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Javni razpisi

»– spremenjene odločitve o podpori Službe Vlade 
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko v vlogi Organa upravljanja za strukturne sklade 
in kohezijski sklad, št. 15-1/1/MGRT/1 za »Javni razpis 
za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje 
slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti« z 
dne 7. 7. 2022.«

V točki 6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpo-
lago, se besedilo od prvega do drugega odstavka spre-
meni tako, da se glasi:

»Okvirna skupna višina sredstev, ki so na raz-
polago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 
69.136.449,15 EUR.

Za sklop A je namenjeno 63.424.053,50 EUR, za 
sklop B pa 5.712.395,65 EUR.«

Za drugim odstavkom točke 6. Okvirna višina sred-
stev, ki so na razpolago, se briše tabela in doda nasled-
nje besedilo s tabelama:

Št. 4300-19/2021/323 Ob-2690/22
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski 

razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana ob-
javlja

spremembo Javnega razpisa
za vlaganja v kakovostno in trajnostno 

preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev 
njegove odpornosti

V Javnem razpisu za vlaganja v kakovostno in traj-
nostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev 
njegove odpornosti, objavljenem v Uradnem listu RS, 
št. 209/21 z dne 31. 12. 2021, spremenjen s spremem-
bami, ki sta bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 15/22 
z dne 4. 2. 2022 in Uradnem listu RS, št. 28/22 z dne 
28. 2. 2022, se v zadnji alineji prvega odstavka name-
sto pike doda podpičje in za zadnjo alinejo doda nova 
alineja, ki se glasi:

»Iz namenskih sredstev virov React – EU:

Proračunska postavka Programsko 
območje 

Leto 2022 Leto 2023 Skupaj

PN15.1 – Spodbujanje odprave posledic 
krize v okviru pandemije covid-19 in priprava 
zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva – EU – ReactEU

Celotna Slovenija 7.422.054,28 43.048.860,61 50.470.914,89

PN 15.1 – 15.1 Spodbujanje odprave posledic 
krize v okviru pandemije covid-19 in priprava 
zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva – SLO – React EU

Celotna Slovenija 1.309.774,30 7.596.857,74 8.906.632,04

SKUPAJ 8.731.828,58 50.645.718,35 59.377.546,93

Iz sredstev proračuna Republike Slovenije:

Proračunska postavka Leto 2022 Leto 2023 Skupaj
173210 – Trženje in razvoj turizma 0,00 8.717.631,42 8.717.631,42
200709 – Ukrepi regionalne politike 1.041.270,80 0,00  1.041.270,80
SKUPAJ 1.041.270,80 8.717.631,42 9.758.902,22

«

Spremeni se naslov in besedilo 7. točke javnega 
razpisa, ki se po novem glasi:

»7. Razmerje med sredstvi na postavkah namen-
skih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah 
slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike 
ter sredstvi proračuna Republike Slovenije
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Operacije iz sklopa A se financirajo iz treh virov: 
iz namenskih sredstev evropske kohezijske politike, 
iz postavk slovenske udeležbe in iz postavk sredstev 
proračuna Republike Slovenije. Razmerje med sred-
stvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohe-
zijsko politiko in slovensko udeležbo za sofinancira-
nje operacij za sklop A znaša 85 % : 15 %, v kolikor 
pa upoštevamo še proračunska sredstva kot tretji vir 
sofinanciranja, pa razmerje med sredstvi na postav-
kah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in 
slovensko udeležbo ter sredstvi proračuna Republike 
Slovenije za sofinanciranje operacij za SKLOP A znaša 
71,92 % : 12,69 % : 15,39 %.

Operacije iz Sklopa B se financirajo iz dveh virov: 
iz namenskih sredstev evropske kohezijske politike in iz 
postavk slovenske udeležbe, pri čemer razmerje med 
sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohe-
zijsko politiko in slovensko udeležbo za sofinanciranje 
operacij za SKLOP B znaša 85 % : 15 %.«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjena.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 3021-1/2022 Ob-2688/22

Sprememba 
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-

membe Javnega razpis za pred-financiranje projektov go-

spodarskih subjektov – B-PF, št. 3021-1/2022-SRRS-1, 
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 38/22 z dne 18. 3. 
2022, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 1 »UVODNA DOLOČILA«, podpoglav-
ju oziroma točki 1.1 »VIŠINA SREDSTEV«, se besedilo 
po novem glasi:

Skupni razpisani znesek je 3.000.000 EUR, kot 
sledi v nadaljevanju

Znesek 
v EUR

Postavka – 
leto

Oblika 
sredstev Vir sredstev

3.000.000 2022 Posojilo
Namensko 
premoženje 

Sklada

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

 Ob-2691/22
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana 
(v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo), na podlagi prvega 
odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju Programa ukre-
pov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 
2020–2022 (Uradni list RS, št. 78/19, 85/20, 110/20, 
54/21, 97/21 in 84/22; v nadaljnjem besedilu: Uredba), 
objavlja

2. javni razpis 
za ukrep sofinanciranje zdravil, dovoljenih  

v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje  
v programskem letu 2022

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet 2. javnega razpisa je sofinanciranje nakupa zdravil, dovoljenih 
v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje.

Razpisana sredstva:

Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep 
Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje 
v programskem letu 2022, znaša do 27.000 eurov.

Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva:
– PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU, v višini do 13.500 eurov,
– PP 140033 – Program ukrepov v čebelarstvu SLO, v višini do 13.500 eurov.
Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 % 
upravičenih stroškov.

Vrsta javnega razpisa: ZAPRTI

Začetek vlaganja vlog in zaključek 
javnega razpisa: 

Rok za oddajo vlog na 2. javni razpis za ukrep Sofinanciranje zdravil, dovoljenih 
v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022  
(v nadaljnjem besedilu: javni razpis) začne teči z naslednjim dnem po objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 1. 8. 2022, do 23.59 ure.

Obdobje upravičenosti stroškov: Upravičeni stroški za izplačilo dodeljenih sredstev iz tega javnega razpisa so 
stroški, ki so nastali od 1. 8. 2021 do vključno 31. 7. 2022.

Informacije o javnem razpisu:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, 
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Agencija), 
tel.: 01/580-77-92, e-mail: aktrp@gov.si

2. Namen ukrepa: namen ukrepa je določen v tre-
tjem odstavku 2. člena Uredbe.

3. Upravičenec: upravičenec je določen v 8. členu 
Uredbe.

4. Pogoji za sofinanciranje nakupa zdravil, dovolje-
nih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje
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4.1 Splošni pogoji za pridobitev javnih sredstev
4.1.1 Pogoji za pridobitev javnih sredstev morajo 

biti izpolnjeni že na dan oddaje vloge. Vlagatelj lahko 
pridobi sredstva v okviru tega javnega razpisa samo na 
podlagi ene odobrene vloge.

4.1.2 Vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostoj-
ni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem po-
stopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku 
likvidacije. Vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v 
osebnem stečaju.

4.1.3 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za 
iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobi-
tev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva 
Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. V 
slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lokalne 
skupnosti. Vlagatelj mora predložiti izjavo iz Priloge 2 
razpisne dokumentacije.

4.1.4 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega ra-
čuna v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 
32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22; 
v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).

4.2 Posebni pogoji za pridobitev javnih sredstev
4.2.1 Vlagatelj mora skladno s 15.a členom ob od-

daji vloge na javni razpis izpolnjevati naslednje pogoje:
– je opravil nakup zdravil, pri čemer za dokazilo o 

opravljenem nakupu štejeta kopija računa in dokazilo o 
plačilu računov;

– se je udeležil najmanj enega veterinarskega 
izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel 
največ štiri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev 
sredstev, ki ga je pripravil in izvedel Nacionalni veterinar-
ski inštitut, Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani (v 
nadaljnjem besedilu: NVI);

– mu v programskem obdobju 2020–2022 do obja-
ve javnega razpisa za posamezno programsko leto na 
podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za upora-
bo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna 
odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) glede nepravil-
ne uporabe zdravil;

– je vpisan v Register čebelnjakov v skladu z 
ZKme-1, zakonom, ki ureja živinorejo, zakonom, ki ure-

ja veterinarska merila skladnosti, in pravilnikom, ki ureja 
vpis v Register čebelnjakov, najmanj tri leta pred objavo 
javnega razpisa za dodelitev sredstev;

– poroča o številu čebeljih družin v skladu s pravil-
nikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov;

– ima urejen vpis v Register kmetijskih gospodar-
stev (v nadaljnjem besedilu: RKG) v skladu z ZKme-1, 
in pravilnikom, ki ureja vpis v RKG.

4.2.2 Vlagatelj mora kot dokazilo o izpolnjevanju 
pogojev iz 15.a člena Uredbe k vlogi priložiti:

– dokazila o nakupu zdravil iz prve točke 15.a člena 
Uredbe in dokazila o plačilu računov nakupljenih zdravil. 
Dokazila o nakupu zdravil in plačilu računov se vlaga-
telju ne vračajo. Na računih morajo biti vsi podatki, iz 
katerih bo razvidno, da gre za nakup zdravil iz Priloge 4 
Uredbe. Iz računa mora biti razvidna posamezna cena 
zdravila,

– potrdilo o opravljenem veterinarskem izobraže-
vanju s področja zdravstvenega varstva čebel, ki ga je 
pripravil in izvedel NVI,

– potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega če-
belarjenja (v primeru, če je vlagatelj vključen v kontrolo 
ekološkega čebelarjenja).

4.2.3 Vlagatelj lahko v programskem letu 2022 
odda le eno vlogo za pridobitev podpore.

5. Upravičeni stroški in način sofinanciranja
5.1 Upravičeni stroški za sofinanciranje nakupa 

zdravil so stroški nakupa v Republiki Sloveniji kupljenih 
zdravil, ki imajo dovoljenje za promet v Republiki Slove-
niji in so dovoljena za uporabo v ekološkem čebelarstvu 
za zatiranje varoje.

5.2 Aktivnosti za izvajanje ukrepa sofinanciranje 
nakupa zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za 
zatiranje varoje po tem javnem razpisu ne smejo biti 
začete pred 1. avgustom 2021 in morajo biti zaključene 
najkasneje do 31. julija 2022. Za začetek aktivnosti se 
po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo ra-
čuna oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi 
in po tem javnem razpisu.

5.3 Seznam sofinanciranih zdravil, dovoljenih v 
ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje in najvišja 
višina priznanih stroškov nakupa posameznega zdravila 
sta določena v Prilogi 4, ki je sestavni del Uredbe.

Seznam zdravil
Vrednost

(EUR/kos, 
brez DDV)

1 API-Bioxal 886mg/g topni prašek za medonosne čebele, oksalna kislina v obliki dihidrata, 35 g 9,95
2 API-Bioxal 886mg/g topni prašek za medonosne čebele, oksalna kislina v obliki dihidrata, 

175 g 45,03

3 API-Bioxal 886mg/g topni prašek za medonosne čebele, oksalna kislina v obliki dihidrata, 
350 g 61,68

4 APILIFE VAR trak za čebeljo družino za medonosne čebele 2,35
5 Formivar 85 1L (85 % mravljična kislina) 13,19
6 Formivar 60 1l (60 % mravljična kislina) 11,78
7 MAQS (mravljična kislina na nosilcu), 20 trakov 60,67
8 Oxuvar, oksalna kislina 5,7 % dihidrat, 275 g 10,90
9 Oxuvar, oksalna kislina 5,7 % dihidrat, 1 000 g 32,92
10 Thymovar 2x5 panjskih trakov 17,75
11 VarroMed, 555 ml 28,78
12 Apifor, 1 l, 60 % mravljična kislina 11,74
13 Apifor, 5 l, 60 % mravljična kislina 41,79
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5.4 Stroški nakupa zdravil, ki se upoštevajo pri 
obravnavi vloge, morajo znašati najmanj 50 eurov brez 
vštetega DDV pri čebelarjih, ki imajo pred objavo javne-
ga razpisa potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega 
čebelarjenja ali certifikat za ekološke čebelje pridelke, 
in najmanj 300 eurov brez vštetega DDV pri drugih 
čebelarjih.

5.5 Delež sofinanciranja nakupa zdravil znaša do 
70 % skupne vrednosti izvedenega nakupa zdravil brez 
vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov, ki so do-
ločeni v preglednici točke 5.3 tega javnega razpisa, 
oziroma največ 6 eurov brez vštetega DDV na čebeljo 
družino, pri čemer se upošteva število čebeljih družin, 
vpisanih v Register čebelnjakov na dan 30. junija v letu 
pred oddajo vloge.

5.6 DDV ni upravičen strošek.
6. Merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog so določena v skladu s 

prvim odstavkom 15.č člena Uredbe in so podrobneje 
opredeljena v tem javnem razpisu:

Merila Maksimalno. 
št. točk

1. VKLJUČENOST ČEBELARJA  
V KONTROLO EKOLOŠKEGA 
ČEBELARJENJA ALI CERTIFIKAT  
ZA EKOLOŠKE ČEBELJE PRIDELKE 

100

2. ŠTEVILO ČEBELJIH DRUŽIN 
VPISANIH V REGISTER 
ČEBELNJAKOV NA DAN 30. JUNIJA 
V LETU PRED ODDAJO VLOGE

50

SKUPAJ 150
VSTOPNI PRAG TOČK 10

Točkovnik:

1. VKLJUČENOST ČEBELARJA 
V KONTROLO EKOLOŠKEGA 
ČEBELARJENJA ALI CERTIFIKAT 
ZA EKOLOŠKE ČEBELJE PRIDELKE 
(maksimalno število točk 100)
100 – čebelar je vključen v kontrolo 
ekološkega čebelarjenja ali ima certifikat 
za ekološke čebelje pridelke
0 – čebelar ni vključen v kontrolo 
ekološkega čebelarjenja ali nima certifikata 
za ekološke čebelje pridelke 

100

2. ŠTEVILO ČEBELJIH DRUŽIN VPISANIH 
V REGISTER ČEBELNJAKOV NA DAN  
30. JUNIJA V LETU PRED ODDAJO 
VLOGE (maksimalno število točk 50)
10 – od 1 do 20 čebeljimi družinami
20 – od 21 do 40 čebeljimi družinami
30 – od 41 do 100 čebeljimi družinami
40 – od 101 do 249 čebeljimi družinami
50 – z 250 in več čebeljimi družinami

50

7. ROK IN NAČIN PRIJAVE
7.1 Vlogo je treba poslati na obrazcu Priloge 1 

razpisne dokumentacije s priporočeno pošto na naslov: 
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Du-
najska cesta 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), ali 
vložiti v vložišču Agencije (v času uradnih ur sprejemne 
pisarne oziroma vložišča), in sicer od naslednjega dne 
po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključ-
no 1. 8. 2022.

7.2 Vlogi mora biti priložena tudi podpisana Pri-
loga 2 (Izjava vlagatelja) in Priloga 3 (Zahtevana 
višina sofinanciranje nakupa zdravil, informacija o 
ekološkem čebelarjenju in seznam računov) razpisne 
dokumentacije.

7.3 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo 
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. 
Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem sple-
tnem mestu državne uprave www.gov.si.

7.4 Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto ali 
vložene v vložišče Agencije (v času uradnih ur spreje-
mne pisarne oziroma vložišča), se zavržejo.

7.5 Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum 
in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na po-
šti, označena s strani pošte oziroma vložišča Agencije, 
osebno ime in naslov vlagatelja oziroma firma in sedež 
vlagatelja, ter oznaka javnega razpisa, na katerega se 
vloga nanaša, na način:

Ne odpiraj – Vloga na javni razpis:
Sofinanciranje nakupa zdravil za čebele v program-

skem letu 2022
8. Obravnava vlog in postopek odobritve
8.1 Obravnava vlog in postopek odobritve poteka 

v skladu s 30. in 31. členom Uredbe ter 50., 51., in 
52. členom ZKme-1.

8.2 Pri vlogah z enakim številom točk, dodeljenih 
v skladu z merili določenimi v 6. poglavju tega javnega 
razpisa, se za določitev vrstnega reda obravnave vlog, 
upošteva večje število čebeljih družin, vpisanih v Re-
gister čebelnjakov na dan 30. junija v letu pred oddajo 
vloge.

8.3 Vloge Agencija odpira in obravnava ter zahteva 
odpravo pomanjkljivosti ob sočasni obravnavi vlog.

8.4 Odpiranje vlog ni javno.
8.5 Dodelitev sredstev se odobri za tiste popolne 

vloge, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. poglavja tega javnega 
razpisa in na podlagi meril iz 6. poglavja tega javnega 
razpisa.

8.6 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo 
izda predstojnik Agencije.

9. Obveznosti upravičenca: obveznosti upravičenca 
so določene v 32. členu Uredbe.

10. Objava podatkov: objava podatkov glede se-
znama upravičencev do sredstev je določena v 33. členu 
Uredbe.

11. Nadzor in spremljanje ukrepa
11.1 Nadzor in spremljanje ukrepa sta določena v 

34. členu Uredbe.
11.2 Prejemnik sredstev mora Agenciji, Ministr-

stvu, revizijskemu organu in drugim nadzornim orga-
nom, omogoči kontrolo na kraju samem in dostop do 
dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev.

12. Neizpolnjevanje obveznosti: neizpolnjevanje 
obveznosti in sankcije za neizpolnitev oziroma kršitev 
obveznosti so določene v 35. členu Uredbe.

13. Višja sila in izjemne okoliščine: o višji sili in 
izjemnih okoliščinah mora upravičenec oziroma poobla-
ščena oseba obvestiti Agencijo v skladu s 7. členom 
Uredbe.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo  
in prehrano

 Ob-2666/22
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika o 

izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kul-
turnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, 
št. 43/10 in 62/16) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
objavlja



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 92 / 8. 7. 2022 / Stran 1785 

obvestilo 
o odprtju Javnega programskega razpisa za izbor 

kulturnih programov na področju ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine 
Maribor, ki jih bo v letu 2022 sofinanciral Javni 

sklad RS za kulturne dejavnosti iz sredstev Mestne 
občine Maribor (oznaka razpisa: Maribor-PrR-2022)

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti obvešča za-
interesirane prijavitelje, da s 8. julijem 2022 odpira Jav-
ni programski razpis za izbor kulturnih programov na 
področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju 
Mestne občine Maribor, ki jih bo v letu 2022 sofinanciral 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti iz sredstev Mest-
ne občine Maribor. Razpis bo odprt od 8. julija 2022 do 
8. septembra 2022.

Besedilo razpisa, merila in vzorci prijavnih obrazcev 
bodo objavljeni z dnem odprtja javnega programskega 
razpisa na spletni strani JSKD (www.jskd.si) in MO Ma-
ribor (www.maribor.si).

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

 Ob-2671/22

Javna agencija za knjigo Republike Sloveni-
je (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni 
agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresni-
čevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), 
Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javne-
ga razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) 
ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za 
knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) 
objavlja Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij 
avtorjem in prevajalcem leposlovnih del, samoza-
poslenim v kulturi za leto 2022 (v nadaljevanju: 
JR11–DŠ–KNJIGA–2022).

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na 
spletni strani www.jakrs.si.

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave ob-
vestila v Uradnem listu RS dne 8. 7. 2022 in se izteče 
dne 22. 8. 2022.

Javna agencija za knjigo RS

Št. 6316-8/2022-4 Ob-2672/22

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republi-
ke Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana na podla-
gi 33. člena v povezavi z 12. in 100. členom Zakona o 
znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 186/21) za izvrševanje 194. člena Pravilnika 
o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter sprem-
ljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20, 145/20 in 186/21; v na-
daljevanju: pravilnik) ter na podlagi Metodologije oce-
njevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-6 z dne 5. 6. 
2017 – uradno prečiščeno besedilo, 6319-2/2013-39 z 
dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 
6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z 
dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 
6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 
z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 
6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z 
dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 
6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 
z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 
631-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z 
dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 

6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 
z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, 
6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 z 
dne 5. 10. 2020, 6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020, 
6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021, 6319-2/2013-63 z 
dne 19. 4. 2021, 6319-2/2013-64 z dne 5. 7. 2021 in 
6319-2/2013-65 z dne 6. 12. 2021 (v nadaljnjem bese-
dilu: Metodologija), objavlja

javni razpis 
za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene 

literature v letu 2022
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-

stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repub-
like Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana 
(v nadaljnjem besedilu: ARRS).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa 

mednarodne znanstvene literature, ki obsega nabavne 
konzorcije za elektronski dostop do vsebin v celotnem 
besedilu in posamezne mednarodne serijske publika-
cije, z namenom zagotavljanja dotoka in dostopnosti 
mednarodnih znanstvenih in strokovnih informacij za 
potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejav-
nosti v Republiki Sloveniji in ugodnostim objavljanja v 
odprtem dostopu, če so te del sklenjenih konzorcijskih 
pogodb za nabavo mednarodne znanstvene literature 
v celotnem besedilu. Predmet javnega razpisa je tudi 
nakup mednarodnih zbirk podatkov.

Nabavni konzorciji se prijavljajo kot celota, posa-
mezni prijavitelji prijavljajo samo tiste mednarodne serij-
ske publikacije, ki niso del prijavljenih nabavnih konzor-
cijev. Konzorcij lahko navede vse serijske publikacije, ki 
so del nabavnega konzorcija, in v prijavno vlogo lahko 
vključi razdelitev sredstev po članicah, ki bodo sodelo-
vale pri nabavi teh serijskih publikacij.

3. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Predvidena višina sredstev javnega razpisa znaša 

okvirno 5.400.000,00 EUR. Realizacija je vezana na 
zagotovitev sredstev v finančnem načrtu ARRS za leto 
2022.

Okvirna višina sredstev se razdeli na nabavne kon-
zorcije serijskih publikacij in mednarodnih zbirk podat-
kov v okvirni višini 5.030.000,00 EUR ter naročil posa-
meznih mednarodnih serijskih publikacij v okvirni višini 
370.000,00 EUR.

ARRS bo z izbranimi prijavitelji na razpisu sklenila 
pogodbe o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti.

4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
4.1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo knjižnice, ki so 

javne pravne osebe, in zavodi, vpisani v zbirko podatkov 
o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Eviden-
ca RO) pri ARRS, če imajo svoje ali skupne knjižnice. 
Knjižnice in zavodi, ki se prijavijo na razpis, morajo 
opravljati informacijske storitve za širši krog uporabni-
kov v raziskovalni, razvojni in izobraževalni dejavnosti. 
Knjižnice (Nacionalna knjižnica, univerzitetne in visoko-
šolske knjižnice, specialne knjižnice) in zavodi se lahko 
prijavijo posamično ali v obliki konzorcijev (v nadaljnjem 
besedilu: prijavitelji).

4.2. Prijavitelji morajo do oddaje prijave na javni 
razpis v vzajemnem katalogu sistema COBISS.SI ažu-
rirati podatke o naročenih serijskih publikacijah in med-
narodnih zbirkah podatkov v skladu z navodili Instituta 
informacijskih znanosti v Mariboru.

4.3. Prijava mora temeljiti na založniških cenikih ali 
pridobljenih ponudbah. Predvidene cene naročil morajo 
biti evidentirane v sistemu COBISS.SI.
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4.4. Prijavitelju se lahko odobrijo sredstva največ do 
višine ponudb iz predloženega seznama.

5. Kriteriji za ocenjevanje prijav in največje število 
točk za posamezen kriterij

Kriteriji za ocenjevanje Največje 
št. točk

Relevantnost podporne dejavnosti 16
Kakovost prijave podporne dejavnosti 15
Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja 
in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav

3

Kakovost in učinkovitost izvedbe 
upravljanja

6

Prijave se ocenjujejo znotraj posamezne znanstve-
ne vede.

Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot 
ga določata Pravilnik in Metodologija.

6. Prednost pri sofinanciranju
Prednost pri sofinanciranju nakupa mednarodne 

znanstvene literature imajo prijavitelji, katerih pospe-
šen razvoj je v javnem interesu Republike Slovenije. 
Na ta način se omogoča pospešeni razvoj strok, ki so 
v javnem interesu za razvoj Republike Slovenije in so 
sestavni del mlade organizacije, ki jo je treba v javnem 
interesu pospešeno razvijati, oziroma uveljavljene or-
ganizacije, ki pospešeno razvija novo raziskovalno-ra-
zvojno področje.

Strokovno telo lahko prijavitelja iz prejšnjega od-
stavka obravnava prednostno, če je povečanje dosto-
pnosti mednarodne znanstvene literature sestavni del 
celovitega projekta razvoja nekega raziskovalno-razvoj-
nega področja. Svojo odločitev strokovno telo utemelji.

7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva: dodeljena sredstva se uporabijo za 
izvedbo nakupov, tj. za plačilo licenčnin, naročil medna-
rodnih serijskih publikacij in mednarodnih zbirk podat-
kov v letu 2022 ter stroškov konzorcijev za elektronski 
dostop do vsebin za leto 2023.

8. Razpisna dokumentacija z navedbo vrste dokazil 
o izpolnjevanju pogojev

Prijava na javni razpis mora vsebovati:
8.1. izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: 

ARRS-RI-ML-01-2022 – Prijavna vloga za sofinancira-
nje nakupa mednarodnih serijskih publikacij, mednarod-
nih zbirk podatkov in stroškov konzorcija za elektronski 
dostop do vsebin v celotnem besedilu.

8.2. obvezne priloge glede na predmet prijave, in 
sicer:

a. za posamezne prijave, seznam za naročilo in so-
financiranje predlaganih mednarodnih serijskih publika-
cij (obrazec Tuje serijske publikacije izpisa Z-SEZ-25 iz 
sistema COBISS.SI) ter statistika uporabe teh publikacij 
v letu 2021 oziroma

b. seznam za naročilo in sofinanciranje predlaganih 
mednarodnih zbirk podatkov (obrazec Tuje zbirke podat-
kov izpisa Z-SEZ-25 iz sistema COBISS.SI) ter statistika 
uporabe zbirk podatkov v letu 2021 oziroma

c. seznam serijskih publikacij, ki se uporabijo za 
oceno konzorcijske nabave, ki vsebuje podatke o de-
javnikih vpliva, objavah slovenskih avtorjev in uporabi 
teh publikacij.

9. Način, oblika in rok za oddajo prijav
9.1. Način in oblika prijave
Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu 

ARRS-RI-ML-01-2022 – Prijavna vloga za sofinancira-
nje nakupa mednarodnih serijskih publikacij, mednarod-
nih zbirk podatkov in stroškov konzorcija za elektronski 
dostop do vsebin v celotnem besedilu.

Prijavo je potrebno oddati v papirni in elektronski 
obliki. Obe obliki prijave, papirna in elektronska, morata 
biti vsebinsko popolnoma enaki.

Prijava v papirni obliki
Prijava v papirni obliki mora biti dostavljena v zaprti 

ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofi-
nanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v 
letu 2022« ter z navedbo naziva in naslova prijavitelja v 
glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljublja-
na. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov ARRS do 
vključno 31. 8. 2022, do 14. ure. Kot pravočasne se šte-
jejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije 
najkasneje do vključno 31. 8. 2022, do 14. ure (poštni 
žig). V vsaki pošiljki z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis 
za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene litera-
ture v letu 2022« je lahko le ena prijava.

Prijava v elektronski obliki
Prijava v elektronski obliki mora biti poslana na na-

slov razpis-znanstvenaliteratura@arrs.si.
9.2. Rok za oddajo prijave
Prijava se šteje za pravočasno, če v papirni obliki 

prispe na naslov ARRS do vključno 31. 8. 2022, do 
14. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane 
priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 31. 8. 
2022, do 14. ure (poštni žig).

9.3. Popolnost prijav
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (ni 

razvidno, da gre za prijavo na razpis, ali na kateri razpis 
se prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) komisija za 
odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim 
dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen v prime-
ru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se 
prijava odpre). Prijava se šteje za formalno popolno, 
če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani 
obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot 
jih določa ta javni razpis. Če prijavitelj pravočasno ne 
odda elektronske prijave, gre za formalno nepopolno 
prijavo. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu 
z 20. členom pravilnika.

10. Kraj, datum in čas odpiranja prijav: odpiranje 
prijav bo 7. 9. 2022, ob 10. uri, v sejni sobi, v 3. nadstro-
pju Javne agencije za raziskovalno dejavnosti Republike 
Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpira-
jo se samo v roku prejete in pravilno označene prijave.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o 
izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega 
razpisa obveščeni v osmih dneh od sklepa direktorja 
o izboru prijav za sofinanciranje nakupa mednarodne 
znanstvene literature.

12. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo

Javni razpis in prijavni obrazec z razpisno doku-
mentacijo bodo od dneva objave javnega razpisa v 
Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni 
strani ARRS (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).

Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo se lah-
ko dobi tudi v času uradnih ur v glavni pisarni Javne 
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

13. Dodatne informacije: dodatne informacije lah-
ko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za razisko-
valno dejavnost Republike Slovenije pri ga. Lili Lučić 
osebno ali po tel. 01/400-5913 ali po elektronski pošti: 
lili.lucic@arrs.si in Sandri Bratuša osebno ali po tel. 
01/400-5932 ali po elektronski pošti: sandra.bratusa@
arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije
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Št. 6316-8/2022-4 Ob-2673/22
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republi-

ke Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na 
podlagi 2. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja 
in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 
in 145/20; v nadaljevanju: pravilnik) in v zvezi z 12. in s 
100. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inova-
cijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljeva-
nju: zakon), objavlja

javni razpis
za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem 

dostopu (za leto 2022)
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-

stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repub-
like Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju: ARRS).

2. Predmet in cilj javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je povračilo stroškov 

znanstvenih objav, ki so bile objavljene v odprtem do-
stopu1 (v nadaljevanju: stroški APC).

5. Čas trajanja javnega razpisa: predvideni čas tra-
janja javnega razpisa je od 8. 7. 2022 do 15. 9. 2022. 
ARRS in izbrani prijavitelj bosta medsebojne pravice, 
obveznosti in odgovornosti glede sofinanciranja povra-
čila stroškov APC uredila s pogodbo.

6. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj
Do povračila stroškov APC so upravičeni prijavitelji 

pod naslednjimi pogoji:
6.1. Za povračilo stroškov znanstvenih objav v od-

prtem dostopu (za leto 2022) prijavitelji lahko konkuri-
rajo:

– če gre za objave v odprtodostopnih revijah (celo-
tna vsebina revije je odprtodostopna);

– če gre za odprte objave v naročniških revijah, ki 
so del preoblikovalnih pogodb in zmanjka vavčerjev;

– če gre za odprte objave v naročniških revijah in 
prijavitelj ni član nacionalnega konzorcija za preobliko-
valne pogodbe z založniki naročniških znanstvenih revij;

– če gre za odprte objave v naročniških revijah, ki 
niso del preoblikovalnih pogodb, jih pa založniki dekla-
rirajo kot preoblikovalne revije;

– če gre za odprte objave v naročniških revijah in 
prijavitelj še ni sklenil preoblikovalne pogodbe z založ-
niki.

6.2. Prijavitelji so plačali stroške APC med 2. 9. 
2021 in 1. 9. 2022.

6.3. Znanstvene objave morajo biti v skladu s pra-
vilnikom razvrščene vsaj v kategoriji A', pri čemer velja 
uvrstitev v A' glede na seznam BIBLIO-A (http://home.
izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-medn-bibl-baze.
html) z dne 10. 9. 2022.

6.4. Znanstvena objava, objavljena v odprtem do-
stopu, mora vsebovati navedbo ARRS kot (so)financer-
ja znanstvenoraziskovalnega dela, iz katerega izhaja 
znanstvena objava, v skladu z 82. oziroma 105. členom 
pravilnika.

7. Razpisna dokumentacija
Prijava za povračilo stroškov APC mora obvezno 

vsebovati:
Izpolnjeno in podpisano prijavno vlogo na obrazcu 

ARRS-RPROJ-OD-APC-Prijava-2022.
Prijavni vlogi na obrazcu ARRS-RPROJ-OD-APC-Pri-

java-2022 je potrebno priložiti:
a. Kopijo dokazila o plačilu3 stroška APC, izvede-

nega med 2. 9. 2021 in 1. 9. 2022, in kopijo računa, iz 
katerega je razviden naslov znanstvene objave in prija-
vitelj kot plačnik.

1 Objava v odprtem dostopu (imenovana tudi zlati od-
prti dostop) omogoči, da je članek odprto dostopen takoj ob 
objavi, avtorskopravni vidik je upravljan s prostimi licencami, 
avtorji zadržijo materialne avtorske pravice, v repozitorij je 
lahko shranjen originalni objavljeni članek. Morebitni strošek 
odprtosti članka (Article Processing Charges, APC) plača 
avtor, bralec nima stroškov. Sredstva za plačilo stroškov od-
prtosti članka lahko avtorju zagotovijo matična raziskovalna 
organizacija, financer raziskave ali druga organizacija. (vir: 
Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih ob-
jav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020)

Cilj javnega razpisa je povračilo stroškov APC kot 
inovativno orodje za promocijo slovenske znanosti in 
je v skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa 
do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Slo-
veniji 2015–2020, Resolucijo o znanstvenoraziskovalni 
in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (Uradni list RS, 
št. 49/22) in omogoča približevanje načelom Načrta S 
(angl. Plan S)2.

2 https://www.scienceeurope.org/coalition-s/

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na 
javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije 
(RO), ki so na dan zaključka javnega razpisa vpisane 
v zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne 
dejavnosti (Evidenca RO) ali zasebni raziskovalci, ki 
so na dan zaključka javnega razpisa vpisani v register 
zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi ARRS, ter izpolnjujejo 
pogoje predpisane z zakonom in s predpisi ARRS (v 
nadaljevanju: prijavitelj).

4. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in višina 
povračila stroškov APC

Obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa 
znaša okvirno 1.000.000,00 EUR. Razpis bo realiziran 
skladno s proračunskimi zmožnostmi.

ARRS bo v okviru javnega razpisa za izplačilo po-
vračila stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu 
povrnila strošek APC. V primeru, da bo vsota zneskov 
vseh prijav višja od razpisanih sredstev javnega razpisa, 
se vrednost povračila za posamezno objavo proporci-
onalno zniža glede na razpisana sredstva in vrednosti 
vseh prejetih prijav.

Stroškov znanstvenih objav, financiranih v okviru 
tega javnega razpisa, ni dovoljeno ponovno uveljavljati 
v finančnih poročilih o porabi sredstev ARRS kot stro-
ške raziskovalnega projekta/programa, financiranega s 
strani ARRS.

3 Kot dokazilo o plačilu štejejo npr. potrdilo UJP o bre-
menitvi podračuna, izpisek banke o plačilu, izpisek poslovne 
kartice oziroma stroška.

b. Kopijo znanstvene objave v odprtem dostopu, za 
katero prijavitelj kandidira za povračilo stroškov APC, 
plačane med 2. 9. 2021 in 1. 9. 2022, z jasno razvidno 
navedbo ARRS kot (so)financerja znanstvenorazisko-
valnega dela, iz katerega izhaja znanstvena objava. 
Navedbo ARRS v članku vidno označite.

c. Obrazec za dodeljevanje pomoči »de minimis« 
(izpolnitev obrazca je potrebna le, če je prijavitelj go-
spodarska družba).

8. Postopek izbora
V postopku izbora prijav komisija za odpiranje prijav 

in preverjanje izpolnjevanja razpisnih pogojev (v nada-
ljevanju: komisija) preveri pravočasnost in formalno po-
polnost prijav, upravičenost prijavitelja ter izpolnjevanje 
razpisnih pogojev. Komisijo s pisnim sklepom imenuje 
direktor ARRS. Pri obravnavi prijav se komisija lahko 
posvetuje z znanstvenoraziskovalnimi sveti za posa-
mezne vede. Na podlagi finančno ovrednotenega pre-
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dloga seznama prijav komisije Znanstveni svet ARRS 
sprejme predlog sklepa o izboru prijav za sofinanciranje, 
na podlagi katerega direktor ARRS sprejme obrazložen 
sklep o izboru prijav za sofinanciranje.

Prijavitelji, katerih prijave bodo izpolnjevale pogoje 
tega javnega razpisa, bodo izbrani za povračilo stroš-
kov znanstvenih objav v odprtem dostopu po pogojih 
iz točke 6. in ob upoštevanju omejitev iz točke 4. tega 
javnega razpisa.

9. Način, oblika in rok za predložitev prijave
9.1. Oddaja prijave
Prijava se izpolni in odda v tiskani in elektronski 

obliki do vključno 15. 9. 2022 do 14.00.
a. Prijavo v tiskani obliki je treba oddati na prijavni 

vlogi (obrazec: Prijavna vloga ARRS-RPROJ-OD-APC- 
Prijava-2022) s pripadajočimi predpisanimi prilogami. 
Prijavna vloga mora biti opremljena z lastnoročnim pod-
pisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavite-
lja in vodje projekta/programa, navedbo njunih imen ter 
žigom prijavitelja.

Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici 
z oznako "Ne odpiraj – povračilo stroškov znanstvenih 
objav v odprtem dostopu v letu 2022" ter z nazivom 
in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za 
razisko valno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweiso-
va cesta 30, 1000 Ljubljana.

b. Prijava v elektronski obliki (samo obrazec: Prijav-
na vloga ARRS-RPROJ-OD-APC-Prijava-2022) se odda 
na elektronski naslov: od.apc2022@arrs.si – obvezno v 
obliki Word.

Obe obliki prijave, tiskana in elektronska, morata 
biti vsebinsko popolnoma enaki. V primeru, da se bosta 
razlikovali, se bo upoštevala tiskana oblika prijave.

9.2. Pravočasnost prijave
Prijava se šteje za pravočasno, če je v tiskani obliki 

prispela v glavno pisarno Javne agencije za razisko-
valno dejavnost Republike Slovenije do vključno 15. 9. 
2022 do 14.00. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, od-
dana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 15. 9. 
2022 do 14.00 (upošteva se poštni žig).

9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepo-
polne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav ko-
misija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s 
spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (ra-
zen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in 
se prijava odpre). ARRS pisno pozove tiste prijavitelje, 
katerih prijave niso bile formalno popolne, da jih v roku 
dopolnijo. Prijave so formalno nepopolne, če gre za 
manjša odstopanja od zahtev razpisne dokumentaci-
je, ki v skladu s postavljenimi merili za izbor prijave ne 
vplivajo na vsebino prijave, ocenjevanje in razvrstitev 
posamezne prijave.

Prijava, ki ne bo vsebovala izpolnjene in podpisane 
prijavne vloge na obrazcu ARRS-RPROJ-OD-APC-Pri-
java-2022, bo zavrnjena zaradi neizpolnjevanja razpis-
nih pogojev.

10. Datum, čas in kraj odpiranja prijav: odpiranje 
prijav bo predvidoma 21. 9. 2022 ob 10. uri v prostorih 
ARRS.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o 
izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo pri-
javitelji obveščeni predvidoma v osmih dneh od sprejetja 
sklepa direktorja ARRS (predvidoma v oktobru 2022).

12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 
pridobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentaci-
jo: javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v 
Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni 
strani ARRS www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z 

razpisom je možno pridobiti na agenciji pri Simonu Ošo 
po e-pošti: simon.oso@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

Št. 430-35/2022 Ob-2667/22
Na podlagi določil 217. do 231. člena Pravilnika o 

postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 
3/13, 81/16 in 11/22), Statuta Občine Zagorje ob Savi 
(Uradni list RS, št. 30/15), Odloka o proračunu Občine 
Zagorje ob Savi za leto 2022 (Uradni list RS, št. 205/22) 
in sklepa župana št. 430-35/2022, z dne 27. 6. 2022, 
Občina Zagorje ob Savi objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov Kapital mladih  

v Občini Zagorje ob Savi v letu 2022
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika javnega 

razpisa: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 
1410 Zagorje ob Savi.

2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih 
sredstev

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja
a) Psihosocialne pomoči otrokom (od starosti 5 let 

dalje) in mladostnikom (do starosti 30 let) v obliki indi-
vidualne psihoterapije, z namenom zagotavljanja prve 
pomoči pri razreševanju duševnih stisk ciljne skupine 
– v višini 9.000,00 EUR

b) Delavno terapevtske pomoči otrokom (od 6. leta 
starosti dalje) in mladostnikom (do 26. leta starosti) – 
v višini 9.000,00 EUR

c) Preventivnih programov pomoči otrokom in mla-
dostnikom za večjo socialno vključenost oziroma in-
tegracijo v slovensko govorno okolje s poudarkom na 
psihofizičnem zdravju – v višini 2.000,00 EUR.

3. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na razpis za sofinanciranje programov Kapital mla-

dih v letu 2022 se lahko prijavijo javni zavodi, ki so vklju-
čeni v mrežo Kapitala mladih v Občini Zagorje ob Savi 
in izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež oziroma enoto v Občini Zagorje ob 
Savi

– prijavljajo program, ki je predmet razpisa
– imajo zagotovljene organizacijske, kadrovske in 

prostorske pogoje za realizacijo prijavljenega programa
– s prijavljenim programom zagotavljajo brezplač-

no udeležbo uporabnikov ter dostopnost vsem otrokom 
in mladostnikom Občine Zagorje ob Savi pod enakimi 
pogoji

– nihče od izvajalcev prijavljenega programa ni 
evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno ob-
sojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno 
nedotakljivost

– vsi sodelujoči v programu dosledno upoštevajo 
predpise o varstvu osebnih podatkov

– udeleženci so vključeni v vzgojno izobraževalni 
zavod, ki ima sedež v Občini Zagorje ob Savi

– za prijavljene programe niso sofinancirani iz dru-
gih virov proračuna občine.

4. Kriteriji in merila za ocenjevanje in vrednotenje 
programov: natančnejši pogoji in zahteve so opredeljeni 
v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.

5. Rok za porabo sredstev: vsi programi, sofinan-
cirani na podlagi tega javnega razpisa, morajo biti izve-
deni najkasneje do 31. 12. 2022.

6. Razpisna dokumentacija in informacije v zvezi z 
javnim razpisom: razpisna dokumentacija javnega raz-
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pisa je zainteresiranim na voljo na spletni strani Občine 
Zagorje ob Savi, www.zagorje.si. Vloga na javni razpis 
se vloži izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne 
dokumentacije.

7. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in 
razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na 
naslovu Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za družbene 
dejavnosti in gospodarstvo, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Za-
gorje ob Savi (kontaktna oseba Vlasta Šribar, tel. 03/56-
55-718 ali elektronski naslov: vlasta.sribar@zagorje.si) 
oziroma blanka.smit@zagorje.si, tel. 03/56-55-730.

8. Način prijave in rok za oddajo vlog
Vlogo lahko prijavitelji pošljejo s priporočeno pošto 

ali oddajo osebno na naslov: Občina Zagorje ob Savi, 
Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Prijava mora 
biti oddana v zaprti kuverti in ustrezno označena. Na 
sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis »NE 
ODPIRAJ – VLOGA – JAVNI RAZPIS ZA SOFINAN-

CIRANJE PROGRAMOV KAPITAL MLADIH V OBČINI 
ZAGORJE OB SAVI V LETU 2022«, na hrbtni strani pa 
naveden naziv in naslov prijavitelja. Kot pravočasne 
bodo upoštevane vloge, ki bodo na naslov naročnika 
prispele do 25. julija 2022, do 9. ure.

Veljavne bodo vloge, ki bodo pravilno označene in 
pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno ozna-
čene vloge bodo vrnjene prijaviteljem.

9. Obravnava vlog ter obveščanje o izidu javnega 
razpisa: odpiranje vlog ter ocenjevanje in vrednotenje 
prijavljenih programov bo opravila strokovna komisija, ki 
jo je imenoval župan. Odpiranje vlog bo 25. julija 2022 
ob 11. uri in ne bo javno. O izidih razpisa bodo prijavitelji 
obveščeni v roku 20 dni od odločitve o izbiri izvajalcev. 
Z upravičenci, ki jim bo priznano sofinanciranje, bo skle-
njena pogodba o izvajanju programov ter višini in načinu 
sofinanciranja v letu 2022.

Občina Zagorje ob Savi
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Razpisi delovnih mest

Št. 110-4/2022/2 Ob-2692/22
Na podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandi-

datov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih 
sodišč (Uradni list RS, št. 64/01 in 59/02) in Zakona o 
ratifikaciji Rimskega statuta Mednarodnega kazenske-
ga sodišča (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, 
št. 29/01) Ministrstvo za pravosodje razpisuje

eno mesto kandidata za sodnika  
na Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu  

(za mandat od leta 2024 dalje)

Razpisni pogoji:
Kriteriji za sodniško mesto so:
– univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje po-

goje za izvolitev na sodniško mesto vrhovnega sodnika 
po določbah zakona, ki ureja sodniško službo ali pogoje 
za izvolitev za sodnika ustavnega sodišča,

– visok moralni ugled, nepristranskost in neopo-
rečnost,

– strokovna uveljavljenost na enem izmed nasled-
njih področij:

– kazensko materialno in procesno pravo s po-
trebnimi ustreznimi izkušnjami s kazenskimi postopki 
kot sodnik, tožilec, odvetnik ali na drugem podobnem 
položaju, ali

– mednarodno humanitarno pravo in pravo člo-
vekovih pravic z obsežnimi poklicnimi izkušnjami na 
pravnem področju, ki se nanašajo na sodno delo so-
dišča,

– odlično znanje vsaj enega od delovnih jezikov 
sodišča (angleščina in francoščina).

S prijavo se kandidat zavezuje, da bo v prime-
ru izvolitve v nacionalnem postopku zagotovil možnost 
udeležbe na predstavitvah kandidature v letu 2023 tako 
doma kot v tujini.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slov-
nični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in 
ženske.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpol-
njevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za 
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva ulica 3, 30 dni po 
objavi. K prijavi mora biti priložen tudi opis strokovne de-
javnosti po zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma 
znanstvenem nazivu.

Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave

pritožbene komisije« na naslov: Nacionalna agencija 
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, 
Miklošičeva cesta 7, 1000 Ljubljana do 16. 9. 2022. 
Kot pravočasne štejejo prijave, oddane priporočeno po 
pošti iz Slovenije do 16. 9. 2022.

Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski obliki na 
naslov info@nakvis.si, pri čemer veljavnost prijave ni 
pogojena z elektronskim podpisom.

Če kandidat posreduje prijavo v elektronski obliki, 
se šteje, dokler ne sporoči drugače, da želi vročanje in 
obveščanje v elektronski obliki.

8. Merila izbire
Pri izbiri kandidatov bodo upoštevana naslednja 

merila:
1. izkušnje:
– izkušnje na področju visokega šolstva (sode-

lovanje pri pripravi oziroma tolmačenju predpisov s 
področja visokega šolstva ipd.),

– delovne izkušnje in kakovost delovnih izku-
šenj s področja vodenja in odločanja v pritožbenih 
postopkih,

– izkušnje z opravljanjem podobnih del;
2. znanje:
– poznavanje problematike področja (delovanje 

Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost 
v visokem šolstvu, postopek akreditacije študijskih pro-
gramov ipd.),

– poznavanje pravne ureditve področja (poznava-
nje visokošolske zakonodaje in predpisov o delovanju 
Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost 
v visokem šolstvu),

– strokovna uveljavljenost na področju.
Merila izbire in metode ugotavljanja usposobljeno-

sti kandidatov so objavljena na spletnih straneh agen-
cije (www.nakvis.si).

9. Dodatne informacije
Dodatne informacije o javnem pozivu posre-

duje Barbara Zupančič Kočar, področna sekretar-
ka /e-pošta: barbara.zupancickocar@nakvis.si, 
tel. +386/1/400-57-76.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški 
spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženske in moške.

10. Obvestilo o imenovanju: kandidati bodo ob-
veščeni le v primeru imenovanja, ne pa tudi v primeru 
neuvrstitve v nadaljnji postopek in neimenovanja.

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije
 za kakovost v visokem šolstvu

Št. 013-16/2010/221 Ob-2687/22
Na podlagi prvega odstavka 51.j člena Zakona o 

visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno 
prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – 
ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1) svet 
Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v 
visokem šolstvu objavlja

javni poziv
kandidatom za namestnika člana pritožbene 
komisije pri Nacionalni agenciji Republike 
Slovenije za kakovost v visokem šolstvu

1. Naziv in sedež organa: Nacionalna agencija Re-
publike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, Miklo-
šičeva cesta 7, 1000 Ljubljana.

2. Predmet javnega poziva: predmet javnega poziva 
je zbiranje prijav za namestnika člana pritožbene komisije.

3. Pogoji
Za člana pritožbene komisije in njegovega name-

stnika je lahko imenovana oseba, ki:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem 

programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja vi-
soko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobraz-
be, pridobljene po študijskih programih druge stopnje,

– ima opravljen pravniški državni izpit,
– ima vsaj deset let delovnih izkušenj, od tega vsaj 

pet let na sodišču.
4. Trajanje mandata: mandat članov ter njihovih 

namestnikov traja štiri leta. Posamezni član oziroma 
njegov namestnik je lahko ponovno imenovan, toda le 
največ dvakrat zaporedoma.

5. Pristojnost pritožbene komisije: pritožbena komi-
sija odloča o pritožbah zoper odločitve sveta agencije v 
postopkih akreditacij in evalvacij.

6. Vsebina prijave
Prijava kandidata mora vsebovati:
– izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede 

zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stop-
nja izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izo-
brazba pridobljena,

– izjavo kandidata o opravljenem pravniškem dr-
žavnem izpitu z navedbo leta opravljanja izpita,

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno iz-
polnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.

7. Rok in naslov za vlaganje prijav
Kandidati pošljejo prijavo v zaprti ovojnici z označ-

bo »za javni poziv kandidatom za namestnika člana 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1406
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4320
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3443
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3209
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2917
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3065
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3096
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1162
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-1186
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Objave po Zakonu  
o političnih strankah

Št. 2153-17/2006/12(134-03) Ob-2670/22
V register političnih strank se pri politični stranki 

Zveza za napredek Radeč in radeškega območja, s 
skrajšanim imenom Zveza, s kratico imena ZA-R in s 
sedežem v Radečah, V gaju 15 ter z matično številko 
5870526000, vpiše sprememba statuta in sprememba 
zastopnika stranke.

Kot novi zastopnik stranke se vpiše Zoran Čulk, roj. 
11. 11. 1961, državljan Republike Slovenije, s stalnim 
prebivališčem: Titova ulica 46, Radeče.

Št. 2153-27/2006/48(134-03) Ob-2689/22
V register političnih strank se pri politični stranki 

Slovenska ljudska stranka, s kratico imena SLS in 
s sedežem v Ljubljani, Gospodinjska ulica 8, ter z 
matično številko 1029711000, vpiše sprememba za-
stopnika stranke.

Kot novi zastopnik stranke se vpiše Marko Balažic, 
roj. 28. 7. 1984, državljan Republike Slovenije, s stalnim 
prebivališčem: Na jami 14, Ljubljana.
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Evidence sindikatov

Št. 101-19/2022-5 Ob-2569/22
Statut Sindikata kovinske in elektroindustrije 

SKEI, Sindikalne podružnice Litostroj LIP (kratica: 
Litostroj LIP), Litostrojska cesta 40, Ljubljana, ki je 
v hrambi pri Upravni enoti Ljubljana na podlagi odločbe, 
številka 028-10/00-65 z dne 30. 11. 2000, in je vpisan 
v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 
161, se z dnem 13. 5. 2022 izbriše iz evidence statutov 
sindikatov.
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Objave gospodarskih družb

8. do 12. ure, družbeniku na vpogled Načrt čezmejne 
združitve, opr. št. SV 403/2022, z dne 21. 6. 2022 skupaj 
s prilogami, Poročilo poslovodstva prevzete in prevze-
mne družbe o Čezmejni združitvi z dne 21. 6. 2022, za-
ključna poročila prevzete in prevzemne družbe, Bilance 
prevzemne in prevzete družbe po stanju na dan 31. 5. 
2022 in zadnja tri letna poročila družb, ki se združujejo.

4. Vsak družbenik, upnik ali delavec lahko uveljavlja 
svoje pravice na način kot to določa ZGD-1. Vsak upnik 
lahko uveljavlja svoje pravice v skladu z 592. členom 
ZGD-1 in 622.j členom ter drugimi členi ZGD-1, pod 
pogoji, ki jih določa ta zakon.

Upniki lahko uveljavljajo svoje pravice v 30 dneh po 
objavi tega obvestila.

Družbenik družbe lahko uveljavlja svoje pravice v 
skladu s 586. členom in drugimi členi Zakona o gospo-
darskih družbah, pod pogoji, ki jih določa ta zakon.

Družba BIGU AKADEMIJA, izobraževanje, svetova-
nje in trgovina, d.o.o. bo družbeniku na njegovo zahtevo 
najpozneje naslednji delovni dan po prejemu zahteve, 
brezplačno izročila prepis načrta čezmejne združitve 
in ostalih listin, vsakemu upniku ali svetu delavcev, če 
je ustanovljen, pa bo na njegovo zahtevo, najkasneje 
naslednji delovni dan po prejemu zahteve, brezplačno 
izročila prepis listin iz tretje točke.

5. Na skupščini družbe se bo razložil Načrt čezmej-
ne združitve, prav tako bo vsak družbenik obveščen o 
vseh drugih pomembnih informacijah.

BIGU AKADEMIJA, izobraževanje, 
 svetovanje in trgovina, d.o.o.

 Ob-2668/22
Direktor družbe BIGU AKADEMIJA, izobraževa-

nje, svetovanje in trgovina, d.o.o., Partizanska cesta 6, 
2000 Maribor, matična številka: 6152066000, direktor 
Kodrič Mori Helena, na podlagi določil prvega odstavka 
586. člena ZGD-1 v povezavi z 622.e členom ZGD, ob-
javlja naslednje obvestilo:

1. Dne 29. 6. 2022 je bil v sodnemu registru Okro-
žnega sodišča v Mariboru predložen Načrt čezmejne 
združitve družb BIGU AKADEMIJA, izobraževanje, sve-
tovanje in trgovina, d.o.o., Partizanska cesta 6, 2000 
Maribor, matična številka: 6152066000, kot prevzemna 
družba in BigU Academy d.o.o. za savjetovanje i uslu-
ge, s sedežem Maksimirska cesta 119, Zagreb, Re-
publika Hrvaška, MBS: 080407997, OIB 38714531144, 
vpisana pri trgovačkem sudu v Zagrebu, kot prevzeta 
družba.

Družbi sta Načrt čezmejne združitve podpisali dne 
21. 6. 2022, v obliki notarskega zapisa pri notarju Go-
razdu Šifrerju.

2. Na podlagi načrta čezmejne združitve bo izve-
deno statusno preoblikovanje in se bo družba in BigU 
Academy d.o.o. za savjetovanje i usluge, s sedežem v 
Zagrebu, pripojila k družbi BIGU AKADEMIJA, izobra-
ževanje, svetovanje in trgovina, d.o.o., s sedežem v 
Mariboru.

3. Na sedežu družbe BIGU AKADEMIJA, izobraže-
vanje, svetovanje in trgovina, d.o.o., je od objave tega 
sporočila do dneva skupščine oziroma sklepa družbe-
nika, o soglasju k delitvi, vsak delovni dan v času od 
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Zavarovanja terjatev

 Ob-2669/22
Na podlagi neposredno izvršljivega notarske-

ga zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. 
št. SV 1126/2022, z dne 29. 6. 2022 je nepremičnina, 
del stavbe 636-366-8, ki v naravi predstavlja stanova-
nje št. 8 v izmeri 36,90 m2, v pritličju stavbe št. 366, 
k.o. 636 Kamnica, stoječe na parceli 46/7, z naslovom 
Kamniška graba 6, 2351 Kamnica, s pripadajočim sola-
stniškim deležem skupnih prostorov, zemljišča, delov in 
naprav stavbe, last zastavitelja Vajda Žana, do celote, 
zastavljena v korist upnika Banke Sparkasse d.d., ma-
tična številka 2211254000, s poslovnim naslovom Cesta 
v Kleče 15, 1000 Ljubljana, za zavarovanje denarne 
terjatve v višini 57.500,00 EUR s pripadajočimi obrestmi 
in stroški.
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Objave sodišč

Izvršbe

I 57/2020 Os-2524/22
Izvršitelj Peter Omahen, Stegne 21, 1000 Ljublja-

na, je dne 30. 5. 2022 s pričetkom ob 8. uri v zadevi 
I 57/2020, Okrajnega sodišča v Tolminu, Mestni trg 4, 
5220 Tolmin, zoper dolžnika Gregorja Kobal, Kot 24, 
5230 Bovec, za upnico Julio Sacherl, Jella-Lepmann Str. 
38, 61673 München, Nemčija, v kraju Kot 24, 5230 Bo-
vec, pri dolžniku, ob prisotnosti Anže Žunko, pooblašče-
nec upnika, opravil rubež nepremičnin, nepremičnine, ki 
ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer na stanovanje v 
prvem nadstropju večstanovanjske hiše v skupni izmeri 
54,61 m2 na naslovu Kot 24, Bovec, (k.o. Bovec, številka 
stavbe 326, del stavbe 3), last dolžnika do 1/1.

Z opravo dejanja je izvršitelj zaključil ob 8.20.
Okrajno sodišče v Tolminu

dne 6. 6. 2022

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

0433 I 266/2019 Os-2339/22
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi 

upnika mld. Nik Dekleva Ilić, Prežihova ulica 10, Breži-
ce, ki ga zastopa zak. zast. Vesna Dekleva, Prežihova 
ulica 10, Brežice, po Boštjanu Podgoršku, odvetniku v 
Brežicah, proti dolžniku Milošu Ilić, Ferguson Street 33, 
Wolverhampton, Velika Britanija, sedaj neznanega pre-
bivališča, zaradi izterjave 209,96 EUR s pp. sklenilo: 

Dolžniku Milošu Iliću, prej Ferguson Street 33, Wol-
verhampton, Velika Britanija, sedaj neznanega prebivali-
šča, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Za-
kona o izvršbi in zavarovanju postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Ognjen Pau-
nović, Cesta prvih borcev 28, Brežice.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do ta-
krat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za soci-
alne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 13. 5. 2022

N 108/2020 Os-2538/22
Okrajno sodišče v Kopru je v nepravdni zadevi 

predlagatelja Milana Šarlija, Ulica Ferda Bidovca 8, Izo-
la, ki ga zastopa Andreja Gross Gutnik, odvetnica v Ljub-
ljani, zoper nasprotne udeležence: 1. Blanca Olivia Jezi-
ne, Highland Avenue 18, SA 5047 Darlington, Avstralija, 
2. Sandra Prius, Cook Street 54, SA 5606 Posrt Lincoln, 
Avstralija, 3. Bruno Gregoric, Ridgenhaven drive 9, Bel-
levue Heights, 5050 Adelaide, Avstralija, 4. Dario Gre-
goric, Olde drive 18, Gulfview Heights, 5096 Adelaide, 
Avstralija, 5. Sonja Gregorič, Via dei Gravisi 11, 34149 
Trst, Italija, ki jo zastopa Mirjana Djurković, odvetnica v 

Kopru, 6. Silva Gregoric, Localita Vignano 6/c, 34015 
Muggia, Italija, zaradi delitve solastnih nepremičnin, s 
sklepom opr. št. N 108/2020 z dne 2. 6. 2022, postavilo 
četrtemu nasprotnemu udeležencu Dariu Gregoricu za-
časno zastopnico, odvetnico Nino Cek iz Kopra.

Začasna zastopnica je bila četrtemu nasprotnemu 
udeležencu postavljena na podlagi prvega odstavka 
82. člena v zvezi s 4. tč. drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi z 42. členom 
Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1), ki določa, da 
sodišče postavi začasnega zastopnika, če je prebiva-
lišče tožene stranke, ki nima pooblaščenca, neznano. 
Začasni zastopnik bo četrtega nasprotnega udeleženca 
zastopal vse dotlej, dokler četrti nasprotni udeleženec 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 Kopru
dne 2. 6. 2022

I 43/2022 Os-2532/22
V izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvoj-

ni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, 
Dunajska cesta 20, Ljubljana, zoper dolžnika Boštja-
na Belovič, Slovenski trg 1, Kranj – dostava, zaradi 
izterjave 3.136,37 EUR s pripadki, je sodišče dolžni-
ku Boštjanu Belovič, Slovenski trg 1, Kranj – dostava, 
EMŠO 0102976500412, postavilo začasno zastopnico 
Renato Godnjov Špik, Kovorska 31, Tržič, ki ima v tem 
postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika 
od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali 
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
organ pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči, 
da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 6. 2022

I 64/2021 Os-2628/22
Okrajno sodišče v Kranju je v izvršilni zadevi upni-

ka Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljub-
ljana, matična št. 5790760000, davčna št. 91580463, 
Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki ga zastopa Odvet-
niška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.o.o., 
Ajdovščina 4, Ljubljana, zoper dolžnika: Miran Štirn, 
EMŠO 2509968500381, nima bivališča v RS, zaradi 
izterjave 26.037,18 EUR s pripadki sklenilo:

Dolžniku Miranu Štirn, nima bivališča v RS, 
EMŠO 2509968500381, brez bivališča v Republiki Slo-
veniji, se v predmetnem izvršilnem postopku postavi 
začasni zastopnik.

Začasni zastopnik je Marko Drinovec, odvetnik v 
Kranju, Glavni trg 15, Kranj.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 23. 6. 2022

N 468/2018 Os-1803/22
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici 

dr. Andreji Fakin v nepravdni zadevi predlagateljev: 
1. Skupnost vsakokratnih etažnih lastnikov stavbe na 
naslovu Videm 50, Dol pri Ljubljani, 2. Skupnost vsako-
kratnih etažnih lastnikov stavbe na naslovu Videm 51, Dol 
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pri Ljubljani, 3. Skupnost vsakokratnih etažnih lastnikov 
stavbe na naslovu Videm 52, Dol pri Ljubljani, 4. Skup-
nost vsakokratnih etažnih lastnikov stavbe na naslovu Vi-
dem 53 in 54, Dol pri Ljubljani, ki jih kot zakoniti zastopnik 
zastopa upravnik stavbe SZ Ruski car d. o. o., Glinškova 
ploščad 22, Ljubljana, njega pa Odvetniška pisarna Ma-
rija Bele Vatovec d. o. o. iz Ljubljane, zoper nasprotne 
udeležence: 1. PAN-EMONA d. o. o., Fruškogorska 41, 
Novi Sad, Srbija, pravni naslednik družbe KEEK INTER-
NATIONAL, družba za gradbeništvo, storitve in trgovino, 
d. o. o., Ribniška 2, Maribor, 2. Nina Bremše, Bevke 2a, 
Log pri Brezovici, 3. Boštjan Lampe, Križnarjeva pot 28, 
Kranj, 4. Drago Grofelnik, Videm 50, Dol pri Ljubljani, 
5. Nadja Kremesec Grofelnik, Videm 50, Dol pri Ljubljani, 
6. Bojan Šega, Mačkovci 54, Domžale, 7. Damjan Hajsek, 
Skorno pri Šoštanju 50, Šoštanj, 8. Rok Plimon, Robin-
dvor 59, Dravograd, 9. Tadej Majhen, Dole pri Polici 20C, 
Grosuplje, 10. Špela Režek, Krtina 58b, Dob, 11. Roberta 
Katarina Miklavčič, Cesta Radomeljske čete 24a, Radom-
lje, 12. Tomaž Miklavčič, Zgornje Pirniče 45g, Medvode, 
13. Primož Kocuvan, Boračeva 12c, Radenci, 14. Ga-
brijela Malenšek, Linhartova cesta 78, Ljubljana, 15. Jo-
landa Polajšer, Zbilje 61g, Medvode, 16. Sanja Belić, 
Karađorđeva 53, Lazarevac, Srbija, 17. Vesna Simić, 
Ulica Druga Šumadijska 34, Lazarevac, Srbija, 18. Sašo 
Judež, Vinje 120, Dol pri Ljubljani, 19. Marjana Udovič, 
Petelinje 21, Dol pri Ljubljani, 20. Dušan Avsec, Videm 51, 
Dol pri Ljubljani, 21. Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljub-
ljani 1, Dol pri Ljubljani, 22. Igor Jazbinšek, Videm 51, Dol 
pri Ljubljani, zaradi ureditve razmerij med solastniki, dne 
10. februarja 2022, dne 12. 10. 2021 sklenilo, da se na-
sprotni udeleženki Sanji Belić na podlagi 5. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) 
v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku 
(ZNP) postavi začasnega zastopnika – odvetnika Anžeta 
Mlinariča, Miklošičeva cesta 30, Ljubljana, ker nasprotna 
udeleženka Sanja Belić živi v tujini, kjer se vročitev ni mo-
gla opraviti, v Republiki Sloveniji pa nima pooblaščenca.

Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in 
dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovano na-
sprotno udeleženko zastopal od dneva postavitve vse 
do takrat, dokler sama ali njen pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen 
ZPP v zvezi s 37. členom ZNP).

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 2. 2022

N 93/2021 Os-1007/22
Okrajno sodišče v Mariboru je v nepravdni zadevi 

predlagateljev: 1. Vladimir Volavšek, stan. Log 98, Ruse, 
2. Nevenka Kmetič, stan. Počehova 31/a, Maribor, ki 
ju zastopa Odvetniška družba Vesenjak, o.p., d.o.o. iz 
Maribora, zoper nasprotnega udeleženca: Aljaž Rep-
nik, s stalnim preb. na naslovu Centra za socialno delo 
Maribor, Zagrebška cesta 72, Maribor, zaradi delitve 
stvari v solastnini, v skladu s 4. točko drugega odstavka 
82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi 
z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1) 
s sklepom opr. št. N 93/2021 z dne 28. 12. 2021, na-
sprotnemu udeležencu Aljažu Repniku, roj. 9. 9. 1992, 
neznanega bivališča, postavilo začasnega zastopnika – 
odvetnika Jako Svatina Lorenci, Ulica heroja Bračiča 18, 
2000 Maribor, zaradi zastopanja v zgoraj navedeni ne-
pravdni zadevi.

Začasni zastopnik bo zastopal nasprotnega udele-
ženca v postopku vse do takrat, dokler nasprotni ude-
leženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodi-

ščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 12. 2021

Z 131/2021 Os-2444/22
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku postopek 

zavarovanja na predlog upnice Republike Slovenije, 
matična št. 5854814000, davčna št. 17659957, Gre-
gorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno 
odvetništvo Republike Slovenije, proti dolžniku Dušanu 
Dević, EMŠO 0609947501237, brez stalnega prebiva-
lišča v Republiki Sloveniji (prej Zgornja Hajdina 141, 
Hajdina, sedaj Gaggenau, Nemčija), zaradi izterjave 
5.461,12 EUR.

V predmetni zadevi je sodišče s sklepom 
Z 131/2021 z dne 13. 12. 2022 v zvezi s (popravnim) 
sklepom z dne 15. 12. 2021 na predlog upnice v skla-
du s 5. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o 
pravdnem postopku – ZPP dolžniku Dušanu Deviću, 
EMŠO 0609947501237, brez stalnega prebivališča v 
Republiki Sloveniji (prej Zgornja Hajdina 141, Hajdina, 
sedaj Gaggenau, Nemčija) postavilo začasno zasto-
pnico – odvetnico Urško Graj Gselman, Ulica heroja 
Lacka 10, 2250 Ptuj.

Na podlagi 83. člena ZPP ima začasna zastopnica 
v postopku, za katerega je postavljena, vse pravice in 
dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti 
pa ima od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dol-
žnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 26. 5. 2022

0122 I 173/2021 Os-2533/22
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku izvršilni 

postopek na predlog upnika Javni štipendijski, razvoj-
ni, invalidski in preživninski sklad Republike Sloveni-
je Dunajska cesta 20, Ljubljana, proti Robertu Čauše-
vič, Am Graben, Wildenfels, Nemčija, zaradi izterjave 
2.440,52 EUR s pp.

Sodišče je v zadevi na predlog upnika v skladu s 
4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravd-
nem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o 
izvršbi in zavarovanju – ZIZ dolžniku postavilo začasno 
zastopnico Alenko Čeh Gerečnik, odvetnico na Ptuju.

Na podlagi 83. člena ZPP ima začasni zastopnik 
v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in 
dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti 
pa ima od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dol-
žnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 3. 6. 2022

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 189/1969 Os-2395/22
Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščin-

ski postopek po Tomažu Stegolu, sinu Tomaža, rojenim 
17. 12. 1871, nazadnje stanujočim v Podnanosu, Pod-
grič 8, ki je umrl 6. 11. 1958.
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Ker se ne ve za dediče, sodišče poziva vse, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo 
naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega 
oklica v Uradnem listu RS, na oglasni deski in na spletni 
strani tega sodišča. Sodišču naj se javijo predvsem de-
diči pok. zapustnikove sestre Frančiške Stegol, rojene 
13. 2. 1915; dediči pok. zapustnikovega brata Pavla 
Stegola, rojenega 26. 6. 1919.

Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo za-
puščinsko obravnavo in odločilo na podlagi podatkov, s 
katerimi bo razpolagalo.

Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi 206. člena Za-
kona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 20. 5. 2022

D 33/2020 Os-2404/22
Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče pod opra-

vilno številko D 33/2020 zapuščinski postopek po Mariji 
Bratuž, rojeni Černigoj, hčerki Ivane, neznanih rojstnih 
podatkov, z zadnjim znanim prebivališčem v Italiji, v Go-
rici, Via Scuole 6, ki je bila razglašena za mrtvo s skle-
pom Okrajnega sodišča v Ajdovščini, N 14/2019 z dne 
20. 11. 2019, in določenim datumom smrti 4. 12. 1990.

Njena zapuščina je brez dedičev.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 

Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine.

Republika Slovenija ne odgovarja za zapustničine 
dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in o za-
pustničinih obveznostih.

Vsak upnik lahko v šestih mesecih od dneva objave 
tega oklica v zapuščinskem postopku prijavi zahtevo, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso za-
puščine brez dedičev in vloži zahtevo za začetek stečaja 
zapuščine brez dedičev.

Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti po-
trdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi drugega in če-
trtega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 13. 5. 2022

D 299/2021 Os-2409/22
Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, 1290 

Grosuplje v zapuščinski zadevi po pokojnem Jakobu 
Štrubelj, rojen 2. 5. 1859, umrlem 18. 7. 1912, nazadnje 
stanujočem Grosuplje 3, Grosuplje, sodišče za potrebe 
izdaje sklepa o dedovanju izdaja oklic neznanim dedi-
čem.

Zapustnikov stan ob smrti je neznan. Zapustnik po 
podatkih spisa ni imel potomcev.

S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče po 
pokojnem, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku enega 
leta ob objave tega oklica na sodni deski/spletni strani 
sodišča in v Uradnem listu RS.

Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 19. 5. 2022

I D 1785/2019 Os-2368/22
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščin-

ski postopek po pok. Mariji Bauman, rojeni dne 29. 7. 
1867, umrli dne 6. 8. 1945, nazadnje stanujoči na na-
slovu Fosterjeva 42, Ljubljana, državljanstvo neznano.

Ker sodišču niso znani podatki o dedičih, sodišče 
na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) vse, 
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pok. Mariji 
Bauman poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu 
od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče 
zapuščinski postopek nadaljevalo na podlagi podatkov, 
s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2022

D 18/2021-28 Os-2448/22
Okrajno sodišče v Novem mestu, v zapuščinski za-

devi po pokojnem Franju Kastelic, rojenem 15. 1. 1943, 
umrlem 8. 12. 2020, z zadnjim stalnim prebivališčem 
Tržiška ulica 8, Novo mesto, izdaja naslednji oklic ne-
znanim upnikom zapuščine brez dedičev:

Pozivajo se neznani upniki po pokojnem Franju 
Kastelic, rojenem 15. 1. 1943, umrlem 8. 12. 2020, z 
zadnjim stalnim prebivališčem Tržiška ulica 8, Novo 
mesto, ki lahko v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v 
stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določ-
bami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Po preteku šestmesečnega roka bo zapuščina brez 
dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik 
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine 
v stečajno maso stečaja zapuščine. Republike Slovenija 
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in 
zapustnikovih obveznostih lahko upniki pridobijo pri za-
puščinskem sodišču.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 20. 5. 2022

D 211/2022 Os-2403/22
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po dne 1. 1. 1915 razglašeni za mrtvo Angeli 
Gorjup, pok. Valentina, neznanih rojstnih podatkov, z 
zadnjim stalnim prebivališčem Via Media 30, Trst.

Zapustničini zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-

dovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo 
tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, 
sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o 
zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo 
in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 5. 2022

D 224/2020 Os-2415/22
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po dne 23. 4. 2020 umrlem Stefanović Valentinu, 
sin Petra, roj. 19. 5. 1963, z zadnjim stalnim prebivali-
ščem Vogrsko 62, Volčja Draga.

Zapustnikovi zakoniti dediči I. in II. dednega reda 
so se dedovanju odpovedali, zato pridejo v poštev za 
dedovanje dediči III. dednega reda (zap. tete in strici 
oziroma bratranci in sestrične), ki pa sodišču niso znani.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
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diščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo 
tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, 
sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o 
zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo 
in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 5. 2022

D 57/2021 Os-2351/22
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski posto-

pek po dne 25. 12. 2020 umrli zapustnici Anici Ras, roj. 
11. 7. 1956, EMŠO: 1107956505138, drž. RS, nazadnje 
stan. Črneče 146, Dravograd.

Sodišču niso znani zakoniti dediči prvega, drugega 
ali tretjega dednega reda po zapustnici Anici Ras. Iz po-
datkov smrtovnice je razvidno, da je zapustnica umrla 
kot samska oseba, sodišču pa ni znano, ali je zapustnica 
zapustila kakšne potomce ali posvojence oziroma sodi-
šču niso znani nobeni sorodniki, kateri bi prišli v poštev 
k dedovanju.

Morebitne upnike obveščamo, da lahko pri naslov-
nem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki se-
stavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih ter v 
6 (šestih) mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso za-
puščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena 
Zakona o dedovanju (če prijavijo to zahtevo v zapuščin-
skem postopku in priložijo potrdilo o vložitvi predloga za 
začetek stečaja zapuščine brez dedičev).

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel 
stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je 
predmet dedovanja postalo last Republike Slovenije, ki 
na podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju ne odgo-
varja za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 16. 5. 2022

D 95/2022 Os-2406/22
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po po-

kojni Ivani Gizeli Petrevčič, rojeni 7. 11. 1910, hčerki 
Petrevčič Franca (Frančiška) rojenega leta 1880 na 
Ravnah in Marije, rojene Šturm leta 1883 na Mostu na 
Soči, zadnje znano bivališče zapustnice Via Fravetti 3, 
Gorica, Italija, ki je bila razglašena za mrtvo, kot dan 
njene smrti pa določen 8. 11. 1980.

Sodišče s tern oklicem poziva vse morebitne dediče 
zapustnice, da se v roku enega leta od njegove objave 
zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.

Če se v roku enega leta od objave oklica ne bo 
zglasil nobeden dedič, bo sodišče zapuščino razglasilo 
za lastnino Republike Slovenije in jo izročilo pristojnemu 
organu Republike Slovenije.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 5. 2022

D 92/2022 Os-2407/22
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po po-

kojni Zofiji Kuštrin, rojeni 1. 2. 1909, hčerki Petrevčič 
Franca (Frančiška) rojenega leta 1880 na Ravnah in 
Marije rojene Šturm leta 1883 na Mostu na Soči, poro-
čeni leta 1929 z Alojzem Kuštrinom, zadnje znano biva-
lišče Via Capello 58, Gorica, Italija, ki je bila razglašena 
za mrtvo, kot dan njene smrti pa določen 2. 2. 1979.

Sodišče s tem oklicem poziva vse morebitne dediče 
zapustnice, da se v roku enega leta od njegove objave 
zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.

Če se v roku enega leta od objave oklica ne bo 
zglasil nobeden dedič, bo sodišče zapuščino razglasilo 
za lastnino Republike Slovenije in jo izročilo pristojnemu 
organu Republike Slovenije.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 5. 2022

D 96/2022 Os-2408/22
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po po-

kojnem Janezu (Ivanu) Petrevčiču, rojenem 28. 1. 1905, 
sinu Petrevčič Franca (Frančiška) rojenega leta 1880 na 
Ravnah in Marije, rojene Šturm leta 1883, na Mostu na 
Soči, poročenemu leta 1931 z Jožico Cesar, zadnje zna-
no bivališče Via Mirelli 3, Trst, Italija, ki je bil razglašen za 
mrtvega, kot dan njegove smrti pa določen 29. 1. 1975.

Sodišče s tem oklicem poziva vse morebitne dediče 
zapustnika, da se v roku enega leta od njegove objave 
zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.

Če se v roku enega leta od objave oklica ne bo 
zglasil nobeden dedič, bo sodišče zapuščino razglasilo 
za lastnino Republike Slovenije in jo izročilo pristojnemu 
organu Republike Slovenije.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 5. 2022
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Preklici

Spričevala preklicujejo 

Padežnik Matović Tatjana, Obrtniška cesta 13, Zre-
če, potrdilo o končanem izobraževanju pedagoške in 
pedagoško-andragoške izobrazbe, št. 1158, izdano leta 
1999, izdano pri Univerzi v Mariboru, Pedagoški fakul-
teti, na ime Padežnik Tatjana. gnw‑344249

Drugo preklicujejo 

DRAGAN MRDJENOVIĆ S.P., Ulica XIV. divizije 8, 
Celje, izvod licence št. 015037-002, za vozilo SCANIA, 
reg. št. CE KZ 070, veljavnost do 24. 11. 2022. gnz‑344246

DRAGAN MRDJENOVIĆ S.P., Ulica XIV. divizije 8, 
Celje, izvod licence št. 015037-001, za vozilo MERCE-
DES - ACTROS, reg. št. CE KZ 075, veljavnost do 24. 11. 
2022. gny‑344247

DUNJA LOGISTIKA d.o.o., Cesta na Dobrovo 93, 
Celje, dovolilnico, št. 1037, za državo BIH, oznaka države: 
070. gno‑344257

ERMAR D.O.O., CESTA ANDREJA BITENCA 68, 
Ljubljana, potrdilo za voznika, št. 017902/BGD37-2-
855/2022, izdano na ime Ljubo Arsic, veljavno od 16. 2. 
2022 do 8. 10. 2022, izdano pri Obtni zbornici Slovenije, 
leta 2022. gnk‑344261

Harl Rudolf, Zg. Ščavnica 47, Sv. Ana v Slov. goricah, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500061977000, izdal 
Cetis d.d. gnm‑344259

Horvat Igor, Ilirska ulica 7, Škofja vas, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500045623001, izdal Cetis d.d. 
gnj‑344262

JAKOPANEC LEVART RENATA - ODVETNICA, 
DUNAJSKA CESTA 21, Ljubljana, odvetniško izkaznico, 
št. 3860-023812, izdajatelj: Odvetniška zbornica Slovenije. 
gnn‑344258

KOGRAD GRADBENIŠTVO D.O.O., Majer 21, Čr-
nomelj, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500277460, 
izdana na ime Andrej Kapš, izdal Cetis d.d. gns‑344253

Mikuž Stanislav, Gradnikove brigade 19, Nova Gorica, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500009226002, izdal 
Cetis d.d. gnr‑344254

PFEIFER d.o.o., Prihova 21, Nazarje, potrdilo o uspe-
šno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za 
pridobitev licence v cestnem prometu (upravljalec prevo-
zov), št. 609833, izdano na ime Franc Pfeifer, izdano pri 
Ministrstvu za promet in zveze, leta 1997. gnt‑344252

Prevozništvo Daniel Fijavž d.o.o., Spodnje Strani-
ce 16A, Stranice, potrdilo za voznika, št. 014896/AD-3-
4348/2017, izdano na ime Zoran Simeunović, veljavno 
od 9. 8. 2017 do 31. 7. 2022, izdano pri Obrtni zbornici 
Slovenije, leta 2017. gni‑344263

Prevozništvo Daniel Fijavž d.o.o., Spodnje Strani-
ce 16A, Stranice, potrdilo za voznika, št. 014896/AČ-2-
4697/2020, izdano na ime Oliver Petrović, veljavno od 9. 
10. 2020 do 16. 9. 2022, izdano pri Obrtni zbornici Slove-
nije, leta 2020. gnh‑344264

Prevozništvo Daniel Fijavž d.o.o., Spodnje Strani-
ce 16A, Stranice, izvod licence, št. 014896/004, za vo-
zilo MAN, reg. št. CE DV 461, veljavno do 31. 7. 2022. 
gng‑344265

Prevozništvo Daniel Fijavž d.o.o., Spodnje Strani-
ce 16A, Stranice, izvod licence, št. 014896/008, za vo-
zilo Scania, reg. št. CE DA 277, veljavno do 31. 7. 2022. 
gnf‑344266

Prevozništvo Daniel Fijavž d.o.o., Spodnje Strani-
ce 16A, Stranice, izvod licence, št. 014896/009, za vo-
zilo Scania, reg. št. CE DA 296, veljavno do 31. 7. 2022. 
gne‑344267

Prevozništvo Daniel Fijavž d.o.o., Spodnje Stranice 
16A, Stranice, izvod licence, št. 014896/014, za vozilo 
Renault, reg. št. CE FD 243, veljavno do 31. 7. 2022. 
gnd‑344268

Prevozništvo Daniel Fijavž d.o.o., Spodnje Strani-
ce 16A, Stranice, izvod licence, št. 014896/029, za vo-
zilo MAN, reg. št. CE FD 247, veljavno do 31. 7. 2022. 
gnc‑344269

Prevozništvo Daniel Fijavž d.o.o., Spodnje Strani-
ce 16A, Stranice, izvod licence, št. 014896/080, za vo-
zilo MAN, reg. št. CE FT 458, veljavno do 31. 7. 2022. 
gnb‑344270

PROTELUM d.o.o., Tomačevo 1, Ljubljana, dovolil-
nico, št. 2225058, za državo BY - tretje države, oznaka 
države: 112/01. gnl‑344260

TAHO CENTER, ANDREJ VODENIK s.p., Ki-
dričeva ulica 25, Celje, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500006514003, izdano na ime Jani Pečnik, izda-
jatelj Cetis Celje, d.d. gnx‑344248

TRANSPORT MARO AVTO d.o.o., Ulica bratov 
Turjakov 7, Rače, licenco, št. GE009094/05086/016. 
gnp‑344256

Vidic Matjaž, Videm 6B, Dol pri Ljubljani, digitalno ta-
hografsko kartico, št. 1070500007775002, izdal Cetis d.d. 
gnu‑344251

Zamernik Boštjan, Za Ljubnico 54, Ljubno ob Savinji, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500026885002, izdal 
Cetis d.d. gnq‑344255
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