

Javni razpis obsega izdajanje domačih znanstve-
nih periodičnih publikacij (v nadaljevanju: publikacije) 
v tiskani oziroma spletni obliki s področij humanističnih, 
družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških in 
naravoslovno-matematičnih ved.

Agencija podpira izdajanje publikacij s ciljem omo-
gočanja in pospeševanja objav tistih publikacij, ki so:

– aktualne in temeljnega pomena za razvoj določe-
nega znanstvenega področja ali podpodročja;

– pomembne za razvoj slovenske znanstvene ter-
minologije;

– pomembne za predstavljanje slovenskih znanstve-
nih dosežkov v domačem in mednarodnem prostoru;

– pomembne za širjenje novih znanstvenih spo-
znanj.

Znanstvene publikacije morajo ustrezati veljavnim 
in mednarodnim bibliografskim in tehniškim standardom 
za znanstveni tisk in serijske publikacije.

3. Okvirna vrednost javnega razpisa in obdobje ter 
način za porabo dodeljenih sredstev

Okvirna vrednost sredstev javnega razpisa znaša 
v obdobju 2017–2018 predvidoma 2.020.000,00 EUR. 
Razpis bo realiziran skladno s proračunskimi možnost-
mi. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porablje-
na v letu, za katerega so dodeljena.

Agencija bo z izbranimi prijavitelji na javnem raz-
pisu sklenila letne pogodbe o sofinanciranju v okviru 
proračunskih možnosti.

Agencija sofinancira izdajanje publikacij v obdobju 
2017–2018.

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na 
javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane 
v evidenco raziskovalnih organizacij pri Agenciji, za-
ložbe (gospodarske družbe ali zavodi, ki se ukvarjajo 
z zalaganjem knjig, revij; k prijavi je treba priložiti izjavo 
prijavitelja, da gre za organizacijo, ki se ukvarja z zala-
ganjem knjig, revij) ter društva, vpisana v zbirko podat-
kov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju 
raziskovalne dejavnosti (http://www.mizs.gov.si/si/de-
lovna_podrocja/direktorat_za_znanost/sektor_za_zna-
nost/dejavnost/drustva/). Prav tako se lahko prijavijo 
pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe 
Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).
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5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– publikacija izhaja že najmanj eno leto pred javnim 

razpisom;
– publikacija izhaja v skladu z letnim načrtom 

v letu pred objavo javnega razpisa;
– publikacija ima naslov na svetovnem spletu (vsaj 

s kazalom vsake številke in s povzetkom);
– publikacija ima ustrezno ISSN številko in je vpisa-

na v razvid medijev;
– v primeru, da ima znanstvena periodična publikaci-

ja objavljene znanstvene članke v tujem jeziku, morajo biti 
objavljeni najmanj povzetki člankov v slovenskem jeziku;

– v primeru, da ima znanstvena periodična publika-
cija objavljene znanstvene članke v slovenskem jeziku, 
morajo biti objavljeni najmanj povzetki člankov v angle-
škem jeziku (izjemoma v drugem svetovnem jeziku);

– prijavitelj je dolžan hraniti pisne recenzije znan-
stvenih člankov za obdobje zadnjih štirih let, ki morajo 
biti vedno dostopne Agenciji, oziroma za obdobje izha-
janja publikacije, če je to krajše od štirih let;

– prijavitelj je dolžan zagotoviti del lastnih sredstev;
– prijavitelj lahko na javni razpis odda samo eno 

prijavno vlogo za posamezno publikacijo;
– prijavitelj za isti namen in z istim revijalnim progra-

mom še ni sofinanciran iz drugih javnih razpisov in z njim 
ne bo presegel dovoljenih zneskov državne pomoči po 
pravilu »de-minimis«;

– da prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, 
stečaja ali prisilnega prenehanja;

– publikacije, katerih izdajo sofinancira Agencija, se 
morajo predstaviti v spletnem mediju (obvezna je oddaja 
revij v predpisani elektronski obliki Narodni in univerzi-
tetni knjižnici za namene objave na javno dostopnem 
portalu Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si takoj ob 
izdaji ali najkasneje ob izdaji naslednje številke (navo-
dila za oddajo so dostopna na http://www.dlib.si/docu-
ments/2014/navodila_ARRS_oddaja.pdf));

– prijavitelj ima izpolnjene vse morebitne pogodbe-
ne obveznosti iz predhodnega leta do Agencije;

– znanstvena publikacija je zajeta v mednarodnih 
bibliografskih bazah podatkov, ki se upoštevajo pri ka-
tegorizaciji znanstvenih publikacij (BIBLO-A), oziroma 
v seznamu znanstvenih revij, ki niso vključene v med-
narodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo 
pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (BIBLO-B), ki je 
dostopen na spletnih straneh Agencije.

6. Uvrstitev publikacije v kategorije in sofinanciranje
Višina sofinanciranja posamezne publikacije, prija-

vljene na javni razpis, je odvisna od uvrstitve publikacije 
v kategorije publikacij (1–6) in normativov za sofinanci-
ranje, določenih v 6.1. točki tega javnega razpisa.

Direktor Agencije za izvedbo uvrstitve publikacije v ka-
tegorije publikacij in izračun višine sofinanciranja s skle-

pom imenuje strokovno komisijo. Strokovna komisija ima 
najmanj 3 člane, ki so lahko zunanji ali zaposleni v Agenciji.

Naloge strokovne komisije so:
– odpiranje prijav in preverjanje formalne popolno-

sti prijav v smislu njihove pravilne označenosti oziroma 
pravočasnosti v skladu z 8. točko tega javnega razpisa; 
nepravočasnih oziroma nepravilno označenih prijav ko-
misija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem;

– preverjanje formalne popolnosti prijav v smislu 
popolnosti dokumentacije; upošteva se manjša odstopa-
nja od zahtev razpisne dokumentacije, ki ne vplivajo na 
vsebino prijave in razvrstitev prijave skladno z razpisnimi 
pogoji za izbor prijav;

– preverjanje upravičenosti prijavitelja za sodelo-
vanje na tem javnem razpisu v skladu s 4. točko tega 
javnega razpisa ter preverjanje izpolnjevanja razpisnih 
pogojev za sodelovanje na javnem razpisu, ki so dolo-
čeni v 5. točki tega javnega razpisa.

Prijave neupravičenih prijaviteljev ter prijave, pri 
katerih niso izpolnjeni razpisni pogoji ali prijave, ki niso 
uvrščene v nobeno od kategorij (1–6), se na predlog 
strokovne komisije, s sklepom direktorja zavrnejo;

– ocena prijave na podlagi kriterija »Kakovost prija-
ve podporne dejavnosti« (uvrstitev publikacij v kategorije 
publikacij (1–6));

– izračun višine letnega sofinanciranja na podlagi 
normativov za sofinanciranje iz točke 6.2. in 6.3. tega 
javnega razpisa; komisija lahko v postopku ocenjevanja 
od prijavitelja zahteva predložitev dokaznih izvodov za 
celoten letnik 2015;

– izdelava finančno ovrednotenega predloga pred-
nostnega seznama prijav.

6.1. Kazalniki za uvrstitev v kategorije in število točk
Za ocenjevanje po kriteriju »Kakovost prijave pod-

porne dejavnosti« bo strokovna komisija uporabila na-
slednje kazalnike:

– Kakovost znanstvene publikacije – publikacija je 
zajeta v mednarodnih bibliografskih bazah podatkov 
SCOPUS ali WoS (kategorije 1–4 iz tabele A);

– Kakovost znanstvene publikacije – publikacija je 
zajeta v drugih mednarodnih bibliografskih bazah po-
datkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih 
publikacij (kategorija 5 iz tabele A);

– Kakovost znanstvene publikacije – publikacija je 
zajeta v seznamu znanstvenih publikacij, ki niso vklju-
čene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se 
pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij 
(kategorija 6 iz tabele A).

Glede na navedene kazalnike, bo strokovna komi-
sija uvrstila prijavljene publikacije v šest kategorij publi-
kacij (od 1 do 6), kot izhaja iz tabele A.

Največje možno število točk za kriterij »Kakovost pri-
jave podporne dejavnosti« je 100 točk. Število točk se do-
deli glede na uvrstitev v eno od kategorij (1–6) (tabela A).

Tabela A

Kategorije Uvrstitev publikacije v bibliografske baze podatkov Število točk OK (odstotek 
kategorije)

1 v bazah SCI/SSCI ali Scopus v 1. četrtini publikacij 100 100 %
2 v bazah SCI/SSCI ali Scopus v 2. četrtini publikacij 95 95 %
3 v bazah SCI/SSCI ali Scopus v 3. četrtini publikacij 90 90 %
4 v bazah SCI/SSCI ali Scopus v 4. četrtini publikacij ali v AHCI 85 85 %
5 so zajete v mednarodnih bibliografskih bazah podatkov, 

ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij: 
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-medn-bibl-baze.pdf

80 80 %

6 znanstvene publikacije, ki niso vključene v mednarodne bibliografske 
baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij: 
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-revije.pdf

60 60 %
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Pri uvrstitvi publikacije v bazo Scopus se upošteva 
najugodnejša uvrstitev v četrtine, kot jo prikaže COBISS 
(gl. povezavo v Tabeli A pri kategoriji 5) oziroma Journal 
Search na Scimagojr na spletni strani http://www.scima-
gojr.com/journalsearch.php za zadnje leto.

6.2. Normativi za izračun višine letnega sofinan-
ciranja

Za izračun višine letnega sofinanciranja se upošte-
vajo naslednji normativi:

1. število avtorskih pol na leto (redna izdaja; upošte-
va se največ 140 avtorskih pol na letnik; avtorska pola 
obsega 30.000 znakov (črk, številk, ločil, presledkov) ali 
približno 16 tipkanih strani) (A)

2. priznani stroški (stroški tiska, stroški priprave za 
tisk, stroški spletne izdaje, uredniško delo, lektoriranje, 
stroški odpošiljanja) na eno avtorsko polo (D).

6.3. Način izračuna letnega sofinanciranja
Višina letnega sofinanciranja za posamezno publi-

kacijo se izračuna na naslednji način:

Višina letnega sofinanciranja = A • D • OK • f

A: št. avtorskih pol na leto
D: maksimalno sofinanciranje na avtorsko polo, 

v pavšalni vrednosti 400 EUR
OK: odstotek kategorije – odvisen od uvrstitve pu-

blikacije v eno izmed kategorij publikacij (glej Tabelo A)
f: enoten faktor za sorazmerno uskladitev izračuna-

nih sredstev Σ(Ai • OKi • D) z razpisanimi sredstvi
Višina sofinanciranja za posamezno publikacijo ne 

more presegati 38.000,00 EUR na leto. Višina sofinanci-
ranja ne more presegati zaprošenih sredstev. V primeru, 
da vsota izračunanih sredstev sofinanciranja preseže 
razpoložljiva finančna sredstva, se izračunani zneski 
sofinanciranja sorazmerno uskladijo z obsegom razpo-
ložljivih finančnih sredstev.

V primeru, da se obseg publikacije v posameznem 
letu zmanjša za več kot 20 % obsega prijavljenih letnih 
avtorskih pol, Agencija ustrezno prilagodi sofinancira-
nje tako, da na novo izračuna višino sofinanciranja za 
posamezno leto v skladu s točko 6.3. ob istem faktorju 
f. Agencija preveri realizacijo obsega avtorskih pol v po-
sameznem letu.

6.4. Pri izdajanju publikacije Agencija sofinancira 
stroške tiska, stroške priprave za tisk (stroške obliko-
vanja in računalniškega preloma), stroške odpošilja-
nja, stroške priprave spletne izdaje, uredniško delo in 
stroške lektoriranja. Agencija ne sofinancira avtorskih 
honorarjev piscem člankov.

7. Odločitev o dodelitvi sredstev: na podlagi finanč-
no ovrednotenega predloga prednostnega seznama pri-
jav strokovne komisije Znanstveni svet agencije sprejme 
ustrezen predlog sklepa, na podlagi katerega direktor 
Agencije sprejme obrazložen sklep o izboru prijav za 
sofinanciranje.

8. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, 
način predložitve prijav ter opremljenost prijav

a. V celoti izpolnjen prijavni obrazec 
ARRS-ZPP-JR-Prijava-2016 mora prijavitelj poslati

– v enem izvodu v elektronski obliki na naslov raz-
pis-periodika-znanstvena@arrs.si (kot prilogo z nazivom 
ARRS-ZPP-JR-Prijava-2016-Priimek.doc, kjer je »Prii-
mek« priimek kontaktne osebe prijavitelja; zaradi avto-
matične obdelave podatkov je zaželen format.doc), in

– v enem izvodu, s podpisi in žigom, v papirni obliki, 
ki mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z oznako »Ne 
odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje izda-
janja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 
2017 in 2018« na naslov Agencije. V ovojnici mora 

biti priložen zadnji izdani zvezek prijavljene periodične 
publikacije, če revija izhaja v tiskani obliki (ta pogoj ne 
velja, če je prijavitelj dokazne izvode iste publikacije za 
leto 2015 Agenciji predložil v okviru pogodbe v zvezi 
s prejšnjimi javnimi razpisi za sofinanciranje izdajanja 
domačih znanstvenih periodičnih publikacij).

b. Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v roku 
oddane v papirni in elektronski obliki. Prijava je oddana 
pravočasno, če je

– oddana v elektronski obliki na naslov razpis-peri-
odika-znanstvena@arrs.si do 7. 11. 2016 do 15. ure in

– prispe v papirni obliki v glavno pisarno Agencije 
do 7. 11. 2016 do 15. ure; kot pravočasne se štejejo 
tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 
7. 11. 2016 (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki z oznako 
je lahko le ena prijava.

Za pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki 
so v roku oddane v obeh oblikah, v papirni obliki in po 
elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav-
nih obrazcev odgovoren prijavitelj.

c. V postopku izbora prijav bo Agencija obravnava-
la le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in 
obrazci zahtevane podatke in dokazila, in ki prispejo na 
Agencijo v roku, določenem s tem javnim razpisom. Za 
nepopolno se bo štela tudi prijava, ki bo na javni razpis 
prispela formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopol-
nil v zahtevanem roku. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj 
ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor ali 
oseba, ki jo direktor pooblasti.

9. Datum, čas in kraj odpiranja prijav: odpiranje 
prijav bo predvidoma 9. 11. 2016 ob 10. uri v prostorih 
Agencije.

10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izi-
du javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavi-
telji obveščeni predvidoma do konca leta 2016.

11. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec (Obrazec ARRS-ZPP-JR-Prija-

va-2016),
– Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenje-

vanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 52/16),

– Pravila o državnih pomočeh na področju razi-
skovalne dejavnosti, (UPB št. 1, št. 007-7/2015-1, ob-
javljena 9. 2. 2016 in 007-7/2015-10 z dne 8. 4. 2016) 
– točka 3 »Pomoči »De minimis«,

– Obrazec za dodeljevanje pomoči »De minimis«.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 

dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa 

v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni 
strani Agencije: www.arrs.si.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
dobijo interesenti na Agenciji pri Aleksandri Panič, po 
tel. 01/400-59-24, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na 
e-pošto: aleksandra.panic@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost  
Republike Slovenije

Št. 1102-1/2016-1 Ob-3097/16

Na podlagi Pravilnika Občine Majšperk o dodeljeva-
nju štipendij in denarnih pomoči za izobraževanje (Ura-
dni list RS, št. 24/06 in 71/11) Občina Majšperk razpisuje

dodelitev denarnih pomoči v letu 2016
I. V letu 2016 bo Občina Majšperk:
– dodelila denarne pomoči za bivanje študentov 

v tujini in
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– dodelila denarne pomoči za športnika ali kulturnika
iz proračuna Občine Majšperk v skupni višini 
2.500,00 EUR.

II. Dodelitev denarne pomoči za bivanje študentov 
v tujini

Pravico do denarne pomoči imajo študenti, ki študi-
rajo v tujini, ki so izjemno nadarjeni in za tovrstne študije 
ni ustreznih programov v Republiki Sloveniji.

Denarna pomoč se lahko dodeli kandidatom, če 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so državljani Republike Slovenije,
– med študijem začasno bivajo v tujini,
– imajo stalno prebivališče v Občini Majšperk.
III. Dodelitev denarne pomoči za športnika ali kul-

turnika
Pravico do denarne pomoči za športnika ali kultur-

nika imajo učenci, dijaki in študentje, kateri izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– da imajo pridobljen status kulturnika ali športnika,
– da so državljani Republike Slovenije,
– da imajo stalno prebivališče v Občini Majšperk,
– da dosegajo izjemne rezultate na državnem ni-

voju.
IV. Prijava za pridobitev denarne pomoči iz II. točke 

razpisa mora biti posredovana v obliki pisne vloge.
Vlogi mora biti priložena naslednja dokumentacija:
– potrdilo o vpisu v dodiplomski oziroma podiplom-

ski študij,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– dokazilo o stalnem prebivališču v Občini Maj-

šperk,
– program dodiplomskega oziroma podiplomskega 

študija,
– potrdilo o začasnem prebivališču v tujini,
– fotokopija transakcijskega računa.
Prijava za pridobitev denarne pomoči iz III. točke 

razpisa mora biti posredovana v obliki pisne vloge.
Vlogi mora biti priložena naslednja dokumentacija:
– fotokopija transakcijskega računa,
– potrdilo o vpisu v šolo,
– dokazilo o statusu,
– dokazilo o uspehih na posameznih področjih,
– opis izvajanja dejavnosti.
V. Merili za dodelitev denarne pomoči iz II. točke 

razpisa sta študijski program, ki ni na razpolago v Re-
publiki Sloveniji. Prednost imajo kandidati z boljšim štu-
dijskim uspehom.

Merila za dodelitev denarne pomoči iz III. točke 
razpisa so doseženi uspehi na posameznih področjih 
na mednarodni, državni in občinski ravni. Prednost imajo 
kandidati z večjimi mednarodnimi uspehi.

VII. Kandidati pošljejo vloge s prilogami v zaprti ku-
verti in z oznako »Denarne pomoči za izobraževanje« na 
naslov: Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk.

Rok za oddajo vlog je do dne 20. 10. 2016 do 
12. ure.

O odločitvi bodo kandidati obveščeni v 30 dneh po 
oddani vlogi.

Dodatna pojasnila glede razpisa lahko dobite na 
Občini Majšperk, tel. 02/795-08-30.

Občina Majšperk

 Ob-3109/16

Mestna občina Nova Gorica in Občina Šempeter 
- Vrtojba na podlagi Zakona o prevozih v cestnem pro-
metu (Uradni list RS, št. 131/06 s spremembami) in 
Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe 

izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in 
o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica 
in Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 22/15 
s spremembami) ter ob uporabi določil Zakona o jav-
no-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 
št. 32/93 s spremembami) ter Zakona o javnem naroča-
nju (Uradni list RS, št. 91/15) objavljata

javni razpis
za oddajo koncesije za izvajanje gospodarske 
javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov  

v mestnem prometu v Mestni občini Nova Gorica  
in Občini Šempeter - Vrtojba

1. Koncedent: Mestna občina Nova Gorica, Trg 
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ter Občina Šem-
peter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri 
Gorici.

2. Predmet koncesije: izvajanje gospodarske javne 
službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem 
prometu v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempe-
ter - Vrtojba.

3. Trajanje koncesije: za obdobje 10 let.
4. Območje koncesije: izvajanje javnih linijskih pre-

vozov v mestnem prometu na območju Mestne občine 
Nova Gorica in Občine Šempeter - Vrtojba.

5. Postopek izbire: koncesionar bo izbran na podla-
gi javnega razpisa, ki je objavljen v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije in na Portalu javnih naročil.

Izbiro koncesionarja bo vodila strokovna komisija, 
imenovana s strani župana, po postopku konkurenčne-
ga dialoga. Po izbiri najugodnejšega ponudnika bo izdan 
sklep o izbiri koncesionarja. Po pravnomočnosti sklepa 
o izbiri bo izdana odločba o podelitvi koncesije. Po do-
končnosti odločbe o izbiri koncesionarja bo z izbranim 
ponudnikom sklenjena koncesijska pogodba.

6. Merila za izbor:
M1: cena storitve (strošek za izvajanje) javne služ-

be
M2: ekološka usmerjenost voznega parka
M3: druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
7. Razpisna dokumentacija: objavljena na spletni 

strani Mestne občine Nova Gorica (http://www.nova-go-
rica.si/) in Občine Šempeter - Vrtojba (http://www.sem-
peter-vrtojba.si/).

8. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije: 
preko Portala javnih naročil.

9. Datum, čas in kraj oddaje ter odpiranja prijav: 
skladno z razpisno dokumentacijo in objavo na Portalu 
javnih naročil.

Mestna občina Nova Gorica  
Občina Šempeter - Vrtojba

 Ob-3114/16

Javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje lokalne 

gospodarske javne službe operaterja 
distribucijskega sistema zemeljskega plina  

v Občini Šmarje pri Jelšah
1. Povabilo k oddaji prijave
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 

Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: koncedent) na podla-
gi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ura-
dni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP), 36. člena 
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – 
ZUKN in 57/11 – ORZGJS40; v nadaljevanju: ZGJS) 
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in 37. člena Odloka o načinu izvajanja lokalne gospo-
darske javne službe operaterja distribucijskega sistema 
zemeljskega plina in o podelitvi koncesije za geograf-
sko območje Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, 
št. 58/16) objavlja povabilo k oddaji vloge za javni razpis 
za izbiro koncesionarja za izvajanje lokalne gospodar-
ske javne službe operaterja distribucijskega sistema 
zemeljskega plina v Občini Šmarje pri Jelšah.

Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora 
biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumenta-
cijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani konce-
denta http://smarje.si/.

2. Splošne informacije o javnem razpisu
Ime javnega razpisa: Javni razpis za izbiro konce-

sionarja za izvajanje lokalne gospodarske javne službe 
operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina 
v Občini Šmarje pri Jelšah.

Številka javnega razpisa: 014-0054/2016.
Podatki o koncesijskem aktu: javni razpis se izvaja 

na podlagi Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske 
javne službe operaterja distribucijskega sistema zemelj-
skega plina in o podelitvi koncesije za geografsko območje 
Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 58/16).

Predmet koncesije je izvajanje izbirne lokalne go-
spodarske javne službe dejavnost operaterja distribu-
cijskega sistema zemeljskega plina na območju Občine 
Šmarje pri Jelšah, pri čemer gre za razmerje javno-za-
sebnega partnerstva.

Območje izvajanja koncesije obsega ozemlje Obči-
ne Šmarje pri Jelšah.

Trajanje koncesije: Koncesija se podeli za največ 
35 let od podpisa koncesijske pogodbe, pri čemer se 
trajanje koncesijskega obdobja opredeli s koncesijsko 
pogodbo. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem skle-
nitve koncesijske pogodbe.

3. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok 
za predložitev prijav

Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za 
njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

Prijave morajo do roka za oddajo vlog prispeti na 
naslov Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 
Šmarje pri Jelšah.

Končni rok za oddajo prijav je 15. 11. 2016 do 8.30.
Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno 

ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega 
roka, sicer se bodo štele za prepozne (prejemna teorija).

Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Ob-
čina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri 
Jelšah, dne 15. 11. 2016 ob 9. uri.

4. Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci: pri-
javo lahko skladno z 38. členom ZJZP predloži skupina 
prijaviteljev. Prijavitelj lahko v okviru prijave skladno 
s 74. členom ZJZP nominira poljubno število podizva-
jalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve skupne 
prijave oziroma nominacije podizvajalcev so navedene 
v razpisni dokumentaciji.

5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, 
in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so po-
dana v razpisni dokumentaciji.

6. Merila
Koncedent bo po končanem postopku konkurenč-

nega dialoga med popolnimi končnimi ponudbami izbral 
tisto končno ponudbo, ki bo na podlagi meril ekonomsko 
najugodnejša.

Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so 
zlasti:

– cena priključnine,
– cena omrežnine,
– cena števčnine,
– časovnica izvedbe del,
– ponujena višina koncesijske dajatve.
Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. čle-

na ZJZP navedena v padajočem zaporedju njihove po-
membnosti. Druga merila ter podrobnejša vsebina meril 
in ponderiranje bo opredeljeno v razpisnih dokumenta-
cijah za fazo dialoga in ponudbeno fazo.

7. Postopek izbire izvajalca
Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob 

upoštevanju določb III. dela ZJZP po postopku kon-
kurenčnega dialoga skladno s 46. členom ZJZP. O izi-
du javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni do 31. 6. 
2017.

Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajal-
ca so podane v razpisni dokumentaciji.

8. Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja 
v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi 
javnega razpisa preko elektronske pošte obcina@smar-
je.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim 
razpisom je 1. 11. 2016 do 8.30. Koncedent bo podal 
pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, naj-
kasneje šest dni pred rokom za oddajo prijav.

Občina Šmarje pri Jelšah
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Razpisi delovnih mest

Št. 9000-02/2013-30/03 Ob-3091/16

Preklic
Svet Doma upokojencev Vrhnika zaradi nekaterih 

napak v besedilu razpisa preklicuje razpis za imenova-
nje direktorja Doma upokojencev Vrhnika, objavljenega 
dne 2. septembra (Uradni list RS, št. 58/16).

Svet Doma upokojencev Vrhnika

Št. 9000-02/2013-30/03 Ob-3092/16

Na podlagi 33. člena Statuta Doma upokojencev 
Vrhnika (v nadaljevanju: dom), št.: 9002-02/2011, z dne 
25. 2. 2011, je Svet Doma upokojencev Vrhnika (v na-
daljevanju: svet), dne 22. 9. 2016 sprejel sklep o razpisu 
za imenovanje

direktorja
1. V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo 

na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so upo-
rabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. Svet doma upokojencev Vrhnika, Idrijska 
cesta 13, 1360 Vrhnika objavlja javni razpis za imeno-
vanje direktorja Doma upokojencev Vrhnika, za manda-
tno obdobje petih let.

3. Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnju-
jejo naslednje pogoje:

3.1 zahteve 56. in 57. člena Zakona o socialnem 
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 
besedilo 2 – ZSV – UPB2 in Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu ZSV-F (Uradni 
list RS, št. 39/16).

Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazati 
s pisnimi listinami (diploma o končanem izobraževa-
nju, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, diplomo 
o opravljenem programu za vodenje socialno varstve-
nega zavoda, uradna dokazila o delovnih izkušnjah);

3.2 zahteve iz Pravilnika o sistemizaciji delovnih 
mest v Domu upokojencev Vrhnika z dne 10. 5. 2011 
spremembami pravilnika z dne 20. 6. 2016, in sicer:

3.2.1 zahtevana dodatna ali funkcionalna znanja – 
obvezna, predvidena za delovno mesto direktorja:

3.2.1.1 znanja s področja organizacije in vodenja 
neprofitne (osnovne) in profitne (dodatne) dejavnosti,

3.2.1.2 znanja s področja projektnega planiranja in 
strateškega vodenja,

3.2.1.3 znanja s področja varstva pri delu za vodilne 
delavce.

3.2.2 priporočena dodatna znanja, predvidena za 
delovno mesto direktorja:

3.2.2.1 poznavanje ZUP-a,
3.2.2.2 znanje iz gerontologije,
3.2.2.3 znanje iz menedžmenta in
3.2.2.4 znanje iz skupinskega dela.
4. Od kandidatov pričakujemo kratek program dela 

z vizijo nadaljnjega razvoja doma.
5. Kandidati se morajo prijaviti na razpis v roku 

15 dni po njegovi objavi.
6. Za pravočasno se štejejo vloge, ki so priporoče-

no poslane po pošti najpozneje petnajsti dan po objavi 
razpisa.

7. Razpis bo objavljen v sredstvih javnega ob-
veščanja.

8. Svet prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne 
bo obravnaval.

9. Svet bo izmed kandidatov izbral tistega, za 
katerega bo ugotovil, da je najbolje strokovno uspo-
sobljen za opravljanje nalog na delovnem mestu di-
rektorja.

10. Mandat direktorja traja 5 let. Mandat direk-
torja začne teči z dnem, ki ga svet zavoda določi 
s sklepom o imenovanju direktorja, za katerega bo 
svet pridobil predhodno mnenje lokalne skupnosti ter 
soglasje ministrice k imenovanju.

11. Z imenovanim kandidatom bo na osnovi Za-
kona o delovnih razmerjih sklenjena pogodba o za-
poslitvi.

12. Kandidati morajo podati vloge, s priloženimi 
prilogami in dokazili, v pisni obliki, po pošti priporo-
čeno, na naslov: Svet Doma upokojencev Vrhnika, 
Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika, s pripisom »razpis 
za direktorja«.

13. Kandidati bodo o imenovanju obveščeni 
v roku 30 dni od dneva objave razpisa.

Svet Doma upokojencev Vrhnika

 Ob-3077/16

Svet zavoda Osnovne šole bratov Letonja, Šmar-
tno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, na podlagi 
Sklepa Sveta zavoda, z dne 20. 9. 2016, razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravna-

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

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vo-
denje zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 2. 2017.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za 

čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi 
na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili morajo vsebovati: dokazi-
la o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, 
opravljenem ravnateljskem izpitu, kratek življenjepis, 
opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, potr-
dilo iz kazenske evidence, potrdilo sodišča, kjer ima 
kandidat prebivališče, da ni v kazenskem postopku – 
s priloženo izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču, 
torej izven kraja prebivališča, zoper njega ni uveden 
kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno 
nedotakljivost, vizijo in program vodenja zavoda.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev pošljite v zaprti ovojnici v 8 dneh po objavi 
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razpisa na naslov: Svet zavoda, Osnovna šola bratov 
Letonja, Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, 
z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole bratov Letonja

Št. 906/2016 Ob-3078/16

Na podlagi 15. člena Statuta javnega zdravstvene-
ga zavoda Zdravstveni dom Ljutomer in sklepa Sveta 
zavoda z dne 20. 9. 2016, svet zavoda razpisuje de-
lovno mesto

direktorja/direktorice
zavoda

Kandidat mora poleg splošnih zakonskih pogojev 
izpolnjevati še:

– da ima univerzitetno izobrazbo medicinske, prav-
ne ali ekonomske smeri,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Prijava mora vsebovati:
– izjavo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane 

izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni stopnja in smer 
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena,

– opis delovnih izkušenj,
– vizija razvoja ZD Ljutomer za mandatno obdobje,
– potrdilo o nekaznovanosti iz Centralne kazenske 

evidence, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen za-
radi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti,

– izjava kandidata, da zoper njega ni vložena prav-
nomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega deja-
nja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Potrdilo o nekaznovanosti ne sme biti starejše od 
dveh mesecev od roka za oddajo vloge.

Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev je po-

trebno poslati v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: 
Zdravstveni dom Ljutomer, Cesta 1. Slov. tabora 2, 9240 
Ljutomer. Na kuverto se naj navede »Ne odpiraj – Javni 
razpis direktor«.

Sklep o imenovanju bo pričel veljati po podanem 
soglasju s strani ustanoviteljev zavoda.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30 dneh po od-
ločitvi sveta zavoda.

Svet zavoda

 Ob-3080/16

Svet zavoda Zavoda za šport, turizem in prosti čas 
Sežana na podlagi 18. člena Odloka o ustanovitvi javne-
ga zavoda Zavoda za šport, turizem in prosti čas Seža-
na (Uradni list RS, št. 124/04, 94/11, 82/15) in 20. člena 
statuta Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana 
razpisuje delovno mesto

direktorja
javnega zavoda Zavoda za šport, turizem  

in prosti čas Sežana (m/ž)
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ob splo-

šnih pogojih, ki jih določa zakon, izpolnjuje tudi nasle-
dnje posebne pogoje:

– najmanj visoko strokovno izobrazbo oziroma naj-
manj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu 
prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,

– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj 
tri leta delovnih izkušenj na delovnih mestih z zahtevano 
izobrazbo iz prejšnje alineje,

– strokovno poznavanje področja dela javnega za-
voda,

– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Ob prijavi na razpis je dolžan kandidat predložiti 

program dela (razvojne usmeritve zavoda, svojo vizijo 
vodenja in organiziranja dela javnega zavoda).

Pogodbo o zaposlitvi sklene z direktorjem svet za-
voda za določen čas, čas trajanja mandata. Mandat 
direktorja traja 5 let, po preteku mandata je lahko po-
novno imenovan.

Prijavi naj kandidati priložijo življenjepis in dokazila 
o izpolnjevanju pogojev ter jih skupaj s programom dela 
v roku 15 dni od dneva objave razpisa v Uradnem listu 
RS pošljejo na naslov: Zavod ŠTIP, Kosovelova ulica 1b, 
6210 Sežana, s pripisom »Ne odpiraj – prijava na razpis 
za direktorja javnega zavoda«.

Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v zakoni-
tem roku.

Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite na 
tel. 05/730-14-80 pri Barbari Jerič.

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni 
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske 
in moške.

Svet zavoda Zavoda za šport,  
turizem in prosti čas Sežana

 Ob-3083/16

Nadzorni svet družbe Vodovod-kanalizacija, d.o.o. 
na osnovi sklepa nadzornega sveta z dne 8. 9. 2016 in 
v zvezi z določili 13. člena Družbene pogodbe o ustano-
vitvi družbe z omejeno odgovornostjo razpisuje prosto 
delovno mesto

direktorja/direktorice
Kandidat/kandidatka mora poleg splošnih, z Zako-

nom o gospodarskih družbah (ZGD-1) določenih pogo-
jev (drugi odstavek 255. člena), izpolnjevati še naslednje 
pogoje:

– da ima višjo ali visoko izobrazbo tehnične, orga-
nizacijske ali ekonomske smeri,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na podro-
čju vodenja gospodarskih družb,

– da ima sposobnost za delo z ljudmi, organiziranje 
in vodenje.

Kandidat/kandidatka mora k prijavi priložiti tudi iz-
javo, da za namen tega postopka, organu, ki objavlja 
javni razpis, dovoljuje iz uradnih evidenc pridobitev po-
datkov iz druge, tretje in četrte alineje drugega od-
stavka 255. člena ZGD-1, sicer mora priložiti ustrezna 
dokazila.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih po-
gojev s kratkim življenjepisom naj kandidati/kandidatke 
pošljejo v roku 8 dni od objave razpisa na naslov: Vo-
dovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o. (za Nadzorni 
svet), Lava 2a, 3000 Celje, s pripisom »Prijava na razpis 
za prosto delovno mesto direktorja – ne odpiraj!«.

Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za dobo 
4 let. O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni/e 
v 8 dneh po dokončni odločitvi o izbiri.

Nadzorni svet družbe Vodovod-kanalizacija, d.o.o.

 Ob-3093/16

Nadzorni svet družbe Simbio, d.o.o. na osnovi skle-
pa Nadzornega sveta z dne 7. 9. 2016 in v zvezi z do-
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ločili 13. člena Družbene pogodbe o ustanovitvi druž-
be z omejeno odgovornostjo razpisuje prosto delovno 
mesto

direktorja/direktorice
Kandidat/kandidatka mora poleg splošnih, z Zako-

nom o gospodarskih družbah (ZGD-1) določenih pogo-
jev (drugi odstavek 255. člena), izpolnjevati še naslednje 
pogoje:

– da ima višjo ali visoko izobrazbo tehnične, orga-
nizacijske ali ekonomske smeri,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na podro-
čju vodenja gospodarskih družb,

– da ima sposobnost za delo z ljudmi, organiziranje 
in vodenje.

Kandidat/kandidatka mora k prijavi priložiti tudi iz-
javo, da za namen tega postopka, organu, ki objavlja 
javni razpis, dovoljuje iz uradnih evidenc pridobitev po-
datkov iz druge, tretje in četrte alineje drugega od-
stavka 255. člena ZGD-1, sicer mora priložiti ustrezna 
dokazila.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih po-
gojev s kratkim življenjepisom naj kandidati/kandidatke 
pošljejo v roku 8 dni od objave razpisa na naslov: Sim-
bio, d.o.o. (za Nadzorni svet), Teharska cesta 49, 3000 
Celje, s pripisom »Prijava na razpis za prosto delovno 
mesto direktorja – ne odpiraj!«.

Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za dobo 
4 let. O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni/e 
v 8 dneh po dokončni odločitvi o izbiri.

Nadzorni svet družbe Simbio, d.o.o.

 Ob-3104/16

Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona 
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica 
Slovenije na predlog notarke Judite Stropnik Mravljak iz 
Velenja razpisuje

eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki Juditi Stropnik Mravljak iz Velenja
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan uni-

verzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 
1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zako-
na o notariatu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, 
ki imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na pravniških 
delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od 
tega najmanj eno leto pri notarju, na sodišču, pri odve-
tniku, na tožilstvu ali pri državnem pravobranilstvu. Pi-
sne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, 
z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljub-
ljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije

 Ob-3105/16

Svet Doma upokojencev Nova Gorica na podlagi 
34. člena Statuta Doma upokojencev Nova Gorica in 
sklepa 23. seje Sveta Doma z dne 27. 9. 2016, razpisuje 
prosto delovno mesto

direktorja/ice
Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom dolo-

čenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba ali univerzitetna iz-

obrazba v skladu z 69. členom Zakona o socialnem 

varstvu oziroma visoka strokovna ali univerzitetna izo-
brazba druge družboslovne, zdravstvene ali medicinske 
smeri,

– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– kandidat/ka ima lahko končano tudi višjo strokov-

no izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, 
dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let 
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju 
socialnega varstva,

– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 
varstvu,

– opravljen program za vodenje socialno varstve-
nega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju 
s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno 
izobraževanje (imenovan je lahko tudi kandidat, ki nima 
opravljenega programa za vodenje, mora pa ga opraviti 
najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog 
direktorja).

Izbrani/a kandidat/ka bo sklenil/a delovno razmerje 
za določen čas, za čas trajanja mandata 5 let.

Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev in dosedanjih delovnih izkušnjah morajo 
kandidati dostaviti na zgornji naslov, z oznako »Prijava 
na razpis za direktorja – ne odpiraj«.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki na naslov doma 
prispejo do 14. 10. 2016, do 12. ure.

Prijavljeni kandidati bodo povabljeni na razgovor, 
kjer bodo predstavili vizijo razvoja Doma upokojencev 
Nova Gorica za mandatno obdobje, za katerega se 
prijavijo.

Dokumentacija o poslovanju Doma in akti 
Doma so kandidatom na voljo v tajništvu zavoda, na 
tel. 05/339-41-64 ali na elektronskem naslovu: mir-
jam.matezic@dung.si.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma upokojencev Nova Gorica

Št. 1/2016-843 Ob-3123/16

Na podlagi določil 32.–35. člena Zakona o zavodih, 
12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdra-
vstveni dom Šmarje pri Jelšah in 39. in 40. člena Statuta 
ZD, Svet ZD razpisuje vodstveno delovno mesto

direktor ZD (m/ž),
šifra delovnega mesta: B017334

Za direktorja ZD (m/ž) je lahko imenovan kandidat, 
ki poleg pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjuje še 
naslednje pogoje:

– da ima izobrazbo pridobljeno po študijskih pro-
gramih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma 
raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, 
ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge sto-
pnje,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 
leta na vodstvenih delovnih mestih,

– da predloži program dela in razvoja zavoda in 
opredeli svojo vlogo pri realizaciji le-tega,

– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mese-
cev,

– da je državljan RS,
– da ima znanje slovenskega jezika.
Prijava mora vsebovati:
– kratek življenjepis z navedbo tudi drugih znanj in 

veščin, ki jih ima kandidat pridobljene in vsa ostala do-
kazila, ki so navedena v pogojih razpisa.
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Formalno nepopolne prijave se ne bodo uvrstile v 
izbirni postopek.

Mandatna doba traja 4 leta.
Rok za prijavo z izkazanimi dokazili o izpolnjevanju 

razpisnih pogojev je 15 dni po objavi. Kot pravočasne 
se bodo štele vloge, ki bodo prispele do 15. 10. 2016 
oziroma bodo poslane po pošti priporočeno z žigom 
najkasneje z datumom 15. 10. 2016 na naslov: Zdra-
vstveni dom Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 16, 3240 
Šmarje pri Jelšah. Na ovojnici naj kandidati navedejo, 
na katero razpisano delovno mesto se prijavljajo s pri-
pisom »Ne odpiraj – za razpisno komisijo«. Prijavljeni 
kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh od dneva 
objave razpisa.

Svet Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah
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 Ob-3084/16

Sprememba
Javno podjetje Energetika Ljub ljana d.o.o. objavlja 

spremembo javnega poziva URE-SUB_2016_01 Do-
deljevanje nepovratnih finančnih spodbud za ukrepe 
v večjo energijsko učinkovitost (Uradni list RS, št. 8/16 
s spremembo 44/16).

Sprememba se nanaša na podaljšanje poziva in 
nastopi v dveh točkah:

– »8. Način prijave«: Odpiranje vlog bo vsako sre-
do do zaključka javnega poziva, oziroma najkasneje do 
11. 1. 2017, ko bo zadnje odpiranje vlog.

– »10. Rok prijave«: Javni poziv velja do porabe 
sredstev, oziroma najkasneje do 9. 1. 2017.

Ostali pogoji in besedilo javnega razpisa ostanejo 
nespremenjeni.

Javno podjetje Energetika Ljub ljana d.o.o.

Št. 1/2-40-2016 Ob-3106/16

Na osnovi 330. in 287. člena Statuta Univerze 
v Mariboru (Statut UM-UPB11, Uradni list RS, št. 44/15, 
92/16) in na podlagi 2. člena Navodil za izdajo dvojnika 
UM, številka 012/2016 ter na zahtevo diplomanta, Fa-
kulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ma-
riboru, Smetanova ul. 17, Maribor, preklicuje veljavnost 

Druge objave

izdane diplomske listine na takratni Tehniški fakulteti, 
številka K/573, izdane dne 28. 8. 1987 na Štefan Jug, 
zaradi odkritja napake, pomote.

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo  
Univerze v Mariboru

Št. 352-14/2016 Ob-3095/16

Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart 
v Slovenskih goricah na podlagi 22. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14 in 
76/15), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, 
U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US-I-427/06-0, 79/09, 
14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: 
U-I-176/08-10), 28. in 35. člena Uredbe o stvarnem pre-
moženju države in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 
24/13, 10/14 in 58/16), 7. člena Statuta Občine Lenart 
(Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) in 
Sklepa Občinskega sveta Občine Lenart, sprejetega na 
7. redni seji, dne 17. 12. 2015, objavlja

javno ponudbo
za prodajo nepremičnega premoženja  

Občine Lenart
1. Predmet prodaje
Predmet prodaje sta stanovanje in garaža:

Zap. 
št.

Naslov, kjer se nepremičnina 
nahaja

Številka stanov.,
garaže

Parc. št. ID št.
k.o.

Površina m2 Cena EUR

1. Jurovska cesta 14/e,
2230 Lenart
(stanovanje)

12/I parc. št. 300/15
k.o. Lenart v Slov. goricah,
ID 5638797,
vpisano pod št. 32-1159-12

77,42 m2 73.100,00

2. Jurovska cesta 14/e
2230 Lenart
(garaža)

84/K parc. št. 300/15
k.o. Lenart v Slov. goricah,
ID 5638889,
vpisano pod št. 532-1159-60

13,39 m2 5.400,00

2. Postopek sprejemanja ponudb
Ponudbe se bodo sprejemale v roku 15 dni od dneva 

objave javne ponudbe v Uradnem listu RS in na spletni 
strani Občine Lenart, na naslovu Občina Lenart, Trg osvo-
boditve 7, 2230 Lenart, vložišče, soba št. 6, v I. nadstropju. 
Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane obvezno s pri-
poročeno pošto, v zgoraj navedenem roku.

Upoštevane bodo podpisane in popolne ponudbe. 
Ponudbe morajo biti v zaprti in pravilno označeni ku-
verti: »Ne odpiraj! Ponudba za odkup stanovanja!« ali 
»Ne odpiraj! Ponudba za odkup garaže!«. Ponudbe, 
ki bodo vsebovale nižjo ceno predmeta prodaje, kot je 
določena v javni ponudbi, ne bodo upoštevane. Prijavna 
dokumentacija se dvigne v vložišču Občine Lenart, Trg 
osvoboditve 7, Lenart, soba št. 6, I. nadstropje ali na 
spletni strani Občine Lenart.

3. Vsebina popolne ponudbe:
– izpolnjen in podpisan obrazec »Ponudba«,

– priloženo originalno potrdilo o plačilu 10 % vre-
dnosti predmeta prodaje, za katerega se daje ponudba,

– številko transakcijskega računa ponudnika, na 
katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele 
ponudbe,

– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje drža-
vljanstvo za fizične osebe oziroma kopijo izpiska iz so-
dnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni za 
pravne osebe.

4. Cena: cena predstavlja ocenjeno tržno vre-
dnost predmeta prodaje in je fiksna. Cena vključuje 
tudi solastnino na pripadajočem delu skupnih prosto-
rov, naprav in zemljišču. Kupec je poleg kupnine dolžan 
plačati tudi davek na promet nepremičnin, v višini 2 % 
od cene predmeta prodaje. Kupec plača tudi stroške 
cenitve v višini 150,00 EUR.

5. Rok sklenitve pogodbe: pogodba s kupcem bo 
sklenjena v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.
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6. Način in rok plačila: ponudnik mora k svoji vlogi 
oziroma k ponudbi priložiti originalno potrdilo o plači-
lu varščine za resnost ponudbe, in sicer v višini 10 % 
vrednosti predmeta prodaje, za katerega vlaga ponud-
bo. Varščina bo vračunana v kupnino. Izbrani ponudnik 
mora plačati kupnino v roku 15 dni od sklenitve pogod-
be. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti 
vrnjena na njegov transakcijski račun, v roku 8 dni po 
odpiranju ponudb.

7. Merila za izbiro in drugi pogoji:
A. Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnin lahko 

sodelujejo fizične osebe, ki so državljani držav članic 
Evropske unije in pravne osebe s sedežem v državah, 
ki so članice Evropske unije in tujci, kot jih opredeljuje 
Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogo-
je veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice 
tujcev na nepremičninah v RS.

B. Ponudnik mora do oddaje ponudbe plačati 
10 % varščine na transakcijski račun Občine Lenart, 
št.: 01258-0100010543, odprt pri Banki Slovenije ter 
k ponudbi priložiti originalno potrdilo o plačilu.

C. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne 
pogodbe v predpisanem roku, ostane varščina prodajalcu.

D. Kupcu se vplačana varščina vračuna v kupnino, 
ki se ustrezno zniža.

E. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (da-
vek, stroški overitve, takse in drugo) nosi kupec.

F. Nepremičnini sta naprodaj po načelu »vide-
no-kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za stvarne napake 
posameznega predmeta prodaje. Stanovanje ni zasedeno.

G. Prodajalec si pridržuje pravico, da za predmet 
prodaje ne izbere nobenega od ponudnikov. Če bo med 
prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo poda-
li enakovredne ponudbe, bo prodajalec izvedel javno 
dražbo.

H. Kupec pridobi lastninsko pravico na posamič-
nem predmetu prodaje po plačilu celotne kupnine in 
vseh stroškov, posest pa z opravljeno primopredajo 
nepremičnine.

I. Vse dodatne informacije glede prodaje nepremič-
nin dobite na Občini Lenart, tel. 02/729-13-20, Brigita 
Rojs.

J. O odločitvi prodajalca bodo ponudniki obveščeni 
najkasneje v roku tri dni po preteku roka, ki je določen 
za sprejemanje ponudb.

Občina Lenart
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Št. 101-10/2016-5 Ob-2968/16

Statut Sindikata Instalacije Koper z nazivom Pra-
vila o delovanju in organiziranju sindikata Instalacije, 
s sedežem Sermin 8a, 6000 Koper, ki je v hrambi pri 
Upravni enoti Koper, na podlagi odločbe št. 026-8/94 
z dne 19. 1. 1994 in je vpisan v evidenco hrambe sta-
tutov sindikatov pod zaporedno številko 34 z datumom 
vpisa v evidenco 19. 1. 1994, se z dnem izdaje te od-
ločbe 25. 8. 2016 izbriše iz evidence hrambe statutov 
sindikatov.

Št. 10100-8/2016-4 Ob-3068/16

Statut Sindikata voznikov avtobusov Slovenije 
se hrani pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti.

Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 
19. 9. 2016 pod zaporedno številko 229.

Evidence sindikatov
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 Ob-3110/16

Zbornica mladih podjetnikov Slovenije na podlagi 
9. in 10. člena Zakona o gospodarskih zbornicah (ZGZ; 
Uradni list RS, št. 60/06 – 77/11) sklicuje

sejo ustanovne skupščine
ki bo potekala v ponedeljek, 10. oktobra 2016, 

v poslovnih prostorih zbornice, na Kunaverjevi ulici 9, 
1000 Ljub ljana.

Rok za prijavo udeležbe na ustanovni skupščini je 
do vključno 7. 10. 2016.

Prijavo udeležbe je možno oddati na elektronski 
naslov info@mladipodjetnik.si.

Ustanovne skupščine se lahko udeleži vsak, ki iz-
polnjuje pogoj za člana iz 14. člena predloga statuta 
Zbornice mladih podjetnikov Slovenije:

”Člani zbornice lahko postanejo fizične osebe, ki 
opravljajo dejavnost (samostojni podjetniki posamezniki, 
zasebniki idr.), so na kakršenkoli način vpete v slovenski 
podjetniški svet in so mlajše od 39 let (mladi podjetniki) 
in gospodarske družbe, pri katerih od datuma vpisa v re-
gister ni poteklo več kot 9 let (mlada podjetja).”

Zaradi aktivne volilne pravice podpornih članov 
zbornice pa se lahko z namenom izvolitve v organe 
zbornice, skupščine udeležijo tudi tisti, ki izpolnjujejo 
pogoj iz 15. člena predloga statuta Zbornice:

“Fizične in pravne osebe, tako domače kot tuje, ki 
so na kakršenkoli način vpete v podjetniški svet in ne 
izpolnjujejo pogojev iz 14. člena tega statuta, lahko po-
stanejo podporni člani zbornice.”

Dnevni red ustanovne skupščine:
1. Preverjanje prisotnosti
2. Potrditev točk dnevnega reda
3. Podpis pristopnih izjav
4. Sprejem statuta
5. Izvolitev organov zbornice
6. Obravnava aktualne podjetniške problematike 

ter predlaganje vsebine in načina delovanja zbornice.
Zbornica mladih podjetnikov Slovenije

Objave po Zakonu  
o gospodarskih zbornicah
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SV 1105/2016 Ob-3116/16

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarke Marije Murnik iz Kranja z dne 28. 9. 2016, 
opr. št. SV 1105/2016, je bilo enosobno stanovanje 
s kletno shrambo, v skupni izmeri 43,8 m2, posamezni 
del številka 209, v četrtem nadstropju stavbe z ID šte-
vilko stavbe 1052, ki leži na parc. št. 881/5, k.o. 2100 
– Kranj, na naslovu Kidričeva 4A, Kranj, last zastavite-
lja Dejana Herkovića, Gubčeva ulica 6, 4000 Kranj, do 
celote, na podlagi Prodajne pogodbe z dne 29. 3. 1994, 
sklenjene med Občino Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, kot 
prodajalko in Nado Crnomarković, Kidričeva ulica 4, 
Kranj, kot kupovalko ter notarskega zapisa Prodajne po-
godbe opr. št. SV 642/2016 z dne 8. 6. 2016, sklenjene 
med Nado Crnomarković, Kidričeva ulica 4 A, Kranj, kot 
prodajalko in Dejanom Herakovićem, Gubčeva ulica 6, 
Kranj, kot kupcem, zastavljeno v korist zastavne upnice 
SKB banke d.d. Ljub ljana, Ajdovščina 4, Ljub ljana, ma-
tična številka 5026237000, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 12.000,00 EUR, s pogodbeno sestavljeno 
nominalno obrestno mero 3-mesečni Euribor in obrestni 
pribitek v višini 1.70 % letno, z zapadlostjo zadnje anu-
itete najkasneje do 8. 8. 2040, z ostalimi pogoji, razvi-
dnimi iz Hipotekarne kreditne pogodbe za stanovanjski 
kredit številka: 250073-001.

SV-371/16 Ob-3117/16

Na podlagi neposredno izvršljivega notarske-
ga zapisa notarja Darka Jeršeta iz Postojne, opr. št. 
SV-371/16, z dne 27. 9. 2016, je bilo stanovanje št. 29, 
v izmeri 68,1 m2 v zgradbi na naslovu Cesta v Staro vas 
1, 6230 Postojna, stoječi na parceli št. 620/16, k.o. 2490 
Postojna, št. stavbe 859, last zastavitelja po imenu Jure 
Petkovšek, stanujočega Veliki Otok 36, 6230 Postojna, 
zastavljeno v korist upnice Banke Koper d.d., Pristani-
ška 14, Koper, matična št. 5092221000, za zavarovanje 
denarne terjatve v višini 90.000,00 EUR, z dogovorjeno 
obrestno mero 2,20 % letno in z datumom zapadlosti 
terjatve 30. 9. 2031.

SV 1180/16 Ob-3122/16

Na podlagi notarskega zapisa notarja Uroša Kosa, 
iz Ljub ljane, Cigaletova ulica 7, opr. št. SV 1180/16 z dne 
26. 9. 2016 je bilo dvosobno stanovanje št. 6 v II. nad-
stropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Keleminova 
ulica 2, v skupi izmeri 51.83 m2, od tega s pripadajočim 
kletnim prostorom (shrambo) površine 3.56 m2, stavba 
stoji na parc. št. 341/0, k.o. 680 Tezno in ima številko 
stavbe 680-967, last zastaviteljev Slavka in Danice Ro-
škar, vsakega do 1/2 na podlagi Kupoprodajne pogodbe 
št. 1712-09/936 z dne 27. 9. 1993 sklenjene z družbo 
TAM Maribor, družba za upravljanje in financiranje pod-
jetij, d.d. kot prodajalcem zastavljeno v korist Banke 
Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljub ljana, matična 
št. 2211254000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 
135.000,00 EUR s pripadki.

Zavarovanja terjatev
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Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

II N 381/2014 Os-2010/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajni sodnici 
Mateji Gabrovšek v nepravdni zadevi predlagateljev: 
1. Nada Prodan, Trg Osvobodilne fronte 14, Ljub ljana, 
2. Branivoj Pirc, Vikrče 7a, Ljub ljana-Šmartno, 3. Se-
nad Sijarić, 4. Zalifa Sijarić, oba Ulica Lojzke Štebije-
ve 9, Ljub ljana, 5. Hašin Sijarić, Tovarniška ulica 44, 
Ljub ljana, 6. Elizabeta Elicija Kodran, 7. Mojca Dvor-
šek, obe Trg Osvobodilne fronte 14, Ljub ljana, 8. Jožef 
Kurinčič, Na livadi 11, Vrhnika, 9. Tatjana Menzinger, 
10. Lidija Kološa, 11. Bojan Ivanjko, 12. Milan Kovač, 
vsi Trg Osvobodilne fronte 14, Ljub ljana, 13. Barbara 
Hönigsman, Spodnje Pirniče 41m, Medvode, 14. Bojana 
Sekne, Kuratova ulica 47, Kranj, 15. Lassana, frizersko 
podjetje, d.d., Cankarjeva cesta 3, Ljub ljana, 16. Blaž 
Jeločnik in 17. Irena Jeločnik, oba Kamence 3, Rogaška 
Slatina, ki jih vse zastopa Rok Koren, odvetnik v Ljub-
ljani, zoper nasprotne udeležence: 1. Mladinska knjiga 
Trgovina, d.o.o., Slovenska cesta 29, Ljub ljana, 2. Žito 
prehrambena industrija, d.d., Šmartinska cesta 154, 
Ljub ljana, 3. Mojca Bardorfer, Trg Osvobodilne fronte 
14, Ljub ljana, 4. Haliti Zulbehar, Završje 25, Podmolnik, 
Ljub ljana – Dobrunje in 5. Konfederacija sindikatov Slo-
venije Pergam, Trg Osvobodilne fronte 14, Ljub ljana, 
ki ga zastopa Odvetniška pisarna Završek, o.p., d.o.o., 
iz Ljub ljane, ob udeležbi: 1. Metalka stanovanjske sto-
ritve, d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljub ljana, 2. Hasim 
Bečkanović, 3. Asima Bečkanović, oba Trg Osvobodil-
ne fronte 14, Ljub ljana, 4. Gregor Krnec, Belokranjska 
ulica 12, Ljub ljana, 5. Henrik Krnec, Trg Osvobodilne 
fronte 14, Ljub ljana, ki ju oba zastopa Zoran Vunjak, 
odvetnik v Ljub ljani, 6. Alojz Petrič, Na jami 2, Ljub-
ljana, 7. Miha Velkavrh, Rožna dolina cesta XVII/17, 
Ljub ljana, 8. Genos, d.o.o., Trg Osvobodilne fronte 14, 
Ljub ljana in 9. Nova Ljub ljanska banka, d.d., Trg repu-
blike 2, Ljub ljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine 
in vzpostavitve zemljiško knjižne listine, dne 13. 4. 2016 
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiško-
knjižne listine: kupoprodajne pogodbe z dne 31. 1. 1994, 
sklenjene med prodajalcem Konfederacijo sindikatov 
Slovenije Pergam in kupcem Tatjano Menzinger, kate-
re predmet je bilo dvosobno stanovanje v II. nadstropju, 
v izmeri 68,76 m2, v stavbi z naslovom Miklošičeva 
cesta 40, Ljub ljana in Trg Osvobodilne fronte 14, Ljub-
ljana, z ident. št. 1737-90, ki je povezana s parcelo 
št. 2189/0, k.o. 1737 – Tabor.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodi-
šču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov 
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje 
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice 
postopka Tatjane Menzinger.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 13. 4. 2016

Objave sodišč

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

P 82/2016 Os-2945/16

Okrajno sodišče v Črnomlju je po višji sodnici Da-
rinki Plevnik v pravdni zadevi tožeče stranke Ane Mike-
tinac, Pravutina 52, Žakanje, Republika Hrvaška, ki jo 
zastopa Kristjan Žalec, odvetnik v Črnomlju, zoper tože-
no stranko: neznani dediči po Janku Miljevcu, nazadnje 
stanujočem Pravutina 58, Žakanje, Hrvaška, zaradi pri-
posestvovanja lastninske pravice, pcto 3.000,00 EUR, 
v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 
23. avgusta 2016 postavlja začasnega zastopnika to-
ženi stranki – neznanim dedičem po Janku Miljevcu, 
nazadnje stanujočem Pravutina 58, Žakanje, Hrvaška.

Začasni zastopnik je univ. dipl. prav. – odvetnik 
Luka Jukič, Zadružna cesta 16, Črnomelj.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo 
stranko – neznane dediče po Janku Miljevcu, nazadnje 
stanujočem Pravutina 58, Žakanje, Hrvaška, vse do 
takrat, dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nasto-
pil pred sodiščem, oziroma organ pristojen za socialne 
zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 23. 8. 2016

P 97/2016 Os-2967/16

Okrajno sodišče v Črnomlju je po višji sodnici Da-
rinki Plevnik v pravdni zadevi tožeče stranke Brigite 
Adlešič, Anzlova gora 58, Semič, ki jo zastopa Anton 
Zajc, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko: nezna-
ni dediči neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj 
umrlem Troje Johanu, Kal 1, Semič (tudi Rodine 7, Čr-
nomelj), zaradi ugotovitve lastninske pravice na podlagi 
priposestvovanja, pcto 500,00 EUR, v smislu 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku, dne 24. avgusta 2016 
postavlja začasnega zastopnika toženi stranki – nezna-
nim dedičem neznanega prebivališča po neznano kje 
in kdaj umrlem Troje Johanu, Kal 1, Semič (tudi Rodine 
7, Črnomelj).

Začasni zastopnik je univ. dipl. prav. – odvetnik 
Jože Vardjan, Kolodvorska 4, Črnomelj.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo 
stranko – neznane dediče neznanega prebivališča po 
neznano kje in kdaj umrlemu Troje Johanu, Kal 1, Semič 
(tudi Rodine 7, Črnomelj), vse do takrat, dokler le-ta ali 
njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem, ozi-
roma organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 24. 8. 2016

P 103/2016 Os-3010/16

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodni-
ku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke 
Nika Vrlinič, Bojanci 38, Vinica, ki ga zastopa Alojz Polj-
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šak, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko neznani 
dediči članov Milić zadruge, Miliči 4, Adlešiči, zaradi 
ugotovitve lastninske pravice pcto 300,00 €, v smislu 
82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljeva-
nju: ZPP), dne 5. septembra 2016 postavilo začasnega 
zastopnika neznanim dedičem članov Milić zadruge, 
Miliči 4, Adlešiči.

Začasni zastopnik je Luka Jukič, odvetnik v Črno-
mlju.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene 
stranke neznane dediče po članih Milić zadruge, vse 
do takrat, dokler le-ti ali njihovi pooblaščenci ne bodo 
nastopili pred sodiščem oziroma dokler organ pristojen 
za socialne zadeve sodišču ne sporoči, da jim je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 5. 9. 2016

P 92/2016 Os-3017/16

Okrajno sodišče v Črnomlju je po višji sodnici Da-
rinki Plevnik v pravdni zadevi tožeče stranke Antona 
Klobučar, Tanča gora 23, Dragatuš, ki ga zastopa Luka 
Jukič, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko ne-
znani in neznano kje živeči dediči po pok. Janezu Puh-
ku, nazadnje stanujočemu Tanča gora 29, Dragatuš, 
zaradi priznanja lastninske pravice, pcto 290,00 EUR, 
v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 
30. avgusta 2016 postavlja začasnega zastopnika toženi 
stranki – neznanim in neznano kje živečim dedičem po 
pok. Janezu Puhku, nazadnje stanujočemu Tanča gora 
29, Dragatuš.

Začasni zastopnik je univ. dipl. prav. – odvetnik 
Alojz Poljšak, Ulica Staneta Rozmana 8, Črnomelj.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo 
stranko – neznane in neznano kje živeče dediče po 
pok. Janezu Puhku, nazadnje stanujočemu Tanča gora 
29, Dragatuš, vse do takrat, dokler le-ta ali njen poobla-
ščenec ne bo nastopil pred sodiščem, oziroma organ 
pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 30. 8. 2016

I 99/2016 Os-2157/16

Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi 
upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad 
RS, Dunajska cesta 21, Ljub ljana, zoper dolžnika Gre-
gorja Javoršek, Ljub ljanska cesta 70, Domžale, zaradi 
izterjave nadomestila preživnine pcto. 3.159,00 EUR 
s pp, 25. aprila 2016 sklenilo:

Dolžniku Gregorju Javoršek, sedaj zgolj s prija-
vljenim bivališčem na naslovu, kjer se nahaja Center 
za socialno delo Domžale, se v tem postopku postavi 
začasni zastopnik: odvetnik Gajšek Branko, Ljub ljanska 
cesta 82, Domžale, ki bo v tem postopku zastopal dol-
žnika, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne 
nastopita pred sodiščem oziroma organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 25. 4. 2016

VL 36241/2016 Os-2946/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Javno 
podjetje Energetika Ljub ljana d.o.o., Verovškova 62, 

Ljub ljana, ki ga zastopa zak. zast. Samo Lozej, proti 
dolžniku Kavčič Branku, Heidehoeve 8, Wierden, ki 
ga zastopa zak. zast. Zupančič Gregor – odvetnik, 
Mala ulica 5, Ljub ljana, zaradi izterjave 81,62 EUR, 
sklenilo:

Dolžniku Kavčič Branku, Heidehoeve 8, Wierden, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Gregor 
Zupančič, Mala ulica 5, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 1. 9. 2016

VL 73535/2016 Os-2950/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice SKB ban-
ke d.d. Ljub ljana, Ajdovščina 4, Ljub ljana, ki jo zastopa 
Željko Janjoš, Ajdovščina 4, Ljub ljana, proti dolžniku 
Benu Judec, Slovenčeva ulica 141, Ljub ljana - dosta-
va, ki ga zastopa zak. zast. Odvetniška družba Vesel, 
Zupančič in Devjak o.p., d.o.o., Trg Osvobodilne fronte 
13, Ljub ljana, zaradi izterjave 1.681,17 EUR, sklenilo:

Dolžniku Benu Judec, Slovenčeva ul. 141, Ljub-
ljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Luka Zu-
pančič, Trg OF 13, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 2. 9. 2016

VL 63136/2016 Os-3002/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Tabor 
upravljanje, vzdrževanje in čiščenje objektov d.o.o., Uli-
ca Eve Lovše 19, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Dar-
ko Kudeljnjak, po odv. Simonič in Vrančič, družba za 
opravljanje odvetniškega poklica, o.p., d.n.o., Poljanski 
nasip 8, Ljub ljana, proti dolžniku Fornezzi Sašu, Kurt-Ti-
chy-Gasse 5/3/5, AT 1100 Wien,, ki ga zastopa zak. 
zast. zač. zast. Franci Šošterič, Ulica heroja Šlandra 17, 
Maribor - dostava; Tadeja Fornezzi, Ulica Eve Lovše 6, 
Maribor, zaradi izterjave 622,56 EUR, sklenilo:

Dolžniku Fornezzi Sašu, Kurt-Tichy-Gasse 5/3/5, 
AT 1100 Wien, Tadeja Fornezzi, Ulica Eve Lovše 6, Ma-
ribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Franci 
Šošterič, Ulica heroja Šlandra 17, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
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za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 8. 9. 2016

VL 56038/2016 Os-3023/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Druž-
be za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 
Ljub ljana, ki jo zastopa Petra Japelj, Davčna ulica 1, 
Ljub ljana - dostava, proti dolžniku Rihardu Sakelšek, 
Road 355 BLD 42, BH 5750 Manama, Bahrein, ki ga 
zastopa zak. zast. začas. zast. Neli Jančič, Ljub ljanska 
cesta 64, Domžale; Rajko Sakelšek, Podgozd 22, Ig, 
po Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., Roz-
manova ulica 12, Ljub ljana; Ljudmila Sakelšek, Pod-
gozd 22, Ig, po Odvetniška družba Marovt in partnerji, 
d.o.o., Rozmanova ulica 12, Ljub ljana, zaradi izterjave 
604.540,34 EUR, sklenilo:

Dolžniku Rihardu Sakelšek, Road 355 BLD 42, BH 
5750 Manama, Bahrein, 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 Neli Jančič, Ljub-
ljanska cesta 64, Domžale.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 13. 9. 2016

D 92/2015 Os-2913/16

Okrajno sodišče v Tolminu je po okrožni sodnici An-
drejki Luznik, v zapuščinskem postopku po pokojni An-
toniji Kuk, rojeni 23. 4. 1907, z zadnjim stalnim prebiva-
liščem v Podkloštru 108, Kaarnten, Avstrija, umrli 20. 9. 
1990, na podlagi določbe prvega odstavka in 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku – ZPP, ki se v zapuščinskem postopku smiselno 
uporablja na podlagi določbe 163. člena Zakona o de-
dovanju – ZD, dediču Dagobertu Kuku, Lederergasse 9, 
9500 Vilach, Avstrija, sedaj neznanega bivališča, posta-
vilo začasno zastopnico Mirjam Kragelj Likar, odvetnico 
v Novi Gorici, Kidričeva ulica 19.

Začasna zastopnica bo zastopala dediča v tej za-
puščinski zadevi vse do takrat, dokler ta sam ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, 
da mu je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 26. 8. 2016

Oklici dedičem

D 78/2016 Os-2796/16

Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščinski 
postopek po pokojnem Milanu Marolt, roj. 25. 4. 1924, 
nazadnje stalno prebivajoč Fara 4, Nova vas, ki je umrl 
dne 16. 5. 1946.

Ker sodišče ne razpolaga s podatki o imenih in na-
slovih dedičev, poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do 

dediščine po pokojnem Milanu Maroltu, naj se priglasijo 
pri tem sodišču v roku 1 leta po objavi tega oklica.

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

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 14. 7. 2016

D 16/2016 Os-2774/16

Na Okrajnem sodišču v Domžalah teče zapuščinski 
postopek po pokojni Miheli Lampe, rojena 19. 5. 1951, 
državljanka Republike Slovenije, razvezana, umrla 2. 12. 
2015, nazadnje stanujoča Cesta talcev 10, Domžale.

Sodišče poziva morebitne dediče III. dednega reda, 
ki menijo, da imajo pravico dedovati po pokojni Miheli 
Lampe, da se v roku 1 leta po objavi tega oklica, prija-
vijo sodišču kot dediči, ker bo po poteku oklicnega roka 
sodišče nadaljevalo zapuščinski postopek in zadevo 
zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 26. 7. 2016

D 205/2016 Os-2787/16

Andrej Grdina, sin Antona, roj. 1. 1. 1903, nazadnje 
stanujoč v Movražu, je bil s sklepom opr. št. N 31/2015 
z dne 9. 2. 2016 razglašen za mrtvega, z določenim da-
tumom smrti 2. 1. 1973 in ni zapustil oporoke.

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

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 7. 2016

D 668/2015 Os-2790/16

Zapuščinska zadeva pokojni Gregori Guido, sta-
nujoč Via Fabio Cusin 24, Trst, R Italija, ki je umrl dne 
2. 10. 2015.

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

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, 6271 Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 7. 2016

D 839/79 Os-2792/16

V zapuščinski zadevi po pokojni Mariji Prekuh, ro-
jeni 8. 9. 1902, umrli 5. 6. 1978, nazadnje stanujoči na 
naslovu Velika Čolnarska 19, Ljub ljana, ob smrti drža-
vljanki SFRJ, je naslovno sodišče odredilo izdajo oklica.

Po zapustnici je bil že izdan sklep o dedovanju Te-
meljnega sodišča v Ljub ljani, Enote v Ljub ljani, opr. št. 
D 839/79 z dne 15. 10. 1979, s katerim so bili kot dediči 
na podlagi zakonitega dedovanja proglašeni zap. sestra 
Josipa Benc, roj. 10. 6. 1906, zap. sestra Angela Težak, 
roj. 2. 2. 1913, zap. nečakinja Štefica Jankovič, vsaka 
z dednim deležem do 1/5, zap. nečakinja Rozalija Slak, 
roj. 10. 2. 1931, zap. nečakinja Jožefa Kuhar, roj. 12. 2. 
1944, zap. nečakinja Filomena Špec, roj. 24. 5. 1935, 
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zap. nečak Milan Povše, roj. 17. 8. 1927, vsak z de-
dnim deležem do 1/25, in zap. nečakinja Olga Mežan, 
roj. 4. 5. 1932, z dednim deležem do 6/25.

Ker sodišče ne razpolaga s podatki, katere osebe bi 
prišle v poštev kot zakoniti dediči za dedovanje dodatne 
zapuščine, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
(ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču 
v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski, 
na spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 20. 7. 2016

D 321/2013 Os-2939/16

Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pok. agrarnem upravičencu Mihaelu Hrvatinu, pok. 
Mihaela, ki je umrl dne 14. 4. 1954, z zadnjim prebivali-
ščem Račice 2 (stara h. št. 53), Podgrad.

Tekom zapuščinskega postopka je sodišče ugoto-
vilo, da bi v poštev za dedovanje po zapustniku prišli 
tudi potomci zap. sina Franca Hrvatina, to sta Hrvatin 
Susana in Hrvatin Stella Maris ter potomci zap. sina An-
tona Hrvatina, to sta Hrvatin Estanislao in Hrvatin Clelia 
Maria, ki naj bi po informacijah dedičev živeli na nezna-
nem naslovu v Argentini, prav tako pa bi prišla v poštev 
tudi potomca po zap. hčerki Serdoz Ani, to sta Serdoz 
Franca in Serdoz Darij (Dario), ki naj bi po informacijah 
dedičev živela na neznanem naslovu v Italiji – Rimu.

Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva 
imenovane, da se priglasijo sodišču v enem letu od obja-
ve oklica v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni 
strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski tukajšnjega 
sodišča ter uveljavljajo njihove pravice do dediščine.

Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo 
zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu 
z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 1. 9. 2016

D 106/2016 Os-2914/16

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek zara-
di izdaje dodatnega sklepa o dedovanju po pokojnem 
Francu Šimac, sin Andreja, rojenem 9. 12. 1897, dr-
žavljan Italije, z zadnjim stalnim bivališčem na naslovu 
Breginj 88, Breginj, ki je umrl dne 8. 6. 1944.

V njegovo zapuščino sodi naknadno tudi skupni 
delež pri nepremičninah v k.o. Breginj (Agrarna sku-
pnost Breginj).

V zapuščinskem postopku sodišče razpolaga s po-
manjkljivimi podatki o tem, kdo vse bi bili zapustnikovi 
zakoniti dediči, zaradi tega s tem oklicem poziva vse 
tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se 
v roku enega leta od njegove objave zglasijo in uveljavijo 
svojo pravico do dediščine.

Če se po poteku enega leta od objave oklica ne 
zglasijo, bo sodišče o premoženju zapustnika odločalo 
na podlagi zbranih podatkov.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 9. 8. 2016

D 514/2015 Os-2802/16

Na Okrajnem sodišču v Trbovljah je v teku zapu-
ščinski postopek po pok. Vedlin Augusti, roj. 27. 5. 1932, 

umrli dne 6. 11. 2015, nazadnje stanujoči Polje 19, Za-
gorje ob Savi.

Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne po pokojni Vedlin Augusti, da se priglasijo Okrajnemu 
sodišču v Trbovljah v enem letu od objave tega oklica.

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

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 5. 8. 2016

D 493/2014 Os-2803/16

Na Okrajnem sodišču v Trbovljah je v teku zapu-
ščinski postopek po pok. Majcenović Vidi, roj. 25. 4. 
1933, umrli dne 9. 10. 2014, nazadnje stanujoči Prapre-
če - del 20 B, Trbovlje.

Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne po pokojni Majcenović Vidi, da se priglasijo Okrajnemu 
sodišču v Trbovljah v enem letu od objave tega oklica.

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

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 2. 8. 2016

D 185/2015 Os-2244/16

V zapuščinski zadevi po pok. Mariji Skopec, roj. 
27. 3. 1924, umrli 11. 7. 2015, stanujoči Drenov Grič 7, 
Vrhnika, se poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine, da se priglasijo sodišču v roku enega leta 
od objave oklica.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 18. 5. 2016

Oklici pogrešanih

N 34/2016 Os-3050/16

Pri Okrajnem sodišču v Postojni je v teku neprav-
dni postopek predlagateljice Barbare Pahor, Postojnska 
cesta 3, Pivka, zaradi predloga razglasitve nasprotne 
udeleženke Katarine Cialoni, roj. Žitko, Viale Francces-
co Cruccioli 16, Grattamare, za mrtvo.

Katarina Cialoni, roj. Žitko, je bila hčerka Žitko Ja-
neza in Žitko Barbare, roj. Milharčič, roj. 7. 11. 1903, iz 
Selca 25, katera se je nato izselila v Italijo in tam poro-
čila. Imenovana je solastnica nepremičnin v k.o. 2500 – 
Selce, na podlagi sklepa o dedovanju z dne 29. 5. 1953, 
O 11/52-15. Drugih podatkov o nasprotni udeleženki ni.

Vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotni udeleženki in 
njenem življenju, pozivamo, da naj to sporočijo Okraj-
nemu sodišču v Postojni v roku treh mesecev od objave 
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka 
pogrešanko razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 15. 9. 2016

N 35/2016 Os-3051/16

Pri Okrajnem sodišču v Postojni je v teku neprav-
dni postopek predlagateljice Barbare Pahor, Postojnska 
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cesta 3, Pivka, zaradi predloga razglasitve nasprotne 
udeleženke Janine Ivane Stathovska, roj. Žitko, Buchs, 
Velika Britanija, za mrtvo.

Janina Ivana Stathovska, roj. Žitko, je bila hčerka 
Žitko Janeza in Žitko Barbare, roj. Milharčič, roj. 10. 1. 
1914, iz Selca 25, katera se je nato izselila v Buchs, 
Veliko Britanijo in tam poročila. Imenovana je solastnica 
nepremičnin v k.o. 2500 – Selce, na podlagi sklepa o de-
dovanju z dne 29. 5. 1953, O 11/52-15. Drugih podatkov 
o nasprotni udeleženki ni.

Vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotni udeleženki in 
njenem življenju, pozivamo, da naj to sporočijo Okraj-
nemu sodišču v Postojni v roku treh mesecev od objave 
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka 
pogrešanko razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 15. 9. 2016

N 36/2016 Os-3052/16

Pri Okrajnem sodišču v Postojni je v teku neprav-
dni postopek predlagateljice Barbare Pahor, Postojnska 
cesta 3, Pivka, zaradi predloga razglasitve nasprotne 
udeleženke Amalije Zappaterra, roj. Žitko, Via Della Ci-
adere 12, Ferrare, za mrtvo.

Amalija Zappaterra, roj. Žitko, je bila hčerka Žitko 
Janeza in Žitko Barbare, roj. Milharčič, roj. 7. 7. 1909, iz 
Selca 25, katera se je nato izselila v Italijo in tam poro-
čila. Imenovana je solastnica nepremičnin v k.o. 2500 – 
Selce, na podlagi sklepa o dedovanju z dne 29. 5. 1953, 
O 11/52-15. Drugih podatkov o nasprotni udeleženki ni.

Vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotni udeleženki in 
njenem življenju, pozivamo, da naj to sporočijo Okraj-
nemu sodišču v Postojni v roku treh mesecev od objave 
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka 
pogrešanko razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 15. 9. 2016

N 17/2016 Os-3024/16

Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah, je bil 
na predlog Anice Weber, stanujoče Jenkova ulica 22, 
Celje, uveden nepravdni postopek zaradi razglasitve 
pogrešanega Antona Zvonar, roj. 15. 5. 1858, nazadnje 
stanujočega Lastnič 21, Buče, za mrtvega.

Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem po-
stopku (ZNP), sodišče poziva pogrešanega, oziroma 
vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, da to v roku treh 
mesecev po objavi tega oklica, sporočijo sodišču, sicer 
bo sodišče po poteku tega roka, pogrešano osebo raz-
glasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 6. 9. 2016
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Zavarovalne police preklicujejo

GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ul. 39, 
2000 Maribor, kot izdajatelj, zelene karte: 44593, 44595, 
44596. Ob-3085/16

VZAJEMCI SVETOVANJE d.o.o., Litostroj-
ska cesta 52, Ljub ljana, zavarovalno polico, 
št. 300000005062, izdala zavarovalnica Wienerstaed-
tische zavarovalnica. gny-337122

VZAJEMCI SVETOVANJE d.o.o., Litostroj-
ska cesta 52, Ljub ljana, zavarovalno polico, 
št. 833900581722, izdala zavarovalnica Zavarovalnica 
Generali. gnx-337123

Vzajemci svetovanje d.o.o., Litostrojska cesta 52, 
Ljub ljana, dokumente zavarovalnice Adriatic Sloveni-
ca d.d., Ljub ljanska cesta 3a, Koper: 76600001194, 
76600011738, 76600011739, 76600016768, 
76600026590, 77600001867. Ob-3081/16

Spričevala preklicujejo

Debevec Nuša, Cesta v Staro vas 14, Postojna, 
indeks, št. 31150260, izdala Univerza v Ljub ljani, Fakul-
teta za farmacijo, leto izdaje 2015. gnd-337118

Erženičnik Eva, Graška cesta 43, Litija, indeks, 
št. 71030375, izdala Univerza v Ljub ljani, Biotehniška 
fakulteta, leto izdaje 2003. gnl-337135

Granda Vili, Betajnova 41c, Vrhnika, diplomo št. 
E/368, leto izdaje 1986, izdajatelj Univerza v Mariboru, 
Tehniška fakulteta. gnc-337144

Njegač Mojca, Bukovci 100f, Markovci, indeks, 
št. 71040324, izdala Biotehniška fakulteta. gnb-337120

Drugo preklicujejo

ALPEROAD ČERNE d.o.o., Zgornji Brnik 101, 
Cerklje na Gorenjskem, digitalno tahografsko kartico 
št. 1070500040953000, izdal Cetis d.d., na ime Černe 
Zlatko. gnt-337102

Berložnik Robert, Šmartno ob Paki 84a, Šmartno ob 
Paki, študentsko izkaznico, št. 09995441, izdala Univer-
za v Ljub ljani. gng-337140

BERTO CAMLEK d.o.o., Podkraj pri Velenju 46B, 
Velenje, dovolilnico, št. 1438274, za državo Ukrajino, 
oznaka države 804/03. gng-337115

BERTO CAMLEK d.o.o., Podkraj pri Velenju 46B, 
Velenje, dovolilnico, št. 1438275, za državo Ukrajino, 
oznaka države 804/03. gnf-337116

BERTO CAMLEK d.o.o., Podkraj pri Velenju 46B, 
Velenje, dovolilnico, št. 1438276, za državo Ukrajino, 
oznaka države 804/03. gne-337117

Blejc Sarah Siri, Cankarjeva ulica 6f, Maribor, 
študentsko izkaznico, št. 014769506, izdala Univerza 
v Ljub ljani, Fakulteta za farmacijo. gnz-337121

BSH HIŠNI APARATI d.o.o., Savinjska cesta 30, 
Nazarje, žig št. 13, kvadratne oblike brez obrobe z vse-

Preklici

bino/odtisom: BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje, Savinj-
ska cesta 30, 3331 Nazarje, 13. gnr-337104

Cvijić Miloš, Kosovelova ulica 8, Sežana, potrdilo 
o opravljenem strokovnem izpitu NPK - gozdarski se-
kač, izdala Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna. 
gno-337107

Debeljak Jerica, Štula 11a, Ljub ljana-Šentvid, štu-
dentsko izkaznico, št. 18060530, izdana na ime Jerica 
Erman, izdala Univerza v Ljub ljani. gnb-337124

Fornazarič Artur, Prvačina 215e, Prvačina, digitalno 
tahografsko kartico, št. 10705000159300, izdal Cetis 
d.d. gnh-337114

Goršek Drago, Ravne 102, Šoštanj, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500029344001, izdal Cetis Celje 
d.d. gnm-337134

GRM d.o.o., Polajna 4, Stranice, potrdilo za vozni-
ka Mulabdić Senada, št. 013799/SŠD61-4-2220/2015, 
veljavno od 8. 6. 2015 do 27. 10. 2015, izdajatelj Obr-
tno-podjetniška zbornica Slovenije, leto izdaje 2015. 
gnq-337130

HABJAN TRANSPORT, d.o.o., Trata 50, Škofja Loka, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500005720011, iz-
dano na ime Andrej Habjan, izdajatelj Cetis Celje d.d. 
gnk-337136

Horvat Tomaž, Stollbergstrasse 30, 6003 Luzern, 
Švica, certifikat za NPK maser, izdajatelj Zavod za po-
klicno usposabljanje ZZI. gnp-337131

Ivan VIČAR s.p., Vičanci 16, Velika Nedelja, potrdilo 
za voznike tujce, izdano na ime Džaferović Sulejman, 
št. 012295/AĆ49-2-2502/2015, izdala OZS, 26. 6. 2015. 
gnm-337109

Ivan VIČAR s.p., Vičanci 16, Velika Nedelja, po-
trdilo za voznike tujce, izdano na ime Muhić Mura-
dif, št. 012295/SŠD49-2-3576/2013, izdala OZS, 23. 8. 
2013. gnl-337110

Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad RS, 
Dunajska c. 21, 1000 Ljub ljana, okrogel žig premera 2 
cm, na sredini je grb RS in pod njem je št. 3. Za grbom je 
napisano v krogu nosilec javnega pooblastila Ljub ljana. 
Zgoraj na vrhu Republika Slovenija in okoli štampiljke je 
napisano Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad 
RS. Ob-3107/16

Jovanović Grujica, Podbrdo 33a, Podbrdo, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500032024000, izdal Cetis 
d.d. gnj-337112

Klučar Simona, Skrbinškova ulica 21, Ljub ljana, 
študentsko izkaznico, št. 41932025, izdala Univerza 
v Ljub ljani. gnd-337143

KO-TRANS D.O.O., MURETINCI 46 B, Gorišni-
ca, izvod licence št. GE007306/00308/089, za vozi-
lo Scania, reg. št. MB TA-407, velja do 13. 4. 2020. 
gnq-337105

KORATUR d.d., PERZONALI 48, Prevalje, iz-
vod licence št. GE005858/00101/066, za vozilo 
MAN, reg. št. SG KL-793, veljavnost do 25. 11. 2017. 
gnw-337099

Kovačič Urška, Stara cesta 17, Brezovica pri Ljub-
ljani, študentsko izkaznico, št. 20950090 (1), vpis na PF 
11. 9. 1995, izdala Pravna fakulteta. gnk-337111

Kumer Aleš, Stritarjeva cesta 4, Velenje, študentsko 
izkaznico, št. 63990255, izdala Univerza v Ljub ljani. 
gnp-337106
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Lazar Lilijana, Grgarske ravne 77, Grgar, študent-
sko izkaznico, št. 31010170, izdala Univerza v Ljub ljani. 
gnz-337096

Leban Robert, Col 14c, Col, certifikat, 
št. 6230.002.4.0-078-2011-58378, izdajatelj Srednja 
gozdarska in lesarska šola Postojna. gnb-337145

MAKS GODINA S.P., Obrtno industrijska cona Hr-
pel, Kozina, izvod licence, št. 00320110, za vozilo Mer-
cedes Benz, reg. št. KP 73-70V, veljavnost do 13. 11. 
2017; št. 00320109, za vozilo Mercedes Benz, reg. št. 
KP H9-310, veljavnost do 13. 11. 2017. gnv-337125

MAKS GODINA S.P., Obrtno industrijska cona Hr-
pel, Kozina, izvod licence, št. 00320112, za vozilo Merc. 
B. Actros 2644, reg. št. KP 47-50G, veljavnost do 13. 11. 
2017; št. 00320111, za vozilo Merc. B. Actros 3346, reg. 
št. KP 81-20C, veljavnost do 13. 11. 2017. gnu-337126

MAKS GODINA S.P., Obrtno industrijska cona Hrpel, 
Kozina, izvod licence, št. 00320114, za vozilo Merc. B. 
Actros 4144K, reg. št. KP 47-80G, veljavnost do 13. 11. 
2017; št. 00320113, za vozilo Merc. B. Actros 188 LS, reg. 
št. KP 47-44G, veljavnost do 13. 11. 2017. gnt-337127

MAKS GODINA S.P., Obrtno industrijska cona Hr-
pel, Kozina, izvod licence, št. 00320975, za vozilo Merc. 
B. Actros 1846, reg. št. KP KT-664, veljavnost do 13. 11. 
2017; št. 00320976, za vozilo Merc. B. Actros 2548, reg. 
št. KP NK-092, veljavnost do 13. 11. 2017. gns-337128

MAKŠE d.o.o., Pot v dolino 39, Ljub ljana-Dobrunje, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500013453002, 
izdal Cetis d.d., na ime Memić Osman, Pot na Labar 25, 
1000 Ljub ljana. gnu-337101

MALUSIC d.o.o., Celovška cesta 69B, Ljub ljana, iz-
vod licence, št. GE006798/05539/014, za vozilo Scania, 
reg. št. LJ 006-KL, veljavnost do 5. 5. 2019. gni-337138

MALUSIC d.o.o., Celovška cesta 69B, Ljub ljana, iz-
vod licence, št. GE006798/05539/016, za vozilo Scania, 
reg. št. LJ 005-KL, veljavnost do 5. 5. 2019. gnh-337139

Muminović Osman, Prisoje 1, Koper - Capodistria, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500017185005, 
izdal Cetis Celje d.d. gnc-337119

NINA ARS, Nina Špegel s.p., Pot v dolino 40B, 
Ljub ljana-Dobrunje, študentsko izkaznico, št. 31980147, 
izdano na ime Nina Špegel, izdala Univerza v Ljub ljani, 
Fakulteta za farmacijo. gnj-337137

Novinec Anže, Kampel 5c, Koper - Capodi-
stria, odločbo o izbrisu čolna z oznako KP-3232, 
št. 3734-19-301/2014/1, izdala Uprava RS za pomor-
stvo, dne 6. 10. 2014. gns-337103

OBERČ BRANKO, S.P., Marnova ulica 33, Zagorje 
ob Savi, licenco skupnosti št. 011026/004, izdana 28. 5. 
2012, velja od 10. 7. 2012 do 10. 7. 2017, serijska št. 
O 0317170. gnv-337100

Padar Tadeja, Mala vas 39, Videm - Dobrepolje, 
študentsko izkaznico, št. 01010571, izdala Pedagoška 
fakulteta v Ljub ljani. gno-337132

Pinterič Miha, Partizanska cesta 63, Rakek, štu-
dentsko izkaznico, št. 63010109, izdala Fakulteta za 
računalništvo in informatiko, Ljub ljana. gnx-337098

Pogorelec Lesar Nuša, Hrovača 82, Ribnica, štu-
dentsko izkaznico, št. 31250008, izdala FFA, na ime 
Lesar Nuša, Breg 7, 1310 Ribnica. gnn-337108

REJA TRANSPORT d.o.o., Istrska ulica 36, Kozi-
na, izvod licence, št. GE005952/05138/030, za vozilo 
Scania, reg. št. KP REJA-26, veljavnost do 3. 1. 2018. 
gnr-337129

Ristić Slobodan, Župančičeva 15, Maribor, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500003055001, izdal Cetis 
Celje d.d. gnn-337133

Rok Jaklič s.p., Šahovec 5, Dobrnič, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500042675000, izdano na ime 
Rok Jaklič, izdal Cetis Celje d.d. gne-337142

Solarovič Anja, Krtina 138, Dob, študentsko iz-
kaznico, št. 41050155, izdala Univerza v Ljub ljani. 
gnz-337146

Turk Jasna, Lobetova 13, Novo mesto, študentsko 
izkaznico, št. 331100044, izdala Univerza v Ljub ljani. 
gnf-337141

Valentić Danijel, Neubergerjeva ulica 14, Ljub ljana, 
študentsko izkaznico, št. 63010163, izdala Fakulteta za 
računalništvo in informatiko v Ljub ljani. gni-337113

Voljč Tadej, Vičava 63, Ptuj, študentsko izkazni-
co, št. 41120224, izdala Medicinska fakulteta, Univerza 
v Ljub ljani. gny-337097
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