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Št. 3310-86/2022/3

Ob-2937/22

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi četrtega od
stavka b28.b člena 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) objavlja
javni razpis
za podelitev javnega pooblastila za krovno
spremljanje stanja kmetijskih tal
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi
sa je podelitev javnega pooblastila za krovno spremlja
nje stanja kmetijskih tal za obdobje petih let od 1. janu
arja 2023 do 31. decembra 2027.
II. Opis izvedbe javnega pooblastila
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je pristojno za zbira
nje in obdelavo podatkov, ki so potrebni za spremljanje
stanja kmetijskih tal. Navedene naloge se izvajajo kot
javno pooblastilo.
2. Pravna podlaga za spremljanje stanja kmetijskih
tal je 28.b člen 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 na
daljnjem besedilu: zakon), Pravilnik o spremljanju stanja
kmetijskih tal (Uradni list RS, št. 103/22) in Pravilnik o
pogojih, ki jih mora izpolnjevati nosilec javnega poobla
stila za krovno spremljanje stanja kmetijskih tal (Uradni
list RS, št. 103/22).
3. Naloge javnega pooblastila obsegajo:
a. vzorčenje, pedološki opis značilnosti tal na kme
tijskem zemljišču in ocena kakovosti kmetijskih tal;
b. izvajanje laboratorijskih analiz vzorcev tal;
c. interpretacija analiz in priprava podatkov o stanju
kmetijskih tal za vnos v zbirko podatkov iz 161.a člena
zakona;
č. organizacija oziroma izvajanje primerjalnih la
boratorijskih testov za zagotavljanje kakovosti in pri
merljivosti laboratorijev nosilcev javnega pooblastila za
spremljanje stanja kmetijskih tal;
d. izvajanje usposabljanja vzorčenja tal in pedolo
škega opisovanja tal na kmetijskih zemljiščih in
e. priprava poročil o opravljenih aktivnostih na pod
ročju spremljanja stanja kmetijskih tal.
III. Upravičenec: upravičenec do podelitve javnega
pooblastila je lahko pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje
iz tega javnega razpisa.
IV. Pogoji za pridobitev javnega pooblastila
1. Vlagatelj mora vložiti vlogo za pridobitev javne
ga pooblastila na prijavnem obrazcu iz razpisne doku
mentacije (razpisni obrazec št. 1), z vsemi zahtevanimi

prilogami in dokazili iz tega javnega razpisa in razpisne
dokumentacije, ter mora za pridobitev javnega poobla
stila izpolnjevati pogoje iz tega poglavja.
2. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj,
so:
– da je registriran za opravljanje tehničnega sveto
vanja ali tehničnega preizkušanja ali analiziranja;
– da ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave,
stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije, izbrisa
iz registra;
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge
dajatve, določene s predpisi, ki jim je potekel rok plačila.
3. Nosilec javnega pooblastila za krovno sprem
ljanje stanja kmetijskih tal mora izpolnjevati naslednje
pogoje glede števila in izobrazbe zaposlenih:
– ima zaposlena vsaj dva strokovnjaka z znanji
s področja pedologije in izkušnjami, ki zajemajo po
znavanje morfologije tal, pedološki opis značilnosti tal,
vzorčenje, vrednotenje in oceno kakovosti kmetijskih
tal, kar dokazuje s seznamom zaposlenih ter navedbo
vsaj treh njihovih znanstvenih in strokovnih publikacij ali
javnih pooblastil s področja vzorčenja in vrednotenja tal;
– zaposleni iz prejšnje alineje mora imeti najmanj
izobrazbo naravoslovne smeri, pridobljeno po študij
skem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki
ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih pro
gramih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja
slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven, z
najmanj tremi leti delovnih izkušenj;
– ima zaposlena vsaj dva strokovnjaka z znanji s
področja analitike tal in vsaj enega tehničnega sodelav
ca za področje analitike tal, kar dokazuje s seznamom
zaposlenih, ki izkazujejo usposobljenost s področja ana
litike tal z navedbo vsaj treh referenc iz področja tega
javnega razpisa.
4. Nosilec javnega pooblastila za krovno sprem
ljanje stanja kmetijskih tal mora izpolnjevati naslednje
tehnične pogoje oziroma tehnično opremljenost, kar do
kazuje na naslednji način:
– s seznamom opreme za izvedbo vzorčenja tal in
pedološkega opisa tal, kar dokazuje z dokazili o izvaja
nju nalog iz področja tega pravilnika v obdobju zadnjih
petih let;
– ima laboratorij za analizo tal z akreditacijo po
SIST EN ISO/IEC 17025 izdano s strani Slovenske
akreditacije ali nacionalnega akreditacijskega organa
druge države članice, ki ima z Evropsko akreditacijo
sklenjen sporazum o medsebojnem priznavanju akredi
tacij in uvedene, preverjene ter dokumentirane analizne
metode oziroma postopke za pripravo in analizo kako
vosti kmetijskih tal, s katerimi dokazuje, da lahko izvaja
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analize in druge naloge javnega pooblastila (krožne
analize, preverjanje kvalitete in kakovosti ipd.) za krovno
spremljanje stanja kmetijskih tal;
– vsaj deset let sodeluje v mednarodni primerjalni
laboratorijski shemi za zagotavljanje kakovosti in pri
merljivosti laboratorijev na področju analitike tal, kar
dokazuje s poročili o uspešnosti rezultatov analiz v med
laboratorijski shemi.
V. Merila za pridobitev javnega pooblastila
1. Merila za izbor nosilca javnega pooblastila za
krovno spremljanje stanja kmetijskih tal na javnem razpi
su so znanja in delovne izkušnje s področja spremljanja
stanja kmetijskih tal, pedologije kmetijskih tal, laborato
rijskih analiz kmetijskih tal in vzorčenja kmetijskih tal.
2. Pri izkazanih znanjih se upošteva število stro
kovnih člankov oziroma objav ali sodelovanje pri skupi
nah iz področja javnega pooblastila v zadnjih treh letih
(2019–2021). Vsak strokovni članek ali objava in vsako
sodelovanje pri strokovnih skupinah prinese po 1 refe
renčno točko. Točke se seštevajo za vse zaposlene in
skupno število referenčnih točk prinese:
– do vključno 5 referenčnih točk = 10 točk;
– 6 do 10 referenčnih točk = 20 točk;
– 11 in več referenčnih točk = 30 točk.
Vlagatelj mora za dokazovanje tega merila izpol
niti razpisni obrazec št. 2 razpisne dokumentacije in
obvezno navesti tudi naziv institucije, pri kateri je prido
bil strokovno referenco oziroma navesti ime in priimek
kontaktne osebe, pri katerem lahko ministrstvo preveri
izkazana znanja.
3. Pri delovnih izkušnjah se upošteva delovanje po
sameznega zaposlenega na izobraževanjih in izkušnje
s področja spremljanja stanja kmetijskih tal, pedologije
kmetijskih tal, laboratorijskih analiz kmetijskih tal ter
vzorčenja kmetijskih tal v zadnjih treh letih (2019–2021).
1 dan udeležbe na izobraževanju prinese 1 izobraže
valno točko. Točke se seštevajo za vse zaposlene in
skupno število izobraževalnih točk (v nadaljnjem bese
dilu: IT) prinese:
– do vključno 5 IT = 10 točk;
– 6 do 10 IT = 20 točk;
– 11 in več IT = 30 točk.
Vlagatelj mora za dokazovanje tega merila predloži
ti kopijo potrdila o udeležbi, iz katere morajo biti razvidni:
naslov izobraževanja, datum izobraževanja, trajanje in
izvajalec izobraževanja.
4. Kot ustrezna dokazila in listine za izkazovanje
znanja in delovnih izkušenj iz tega poglavja se upošte
vajo dokazila, iz katerih so razvidne:
– izkušnje s poznavanjem področja spremljanja
stanja kmetijskih tal;
– usposobljenost za izvajanje terenskega dela za
vzorčenje tal s poznavanjem pedologije:
– znanja in izkušnje na področju zagotavljanja kon
trole kakovosti in opravljenega dela pri med laboratorij
skih primerjalnih analiz, kar dokažejo s sodelovanjem
pri vsaj treh preverjanjih na tem področju v zadnjih petih
letih in
– sodelovanje v mednarodnih strokovnih skupinah
za področja kmetijskih tal.
VI. Dokazila o izpolnjevanju pogojev in meril
1. Vlagatelj mora glede izpolnjevanja pogojev in
meril iz tega javnega razpisa predložiti vsa dokazila in
priloge iz razpisne dokumentacije.
2. Za izpolnjevanje splošnih pogojev iz 2. točke
IV. poglavja tega javnega razpisa mora vlagatelj pred
ložiti podpisan razpisni obrazec št. 1 razpisne doku
mentacije – Izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev za
izvedbo javnega razpisa.
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3. Za izpolnjevanje pogojev glede števila in izo
brazbe zaposlenih iz 3. točke IV. poglavja tega javnega
razpisa mora vlagatelj predložiti izpolnjen in podpisan
razpisni obrazec št. 2 razpisne dokumentacije – Kad
ri. Vlagatelj vpiše v obrazec kadre, ki so bili pri njem
zaposleni vsaj en mesec pred dnevom objave javnega
razpisa. Za čas trajanja pogodbe mora imeti število za
poslenih in njihovo izobrazbo enako, kot je navedeno
v razpisnem obrazcu št. 2 razpisne dokumentacije ob
oddaji vloge.
4. Za izpolnjevanje akreditacije laboratorija iz 4. toč
ke IV. poglavja tega javnega razpisa mora vlagatelj pred
ložiti ustrezne listine izdane s strani Slovenske akredi
tacije ali nacionalnega akreditacijskega organa druge
države članice, ki ima z Evropsko akreditacijo sklenjen
sporazum o medsebojnem priznavanju akreditacij in
uvedene, preverjene ter dokumentirane analizne me
tode oziroma postopke za pripravo in analizo kakovosti
kmetijskih tal.
5. Za izpolnjevanje pogojev glede tehnične opre
mljenosti iz 4. točke IV. poglavja tega javnega razpisa
mora vlagatelj predložiti potrdila o ustreznosti računal
niške in programske opreme.
6. Za izpolnjevanje pogoja glede registracije za
opravljanje tehničnega svetovanja ali tehničnega pre
izkušanja ali analiziranja iz 2. točka IV. poglavja tega
javnega razpisa mora vlagatelj predložiti uradno listino
(npr. akreditacijami, spričevali, potrdili, dovoljenji).
VII. Odločanje o ustreznosti vlog: ministrstvo bo
obravnavalo vse pravočasno prispele in popolne vloge.
Javno pooblastilo bo podeljeno na podlagi izpolnjevanja
vseh zahtevanih pogojev iz tega javnega razpisa ter do
seženih točk glede meril za pridobitev javnega pooblasti
la. Vlogi, ki bo dosegla najvišje število točk, bo z odločbo
podeljeno javno pooblastilo. Če bo več vlog doseglo
enako število točk, bo javno pooblastilo podeljeno vlogi,
ki bo pri merilu izkazana znanja dobila višje število točk.
V primeru, da ima dvoje ali več vlog enako število točk
in tudi enako število točk pri merilu izkazana znanja, bo
ministrstvo izvedlo žreb o izbiri nosilca javnega poobla
stila. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj vloge, ki je
predmet žrebanja. O datumu in času žrebanja ministrstvo
obvesti vlagatelje vlog, ki so predmet žrebanja (vabljeni
vlagatelji), pisno. Tričlansko komisijo, ki opravi žrebanje,
in predsednika komisije, imenuje predstojnik ministrstva
izmed oseb, zaposlenih na ministrstvu.
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija in vzorec pogodbe je
objavljena na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano: https://www.gov.si/drzavni-or
gani/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-
in-prehrano/javne-objave/.
Vse ostale informacije v zvezi z javnim razpisom
daje dr. Boštjan Petelinc, tel. 01/478-93-38.
IX. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati po pošti v pisni obliki na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra
no, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ali jo osebno vložiti v
glavni pisarni ministrstva.
Rok za oddajo vloge na ta javni razpis je 28. 9.
2022.
Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah, označe
ne z oznako na sprednji strani:
Ne odpiraj – vloga za javni razpis Podelitev javnega
pooblastila za krovno spremljanje stanja kmetijskih tal,
ime in naslov vlagatelja.
X. Pogodba: medsebojna razmerja bosta ministr
stvo in nosilec javnega pooblastila uredila s pogodbo.
Vzorec pogodbe mora vlagatelj parafirati in priložiti vlogi.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
XI. Odločba o podelitvi javnega pooblastila: javno
pooblastilo podeli minister z odločbo v upravnem po
stopku za obdobje petih let, in sicer od 1. januarja 2023
do 31. decembra 2027.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. U014-20/2022/1

Ob-2957/22

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, goz
darstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, vete
rinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 1000
Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 66. člena Za
kona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 45/04
– ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 90/12 –
ZdZPVHVVR in 22/18) in 5. člena Uredbe o mreži javne
veterinarske službe in izvajalcev nalog odobrenih vete
rinarjev (Uradni list RS, št. 54/08), objavlja
javni razpis
za dodelitev koncesije za izvajanje javne
veterinarske službe, ki se ne financira
iz proračunskih sredstev, za živali, ki so v oskrbi
v Zavetišču za živali Maribor
1. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju:
UVHVVR), Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Dodelitev koncesije za izvajanje javne veterinarske
službe, ki se ne financira iz proračunskih sredstev, za
živali, ki so v oskrbi v Zavetišču za živali Maribor, Avto
mobilska ulica 25, 2000 Maribor, ki ga upravlja Javno
podjetje Snaga, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor,
in sicer za opravljanje naslednjih dejavnosti javne vete
rinarske službe:
– označevanje živali ter vodenje registra živali v
skladu s predpisi;
– izvajanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje,
zdravljenje in zatiranje živalskih bolezni ter poškodb in
kirurški posegi na živalih;
– osnovna terenska in laboratorijska diagnostika za
odkrivanje kužnih bolezni živali.
3. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se sklene
za obdobje 10 let in začne veljati z dnem podpisa pogod
be med koncendentom in koncesionarjem.
4. Pogoji: za opravljanje dejavnosti iz 2. točke tega
javnega razpisa mora imeti vlagatelj za Zavetišče za živali
Maribor, Avtomobilska ulica 25, 2000 Maribor, dokončno
odločbo UVHVVR o izpolnjevanju pogojev iz predpisa,
ki ureja pogoje, ki jih morata izpolnjevati živalski vrt in
zavetišče za zapuščene živali za pridobitev koncesije za
opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe.
5. Prijava
Prijavi je treba priložiti:
– imena in priimke veterinarjev in veterinarskih po
močnikov, ki bodo opravljali veterinarske dejavnosti iz
tega javnega razpisa;
– za veterinarje dokazila o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje veterinarske dejavnosti (licenco ali številko
odločbe o licenci), za veterinarske pomočnike potrdila
o izobrazbi;
– za veterinarje in veterinarske pomočnike, ki so
zaposleni v organizaciji, dokazila o zaposlitvi (potrjen
obrazec M-1 ali fotokopijo pogodbe o zaposlitvi);
– za veterinarje in veterinarske pomočnike, ki imajo
z organizacijo sklenjeno pogodbo o delu ali podjemno
pogodbo, fotokopijo pogodbe;
– zadnji izpis iz sodnega/poslovnega registra, ki ne
sme biti starejši od 15 dni.
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6. Rok javnega razpisa
Rok prijave je odprt do 2. 9. 2022. V primeru pripo
ročene pošiljke se štejejo za pravočasne prijave, ki bodo
poslane do izteka dneva 2. 9. 2022, v primeru osebne
dostave v glavno pisarno UVHVVR, Dunajska cesta 22,
1000 Ljubljana, morajo biti prijave vložene do vključno
2. 9. 2022, do 14. ure.
Prepozno prispele prijave se zavržejo.
Nepopolne prijave se zavržejo, če ne bodo do
polnjene v osmih dneh od vročitve pisnega poziva za
dopolnitev vloge.
7. Naslov za vložitev vlog: prijavitelj pošlje ali pri
nese vlogo osebno v zaprti ovojnici z oznako »Ne od
piraj – koncesija – Zavetišče Maribor«, na Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska
cesta 22, 1000 Ljubljana, VI. nadstropje.
8. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo 6. 9. 2022, ob 10. uri, v poslovnih
prostorih UVHVVR, v VI. nadstropju, Dunajska cesta 22,
1000 Ljubljana.
Pri odpiranju vlog smejo biti prisotni prijavitelji oziro
ma predstavniki prijaviteljev, če imajo pisno pooblastilo.
9. Obveščanje o izbiri
O izbiri koncesionarja bo prijavitelj prejel odločbo o
izbiri v roku 30 dni po ocenjevanju prispelih vlog.
Podrobnejše informacije so na voljo na UVHVVR,
tel. 01/300-13-00 in 01/300-13-08, vsak delovni dan od
9. do 10. ure (kontaktna oseba: Uroš Boštjančič).
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo
in varstvo rastlin
Št. 5110-1/2022-3

Ob-2944/22

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repub
like Slovenije na podlagi 34. člena v povezavi z 12. in
100. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in ino
vacijski dejavnosti (ZZrID) (Uradni list RS, št. 186/21;
v nadaljevanju: Zakon), 2. in 11. člena Pravilnika o
postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremlja
nju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20, 145/20 in 186/21 – ZZrID;
v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), Metodologije oce
njevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6.
2017 – uradno prečiščeno besedilo, 6319-2/2013-39 z
dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018,
6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z
dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018,
6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45
z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018,
6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z
dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018,
6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51
z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019,
631-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z
dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019,
6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57
z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020,
6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 z
dne 5. 10. 2020, 6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020,
6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021, 6319-2/2013-63 z
dne 19. 4. 2021, 6319-2/2013-64 z dne 5. 7. 2021 in
6319-2/2013-65 z dne 6. 12. 2021 (v nadaljevanju: Me
todologija), objavlja
javni razpis
za (so)financiranje gostovanj pri vodjah
ERC projektov za obdobje 2023–2025
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred
stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repub
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like Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: agencija).
2. Predmet in cilj javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je (so)financiranje go
stovanj pri nekdanjih in sedanjih vodjah ERC projektov
zunaj Republike Slovenije, ki so že izvedli ali trenutno
izvajajo znanstvenoraziskovalne projekte ERC (Starting
Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant) na področju
katerekoli znanstvene vede. Gostovanja raziskovalcev
iz Slovenije (v nadaljevanju: gostujoči raziskovalec) tra
jajo najmanj en in največ šest mesecev. Gostovanja raz
iskovalcev so časovno sklenjena (nedeljiva) gostovanja
v trajanju od enega do šestih mesecev.
Cilj javnega razpisa je sodelovanje z nekdanjim ali
sedanjim vodjo ERC projekta in s tem razvijanje uspo
sobljenosti za pripravo lastnega projekta ter povečanje
možnosti, da raziskovalec iz Slovenije postane sam
prejemnik ERC projekta. Iz tega izhaja zaključni cilj
javnega razpisa, tj. prijava znanstvenoraziskovalnega
projekta na razpis ERC, in sicer znotraj obdobja prvih
dveh istovrstnih razpisov ERC po zaključku gostovanja,
pri čemer se kot zadnji rok za oddajo prijave na razpis
ERC upošteva drugi možni datum prijave na istovrstni
razpis ERC, za katerega gostujoči raziskovalec izpolnju
je pogoje ob prijavi. V primeru, da gostujoči raziskovalec
z ozirom na leto zagovora prvega doktorata med prvim
in drugim možnim datumom prijave na istovrstni razpis
ERC izpolni pogoje za višjo stopnjo razpisov ERC ter
se ni prijavil na razpis ERC ob prvem možnem datumu,
se kot zadnji rok za oddajo prijave na razpis ERC upo
števa drugi možni datum prijave na razpis ERC na višji
stopnji, ki se prav tako določi glede na datum zaključka
gostovanja.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na
javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije
(v nadaljevanju: RO), ki so vpisane v zbirko podatkov
o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v na
daljevanju: Evidenca RO) in zasebni raziskovalci, ki
so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi
agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom
in s predpisi agencije.
4. Pogoji, ki jih morata ob prijavi izpolnjevati prijavi
telj in gostujoči raziskovalec
4.1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj
(1) Prijavitelj lahko prijavi več vlog, vendar ne več
kot eno vlogo za posameznega raziskovalca. Za posa
meznega raziskovalca lahko vlogo odda le en prijavitelj.
(2) Raziskovalna organizacija, ki je prijavitelj na
javni razpis, je hkrati raziskovalna organizacija, preko
katere se gostujoči raziskovalec prijavi na razpis ERC
po zaključku gostovanja, kot izhaja iz drugega odstavka
2. točke javnega razpisa.
(3) Prijavitelj se pisno obveže, da se bo gostujoči
raziskovalec prijavil na razpis ERC po zaključenem go
stovanju, kot izhaja iz drugega odstavka 2. točke javne
ga razpisa. V nasprotnem primeru bo agencija skladno s
pogodbo zahtevala vrnitev vseh že izplačanih sredstev.
4.2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati gostujoči razi
skovalec
(1) Gostujoči raziskovalec mora imeti izobrazbo,
pridobljeno po študijskem programu tretje stopnje ozi
roma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene
po študijskih programih tretje stopnje, in je v skladu z
zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvršče
na na 10. raven, ter izkazovati mednarodno primerljive
raziskovalne rezultate v skladu z Zakonom, Pravilni
kom o postopkih, Kriteriji za ugotavljanje izpolnjeva
nja izkazovanja mednarodno primerljivih raziskovalnih
rezultatov in obdobje zajema mednarodno primerljivih
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raziskovalnih rezultatov za vodjo raziskovalnega pro
jekta in programa, št. 007-5/2022-3 z dne 16. 5. 2022
in Metodologijo.
(2) Kvantitativne ocene za posamezne elemente
ocenjevanja (A1 in CI) in za posamezno znanstveno
vedo, ki so opredeljene v Metodologiji, pridobi in izraču
na agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene
uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS
(COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka jav
nega razpisa (A1) oziroma na dan zadnjega zajema
podatkov v bazah SICRIS (COBISS) pred zaključkom
javnega razpisa (CI).
(3) Gostujoči raziskovalec mora imeti evidenčno
številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan v Evi
denco raziskovalcev ali register zasebnih raziskovalcev
pri agenciji.
(4) Gostujoči raziskovalec se pisno obveže, da se
bo po zaključenem gostovanju prijavil na razpis ERC,
kot izhaja iz drugega odstavka 2. točke javnega raz
pisa. V nasprotnem primeru bo od prijavitelja agencija
skladno s pogodbo zahtevala vrnitev vseh že izplačanih
sredstev.
(5) Gostujoči raziskovalec, ki je gostoval pri vodji
ERC projekta na podlagi zadevnega razpisa, se ne more
ponovno prijaviti na javni razpis za (so)financiranje go
stovanj pri vodjah ERC projektov.
5. Razpisna dokumentacija
Prijava mora obvezno vsebovati:
a) Prijavno vlogo ARRS-ERC-FS;
b) Osnutek dispozicije znanstvenoraziskovalnega
projekta v slovenskem in angleškem jeziku v pred
pisanem formatu, s katero bo gostujoči raziskovalec
kandidiral na bodočem razpisu ERC. Dolžina osnutka
dispozicije je največ 15 strani za posamezno jezikovno
različico;
c) Izjavo gostujočega raziskovalca, da bo ob
prijavi na razpis ERC izpolnjeval pogoje razpi
sa, na katerega se bo prijavil: https://erc.europa.eu/
(ARRS-ERC-FS-Izjava1);
d) Izjavo prijavitelja in gostujočega raziskovalca,
da se bo slednji po zaključenem gostovanju prijavil na
razpis ERC, kot izhaja iz drugega odstavka 2. točke
javnega razpisa (ARRS-ERC-FS-Izjava2);
e) Življenjepis – Curriculum Vitae – ki izkazuje skla
dnost po kriteriju ocenjevanja znanstvene odličnosti go
stujočega raziskovalca, kot sledi iz 7.a. točke javnega
razpisa. Format življenjepisa se mora skladati z navodili
ERC: https://erc.europa.eu/;
f) Pismo podpore vodje ERC projekta s predpisani
mi vsebinskimi elementi:
– seznanjenost vodje ERC projekta s pogoji pobude
ERC Fellowship,
– seznanjenost vodje ERC projekta z dispozicijo
gostujočega raziskovalca,
– strokovno mnenje vodje ERC projekta glede
osnutka dispozicije gostujočega raziskovalca (opis
prednosti in pomanjkljivosti ter potencial za uspeh na
razpisu ERC),
– opis načrta vključitve gostujočega raziskovalca v
skupno delo na projektu.
6. Ocenjevalni postopek
Ocenjevalni postopek vodi občasno strokovno telo
(v nadaljevanju: OST), ki ga imenuje Znanstveni svet
agencije (v nadaljevanju: ZSA). ZSA s sklepom o ime
novanju določi predsednika, namestnika predsednika in
člane OST, njihove naloge ter trajanje mandata. Sestava
OST pokriva vse znanstvene vede, iz katerih prihaja
predmet ocenjevanja. Ocenjevalni postopek se izvede
po vsakokratnem odpiranju prijav.
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V primeru večjega števila prijav, ki dosežejo mejni
prag za uvrstitev v izbor za sofinanciranje, s čimer so
presežena razpoložljiva sredstva javnega razpisa, je
sestavni del ocenjevalnega postopka tudi ustna pred
stavitev (intervju). Ustna predstavitev s strani predlaga
nega vodje je namenjena samo za tiste prijave, katerih
skupna ocena je enaka spodnjemu mejnemu pragu, ki
se v tem primeru določi glede na razpoložljiva sredstva
javnega razpisa. Pri ustni predstavitvi sodelujeta vsaj
dva člana OST, pri čemer obvezno sodeluje član OST
s področja vede, ki je predmet prijave. Ustna predstavi
tev se oceni z usklajeno oceno od 0 do 5. Ocena pred
stavitve dopolnjuje skupno oceno. Pri ustni predstavitvi
se upošteva kakovost prijave in možnosti projekta za
uspeh na bodočem ERC razpisu.
OST ob zaključku ocenjevalnega postopka pripravi
končno oceno prijav in finančno ovrednoten prednostni
seznam prijav, pri čemer upošteva skupno oceno in mo
rebitne ustne predstavitve. OST nato posreduje predlog
prednostnega seznama prijav za sofinanciranje ZSA v
obravnavo. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje na
predlog ZSA sprejme direktor agencije.
Prijave, ki presegajo v javnem razpisu določeno
število gostovanj v posameznem letu, se zavrnejo, pri
čemer se upošteva vrstni red prispetja glede na datum
in čas vložitve popolne prijave.
7. Kriteriji za izbiro prijav za (so)financiranje
V postopku izbora prijav za sofinanciranje gosto
vanj se uporabljajo naslednji kriteriji in kazalniki:
a) Za ocenjevanje po kriteriju Znanstvena odličnost
(10 točk) se uporablja naslednje kazalnike:
– Izjemni dosežki, ki se nanašajo na raziskovalno
področje oziroma cilje, kot so opredeljeni v osnutku dis
pozicije znanstvenoraziskovalnega projekta;
– Izkazana sposobnost samostojnega in ustvarjal
nega razmišljanja;
– Sposobnost priprave predloga raziskave in vo
denja raziskav;
– Ustreznost naslavljanja pomembnih raziskovalnih
izzivov;
– Ambicioznost in izjemnost ciljev (na primer nove
metode in pristopi k razvoju področij in potencial za pre
seganje obstoječega stanja v znanosti);
– Jasnost koncepta, vključno z interdisciplinarnim
vidikom, in ustreznost ciljev;
– Primernost predlagane metodologije raziskave za
doseganje ciljev.
b) Za ocenjevanje po kriteriju Kakovost in učinkovi
tost izvedbe (5 točk) se uporablja naslednje kazalnike:
– Skladnost dejavnosti vodje ERC projekta in go
stujočega raziskovalca;
– Kakovost načrta vključitve gostujočega razisko
valca v dejavnosti vodje ERC projekta;
– Primernost raziskovalnih zmogljivosti raziskoval
ne organizacije vodje ERC projekta.
Za ocenjevanje po kriteriju Znanstvena odličnost je
možnih 10 točk in po kriteriju Kakovost in učinkovitost
izvedbe 5 točk, skupaj torej 15 točk. Če posamezna pri
java ne doseže mejnega praga, ki za vsak kriterij pred
stavlja najmanj polovico največjega možnega števila
točk, ali skupnega mejnega praga vsote obeh ocen, to
je 10 točk, se ne izbere za (so)financiranje.
8. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in (so)
financiranje gostovanj
Predvidena višina sredstev javnega razpisa znaša
okvirno 260.000,00 EUR. Realizacija je vezana na pro
računske možnosti.
Agencija bo v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2025
sofinancirala do 6 gostovanj v posameznem koledar
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skem letu. Število sofinanciranih gostovanj ter obseg in
datum začetka sofinanciranja so vezani na proračunske
možnosti.
Agencija bo gostujočim raziskovalcem v okviru jav
nega razpisa ob gostovanjih pri vodjah ERC projektov
(so)financirala:
– nadomestilo za delo v tujini, ki vključuje stroške
nastanitve, stroške prevoza do kraja gostovanja in na
zaj, stroške prevoza na delo v kraju gostovanja in stro
ške prehrane med delom v skupnem znesku 1.800 EUR
mesečno, pomnoženo s korekcijskim faktorjem življenj
skih stroškov za državo gostovanja, ki je razviden iz
priloge, ki je sestavni del dokumentacije. V primeru, da
korekcijski faktor življenjskih stroškov za državo v tej
prilogi ni opredeljen, se upošteva korekcijski faktor 100.
Agencija (so)financira obisk gostujočih raziskoval
cev na podlagi razpisa najmanj en mesec in največ
šest mesecev. Po prejemu obvestila o sofinanciranju
gostovanja prijavitelj obvesti agencijo o točnem datumu
pričetka in zaključka gostovanja, ki je časovno sklenje
no gostovanje v trajanju od enega do šestih mesecev.
Način in višina sofinanciranja se uredita v pogodbi, ki je
sklenjena med agencijo in prijaviteljem.
Gostujoči raziskovalec, ki je gostoval pri vodji ERC
projekta na podlagi zadevnega razpisa, v 30 dneh od
zaključka gostovanja odda vsebinsko in finančno po
ročilo, ki vsebuje pregled porabe sredstev po skupinah
stroškov izvedene dejavnosti. Poročili se izpolnita na
obrazcih, ki ju določi agencija.
Ob oddaji prijave znanstvenoraziskovalnega pro
jekta na razpis ERC, ki mora biti znotraj predpisanega
obdobja, kot je opredeljen v drugem odstavku 2. točke
javnega razpisa, gostujoči raziskovalec z dokazilom o
prijavi obvesti agencijo.
9. Oddaja prijav, način predložitve prijav ter opre
mljenost prijav
9.1. Način in oblika prijave
Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu
Prijavna vloga ARRS-ERC-FS.
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 – Prijava na Javni razpis
za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov«
ter naziv in naslov prijavitelja. V vsaki poslani ovojnici z
oznako je lahko le ena prijava. Prijava v papirni obliki
mora biti lastnoročno podpisana s strani zastopnika
oziroma pooblaščene osebe RO, s strani vodje razisko
valnega projekta ter opremljena z žigom RO.
Prijava v elektronski obliki
Prijava v elektronski obliki mora biti poslana na
naslov ERC-GOSTOVANJA@arrs.si (odda se samo
prijavni obrazec ARRS-ERC-FS brez prilog; zaradi av
tomatične obdelave podatkov je zaželen format .doc,
ki ni podpisan in žigosan; prijava naj bo poimenovana
ARRS-ERC-FS-Pr.doc, kjer je »Pr« priimek vodje pro
jekta v Sloveniji).
9.2. 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 primeru,
da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava
odpre). Prijava se šteje za formalno popolno, če je od
dana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter
vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa
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ta javni razpis. Če prijavitelj ne odda elektronske prijave,
gre za formalno nepopolno prijavo. Nepopolne prijave
bodo obravnavane v skladu z 20. členom Pravilnika o
postopkih.
10. Datum odpiranja prijav: komisija za odpiranje bo
praviloma trikrat letno odpirala vse do dneva odpiranja
prejete in pravilno označene prijave, in sicer po vrstnem
redu prispetja.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izi
du javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni predvidoma v osmih dneh od spreje
ma sklepa direktorja o izboru prijav.
12. Trajanje javnega razpisa: javni razpis je odprt
do 30. 10. 2024 do 14. ure.
13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni
strani agencije: http://www.arrs.si/sl/razpisi/
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpi
som dobijo interesenti na spletnih straneh agencije
http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweiso
va cesta 30, 1000 Ljubljana.
Kontaktna oseba: Aleksandra Panič, tel.
+386/1-400-5924, e-pošta: aleksandra.panic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 6316-9/2022-1

Ob-2945/22

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repub
like Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, na pod
lagi 33. člena v povezavi z 12. in 100. členom Zakona o
znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni
list RS, št. 186/21; v nadaljevanju ZZrID) za izvrševanje
127. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in
ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne de
javnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20,
145/20 in 186/21 – ZZrID; v nadaljevanju: pravilnik o
postopkih) in v skladu z Metodologijo ocenjevanja pri
jav za razpise – uradno prečiščeno besedilo (UPB4),
št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39
z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018,
6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z
dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018,
6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45
z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018,
6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z
dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018,
6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51
z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019,
6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z
dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019,
6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56
z 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 in 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 nadaljevanju: metodologija) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme
(Paket 21)
1. Naziv in naslov agencije: Javna agencija za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiwei
sova 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ARRS).

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega
razpisa je sofinanciranje nakupov raziskovalne opre
me v letu 2023 in 2024 (Paket 21). Sofinancirajo
se nakupi raziskovalne opreme, katere informativna
predračunska nabavna vrednost prijavljene razisko
valne opreme znaša najmanj 50.000 EUR za naravo
slovje, najmanj 20.000 EUR za tehniko, biotehniko in
medicino ter najmanj 15.000 EUR za humanistiko in
družboslovje.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na razpis: na razpis
se lahko prijavijo javni raziskovalni zavodi, univerze in
drugi javni zavodi, ki izvajajo javno službo na področju
raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov
oziroma infrastrukturnih programov na podlagi dodelje
ne koncesije, kar pomeni, da so v skladu z ZZrID prija
vitelji lahko javni raziskovalni zavodi, univerze in drugi
javni zavodi s koncesijo, ki preko stabilnega financiranja
znanstvenoraziskovalne dejavnosti izvajajo raziskovalne
programe oziroma infrastrukturno dejavnost.
4. Kriteriji za ocenjevanje prijav za sofinanciranje
nakupov raziskovalne opreme
Kriteriji za ocenjevanje prijav za sofinanciranje na
kupov raziskovalne opreme so:
– znanstvena odličnost raziskovalcev;
– kakovost prijave podporne dejavnosti;
– potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in upo
rabe pričakovanih rezultatov raziskav.
Vrstni red kriterijev ne pomeni njihove prioritete.
Vrednotenje kriterijev je določeno v metodologiji, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.
5. Izbor prijav za sofinanciranje nakupov razisko
valne opreme
Prijave bodo ocenjene po postopku in na način,
kot ga določata pravilnik o postopkih in metodologija.
Ocenjevanje prijav vodi strokovno telo za raziskovalno
opremo (v nadaljevanju: strokovno telo).
Strokovno telo točkuje posamezno prijavo na pod
lagi kriterijev, določenih v drugem odstavku 130. člena
pravilnika o postopkih ter v metodologiji (poglavje Č
– Raziskovalna oprema). Strokovno telo kot izločitve
ni pogoj lahko upošteva raziskovalno opremo večje
vrednosti, ki v Republiki Sloveniji že obstaja (najmanj
140.000 EUR za naravoslovje, tehniko, biotehniko in
medicino ter najmanj 40.000 EUR za humanistiko in
družboslovje). Pri tem mu je v pomoč seznam obstoječe
raziskovalne opreme, ki je dostopen v sistemu SICRIS.
Strokovno telo lahko pozove prijavitelje, da dodatno ute
meljijo prijavo glede na obstoječo opremo.
Na podlagi izvedenega točkovanja v skladu z opre
deljenimi kriteriji strokovno telo izdela predlog pred
nostnega seznama prijav za sofinanciranje nakupov
raziskovalne opreme in ga pošlje Znanstvenemu svetu
ARRS (v nadaljevanju: ZSA) v obravnavo.
Če več prijav doseže enako število točk, o izboru
prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne dejavno
sti prijavitelja odloči ZSA na podlagi razprave o pomenu
raziskovalne opreme za podporo raziskovalni dejavno
sti. ZSA pri tem upošteva izhodišča raziskovalne strate
gije (Resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski
strategiji Slovenije 2030).
O izboru prijav za sofinanciranje nakupov razisko
valne opreme odloči direktor s sklepom o izboru prijav
na podlagi predloga sklepa ZSA o izboru prijav, na
podlagi katerega ARRS izda prijaviteljem individualno
obvestilo o rezultatih izbora prijav.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za
predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa je
18.000.000,00 EUR, od tega:
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– okvirno 8.000.000,00 EUR za opremo, katere
predračunska nabavna vrednost prijavljene raziskovalne
opreme znaša nad 500.000,00 EUR,
– okvirno 10.000.000,00 EUR za opremo, katere
predračunska nabavna vrednost prijavljene raziskovalne
opreme znaša največ do vključno 500.000 EUR.
Javni razpis bo realiziran skladno s proračunskimi
možnostmi.
7. Višina sredstev za sofinanciranje nakupov razi
skovalne opreme
Višina sredstev za sofinanciranje nakupov razi
skovalne opreme katere predračunska nabavna
vrednost prijavljene raziskovalne opreme znaša nad
250.000,00 EUR znaša največ do 50 % nabavne vred
nosti.
Višina sredstev za sofinanciranje nakupov razisko
valne opreme katere predračunska nabavna vrednost
prijavljene raziskovalne opreme znaša največ do vključ
no 250.000,00 EUR znaša največ do 80 % nabavne
vrednosti.
8. Izračun sofinanciranja ARRS
Višina sofinanciranja ARRS za posamezno prijavo
se določi tako, da se ob sočasnem upoštevanju 7. točke
tega razpisa, od prijavljene informativne predračunske
nabavne vrednosti odšteje delež sredstev iz drugih vi
rov. Sredstva iz drugih virov so sredstva, ki jih prijavitelj
v prijavi navede kot:
– lastna sredstva, ki jih prijavitelj zagotovi sam in jih
v prijavi dokazuje z izjavo o lastnih sredstvih z navedbo
zneska sofinanciranja in
– sredstva drugih pravnih oseb – v primeru, ko
prijavitelj dobi sredstva od tretjih oseb, jih dokazuje s
podpisanim pismom o nameri ali predpogodbo ali po
godbo o sofinanciranju, v katerih je naveden znesek
sofinanciranja.
Izbranim prijaviteljem ARRS po zaključenem naku
pu izplača sredstva, in sicer:
– če bo dosežena nabavna vrednost nižja od pri
javljene nabavne vrednosti raziskovalne opreme se pri
izplačilu sredstev ARRS upošteva odobren % udeležbe
ARRS iz obvestila o izboru prijav za nakup raziskovalne
opreme;
– če bo dosežena nabavna vrednost višja od prijav
ljene nabavne vrednosti, ARRS izplača odobren zne
sek iz obvestila o izboru prijav za nakup raziskovalne
opreme.
9. Rok za zaključek nakupov raziskovalne opreme
Nakupi prijavljene raziskovalne opreme katere
predračunska nabavna vrednost znaša največ do vključ
no 500.000 EUR morajo biti izvedeni v letu 2023. Prija
vitelj mora ARRS dostaviti obračunsko dokumentacijo
do konca oktobra 2023. V primeru objektivnih okoliščin,
to so okoliščine, ki jih ni mogoče predvideti, popraviti,
odpraviti ali se jim izogniti, ki jih mora prijavitelj izkazati,
ARRS lahko rok za predložitev obračunske dokumenta
cije izjemoma podaljša največ do konca decembra 2023.
Nakupi prijavljene raziskovalne opreme katere pre
dračunska nabavna vrednost prijavljene raziskovalne
opreme znaša nad 500.000,00 EUR, morajo biti izvede
ni v letu 2023 ali 2024. Prijavitelj mora ARRS dostaviti
obračunsko dokumentacijo do konca oktobra 2024 pra
viloma brez možnosti podaljšanja.
V primeru neizpolnitve pogoja iz prvega in drugega
odstavka te točke, agencija odstopi od pogodbe o (so)fi
nanciranju raziskovalne dejavnosti.
10. Zagotavljanje dostopnosti raziskovalne opreme:
način sofinanciranja in druge pogoje agencija s prijavi
teljem uredi s pogodbo. Prijavitelj, ki bo na tem javnem
razpisu uspel, je dolžan nuditi zmogljivosti raziskovalne
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opreme in povezane storitve vsem zainteresiranim raz
iskovalnim organizacijam pod najugodnejšimi pogoji,
če zmogljivosti in storitve potrebujejo za izvajanje razi
skovalnih programov oziroma projektov, (so)financiranih
iz državnega proračuna. Za uporabo zmogljivosti razi
skovalne opreme morajo imeti sopogodbeniki izdelane
cenike v skladu s Pravili za oblikovanje cen za uporabo
raziskovalne opreme, obveščanje in poročanje o upora
bi raziskovalne opreme, št. 007-3/2019-1, z dne 23. 1.
2019. Ceniki morajo biti javno objavljeni.
11. Dvojno financiranje ter upravičeni stroški: pri
javitelj se zavezuje, da za enako raziskovalno opremo
ne bo oddal več prijav. Prijavitelj mora zagotoviti, da pri
predloženi prijavi za sofinanciranje raziskovalne opreme
ne bo prišlo do dvojnega financiranja. Če bi ARRS s
prijaviteljem sklenila pogodbo o sofinanciranju nakupa
raziskovalne opreme in ugotovila, da gre za primer dvoj
nega financiranja, bo ARRS prekinila izplačilo sredstev
in odstopila od pogodbe ter zahtevala vračilo sredstev v
višini vseh izplačanih sredstev vključno z zakonitimi za
mudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
12. Prijavna vloga
Prijava mora biti oddana na predpisanem obrazcu:
ARRS-RI-RO-PAK21.2022.
K prijavnemu obrazcu mora prijavitelj obvezno pri
ložiti:
– Priloga 1: Informativni predračun za nakup raz
iskovalne opreme. Prijavitelj predloži specifikacijo infor
mativnih predračunov in informativni(e) predračun(e),
ki mora(jo) odražati prijavljeno nabavno vrednost, ki
je navedena v točki 3 prijavnega obrazca, obrazec
ARRS-RI-RO-PAK21-Priloga 1.2022;
– Priloga 2: Izjava o lastnih sredstvih, v ka
teri je naveden znesek sofinanciranja, obrazec
ARRS-RI-RO-PAK21-Priloga 2.2022;
– Priloga 3: Dogovor o sofinanciranju ali predpo
godba ali pogodba o sofinanciranju, ki jo podpiše so
financer, in v kateri je naveden znesek sofinanciranja
– priloga, ki jo prijavitelj priloži, v primeru pridobitve
sredstev sofinanciranja drugih pravnih oseb.
13. Način, oblika in rok za oddajo prijav
13.1 Oddaja prijave
Prijava mora biti izpolnjena in oddana v tiskani in
elektronski obliki. Obe obliki prijave, tiskana in elektron
ska, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. V vsaki po
slani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijavna vloga.
Prijava v tiskani obliki
Tiskano prijavo, ki mora biti opremljena z lastnoroč
nim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe
RO ter žigom RO, je treba dostaviti v zaprti ovojnici, z
oznako »Ne odpiraj – prijava – razpis za sofinanciranje
nakupov raziskovalne opreme – Paket 21« ter z nazi
vom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija
za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.
Prijava v elektronski obliki
Prijava se odda v elektronski obliki na elektronski
poštni naslov: raz-oprema@arrs.si (samo prijavni obra
zec brez prilog; zaradi avtomatične obdelave podatkov
je zaželen format .doc, ki ni podpisan in žigosan) na
obrazcu ARRS-RI-RO-PAK21.2022.Pr.doc, kjer je Pr
priimek odgovorne osebe prijavitelja, ki oddaja prijavo
na javni razpis.
13.2 Rok za oddajo prijave
Prijava se šteje za pravočasno, če v tiskani obliki
prispe na naslov agencije do vključno 27. 9. 2022 do
14. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane
priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 27. 9.
2022 do 14. ure (poštni žig).
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13.3 Nepravočasne, nepravilno označene in nepo
polne prijave
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 predpisanih obrazcih in v predpisani
obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot
jih določa ta javni razpis. Če prijavitelj pravočasno ne
odda elektronske prijave, gre za formalno nepopolno
prijavo. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu
z 20. členom pravilnika o postopkih.
14. Datum in kraj odpiranja prijav: odpiranje pri
javnih vlog bo predvidoma 4. 10. 2022 ob 10. uri na
sedežu ARRS.
15. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izi
du javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve
pristojnega organa.
16. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen
tacija je dostopna na spletni strani ARRS (http://www.
arrs.gov.si/sl/razpisi/). Vse dodatne informacije v zvezi
z razpisom dobijo interesenti na spletni strani ARRS
http://www.arrs.gov.si oziroma pri Špresi Neziri, po tel.
01/400-59-63 po e-pošti: spresa.neziri@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
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Razpisi delovnih mest
Št. 701/2022

Ob-2932/22

Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik na pod
lagi 32. člena Statuta Psihiatrične bolnišnice Vojnik in
sklepa Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik z
dne 23. 8. 2022 razpisuje delovno mesto
strokovnega direktorja zavoda (m/ž)
za štiriletno mandatno obdobje
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj izobrazba medicinske smeri, pridob
ljena po študijskem programu druge stopnje oziroma
izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po
študijskim programih druge stopnje, in je v skladu z
zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvr
ščena na 8. raven,
– specializacija iz psihiatrije,
– veljavna licenca za delo na področju psihiatrije,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na primerljivih
delovnih mestih na področju psihiatrije,
– predložitev programa strokovnega dela in razvo
ja PBV Vojnik za mandatno obdobje.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o
zaposlitvi s polnim delovnim časom za 40 ur na teden.
Zakonski pogoji so:
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– kandidati ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepo
gojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– kandidati ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Kandidati naj pisne prijave z dokazili o izpolnjeva
nju pogojev pošljejo s priporočeno pošto najkasneje
v 15 dneh od dne objave v javnih medijih na naslov:
Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, 3212
Vojnik, z oznako: »Prijava na javni razpis za strokovne
ga direktorja javnega zavoda – Ne odpiraj«.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja do
kazila:
1. Fotokopijo diplome oziroma dokazila iz katerega
mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
2. Pisno izjavo kandidata o doseženi delovni dobi z
opisom delovnih izkušenj, posebno na vodilnih in vod
stvenih položajih (opis delovnih izkušenj, čas oprav
ljanja dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta
oziroma dela).
3. Kratek življenjepis kandidata z referencami o
dosedanjem delu.
4. Pisno izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– izpolnjuje pogoj aktivnega znanja uradnega je
zika;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev ter da zoper njega ni bila vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
5. Pisno izjavo, da kandidat dovoljuje svetu za
voda pridobitev podatkov iz uradnih evidenc drugih

organov za namen preverjanja izpolnjevanja razpisnih
pogojev.
6. Štiriletni program strokovnega dela in razvoja
stroke zavoda.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonsko
določenem roku.
Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik
Št. 701-32/2022/2

Ob-2933/22

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi pr
vega odstavka 29. člena Zakona o državnem tožilstvu
(Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13
– ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1,
19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20 in 54/21; ZDT-1)
1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje sploš
ne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene
v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11,
46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15,
23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C; ZSS), in posebne
pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega
tožilca, določene v 25. členu ZDT-1.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po
datke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan
didata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektron
ski naslov kandidata.
Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– življenjepis v obliki Europass z opisom stro
kovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi
z dokazili,
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za
imenovanje na razpisano državnotožilsko mesto, ki jih
kandidat izkaže z izpisom obdobij zavarovanj Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in
– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje
dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki
jo vodi ministrstvo, in podatkov iz uradnih evidenc, da
kandidat ni v kazenskem postopku.
Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožil
ca, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šestih mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in pisno
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1
pridobi Ministrstvo za pravosodje.
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Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje,
Župančičeva ulica 3, Ljubljana, 15 dni po objavi razpisa.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 3036/2022

Ob-2938/22

Svet ustanoviteljic javnega podjetja Rižanski vodo
vod Koper d.o.o., na podlagi 10.d in 20. člena Odloka o
preoblikovanju Javnega podjetja Rižanski vodovod Ko
per, p.o. v Javno podjetje Rižanski vodovod Koper d.o.o.
(Uradne objave PN, št. 24/98 in Uradni list RS, št. 41/10)
ter sklepa sveta ustanoviteljic z dne 19. 8. 2022, objavlja
razpis za delovno mesto

– Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
– Ne odpirati«.
Svet ustanoviteljic javnega podjetja
Rižanski vodovod Koper d.o.o.
Št. 3-146/2022

Ob-2943/22

Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4, Sežana,
na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
29. člena Statuta zavoda ter na podlagi sklepa sveta
zavoda Bolnišnice Sežana z dne 22. 8. 2022 objavlja
razpis za delovno mesto

direktorja

direktor/direktorica

Javnega podjetja – Azienda pubblica Rižanski
vodovod Koper d.o.o.-s.r.l. (m/ž)
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
– splošne pogoje, določene z zakonom,
– najmanj univerzitetna izobrazba,
– znanje jezika italijanske narodne skupnosti,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti in
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih delov
nih mestih.
Kandidati morajo prijavi na razpis priložiti dokazila o
izpolnjevanju splošnih pogojev, kratek življenjepis z opi
som delovnih izkušenj ter dokazila o izobrazbi in znanju
jezika italijanske narodne skupnosti.
Pripraviti morajo tudi Program delovanja in razvoja
javnega podjetja v naslednjem mandatnem obdobju.
Rok za prijavo je do 25. 9. 2022. Izbrani kandidat bo
na delovno mesto direktorja nastopil z dnem 7. 3. 2023,
za obdobje 4 let.
Prijavo na razpis z vsemi prilogami in dokazili mo
rajo kandidati poslati na naslov: Mestna občina Koper,
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, z oznako »Prijava na
razpis za imenovanje direktorja družbe Javno podjetje

Bolnišnice Sežana
Kandidati/kandidatke za delovno mesto direktor
ja/direktorice zavoda morajo poleg pogojev, predpisanih
z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna strokovna izobrazba
– najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi or
ganizacijskimi in upravljalskimi znanji in sposobnostmi
– aktivno znanje slovenskega jezika
– predložitev programa razvoja zavoda.
Mandat direktorja/direktorice zavoda traja štiri leta.
Direktorja zavoda na podlagi javnega razpisa ime
nuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisno prijavo z do
kazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter programom
razvoja zavoda v roku 15 dni od dneva objave razpisa v
zaprti kuverti na naslov: Bolnišnica Sežana, Cankarjeva
ulica 4, 6210 Sežana, s pripisom »za razpisno komisijo
– ne odpiraj«.
Prijavljeni kandidati/prijavljene kandidatke bodo o
opravljeni izbiri obveščeni v roku 30 dni od dneva ob
jave razpisa.
Bolnišnica Sežana
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Druge objave
Ob-2940/22
Sprememba
Javni sklad Republike Slovenije za podjetni
štvo objavlja spremembo vsebine Javnega poziva
REVAV-2-Vavčer za patente, modele, znamke, objavlje
nega v Uradnem listu RS, št. 153/21 z dne 24. 9. 2021
in spremembe v Uradnem listu RS, št. 11/22 z dne 28. 1.
2022:
Spremembe se nanašajo na naslednji točki Javne
ga poziva in začnejo veljati od dneva objave v Uradnem
listu RS:
7. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo
predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023
znaša 550.000,00 EUR oziroma skladno s proračunski
mi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v
proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki
ministrstva.
Briše se:
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred
meta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023 zna
ša 500.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi
zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v pro
računu Republike Slovenije, na proračunski postavki
ministrstva.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Ob-2941/22
Sprememba
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
objavlja spremembo vsebine Javnega poziva REVAV-17
– Vavčer za kibernetsko varnost/2 objavljenega v Urad
nem listu RS, št. 56/22 z dne 22. 4. 2022 in spremem
be v Uradnem listu RS, št. 74/22 z dne 27. 5. 2022 in
spremembe v Uradnem listu RS, št. 86/22 z dne 24. 6.
2022 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 96/22 z dne
15. 7. 2022:
Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Jav
nega poziva in začnejo veljati od dneva objave v Urad
nem listu RS:
7. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo
predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023
znaša 600.000,00 EUR oziroma skladno s proračunski
mi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v
proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki
ministrstva.
Briše se:
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred
meta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023 zna
ša 530.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi
zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v pro
računu Republike Slovenije, na proračunski postavki
ministrstva.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Ob-2942/22
Sprememba
Javni sklad Republike Slovenije za podjetni
štvo objavlja spremembo vsebine Javnega poziva
REVAV-11-Vavčer za statusno preoblikovanje družb ob
javljenega v Uradnem listu RS, št. 153/21 z dne 24. 9.
2021 ter spremembe v Uradnem listu RS, št. 11/22

z dne 28. 1. 2022 in Uradnem listu RS, št. 74/22 z dne
27. 5. 2022:
Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Jav
nega poziva in začnejo veljati od dneva objave v Urad
nem listu RS:
7. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo
predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023
znaša 400.000,00 EUR oziroma skladno s proračunski
mi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v
proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki
ministrstva.
Briše se:
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred
meta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023 zna
ša 360.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi
zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v pro
računu Republike Slovenije, na proračunski postavki
ministrstva.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Ob-2939/22
Na podlagi 10. člena Zakona o javnem interesu v
mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10; v nadalje
vanju: ZJIMS) in 25. člena Pravilnika o izvajanju Zakona
o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS,
št. 47/11), objavlja Urad RS za mladino
javni poziv
za zbiranje predlogov za podelitev
državnih priznanj v mladinskem sektorju
za leto 2022
1. Predmet in namen razpisa
Državno priznanje v mladinskem sektorju je najvišje
priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju
mladinskega dela oziroma popularizacije mladinskega
dela.
Državna priznanja se podeljujejo z namenom jav
nega priznavanja in zahvale za izjemne dosežke v mla
dinskem sektorju.
Cilji podeljevanja državnega priznanja v mladin
skem sektorju so:
– pospeševati zavedanje o pomenu mladinske po
litike za mlade in še posebej zavedanja o prispevku, ki
ga imajo organizacije in/ali posamezniki v mladinskem
sektorju za ekonomski in družbeni razvoj;
– pospeševati družbeno priznanje mladinskega
dela za ekonomski in družbeni razvoj, še posebej šte
vilnih neformalnih in priložnostnih učnih aktivnosti;
– priznati organizacijam in posameznikom dosežke
na področju mladinske politike in mladinskega dela;
– promovirati primere dobrih praks in strategij ter
programe za kakovostno delo v mladinskem sektorju.
Pri tem med področja mladinskega sektorja štejejo
vsa področja, ki jih opredeljuje 4. člen ZJIMS:
– avtonomija mladih;
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje
kompetenc mladih;
– dostop mladih do trga delovne sile in razvoj pod
jetnosti mladih;
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi;
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko
sodelovanje mladih;
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje;
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– zdrav način življenja in preprečevanje različnih
oblik odvisnosti mladih;
– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje
ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
– sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev
v družbi.
2. Predlagatelji državnih priznanj
Kandidate za državna priznanja lahko predlagajo
fizične ali pravne osebe.
Predlagatelj kot fizična oseba ne more predlaga
ti samega sebe. Predlagatelj kot pravna oseba tudi
ne more predlagati samega sebe, lahko pa posreduje
predloge posameznikov ali neformalnih skupin, ki so
v okviru pravne osebe izvajali svoj projekt avtonomno.
Prav tako lahko fizične osebe, ki delujejo v okviru
pravnih oseb, predlagajo pravno osebo, v okviru katere
delujejo oziroma so člani, vendar pod pogojem, da pre
dlagatelj pravne osebe ni nosilec funkcije ali zaposlen v
okviru pravne osebe.
Posamezni predlagatelj lahko predloži več predlogov.
K predlogu za državno priznanje je potrebno priložiti
predhodno soglasje kandidata. To velja tako za fizično
osebo in v primeru pravne osebe, soglasje njenega za
konitega zastopnika.
3. Vrste državnih priznanj
Vrste državnih priznanj, za katere se lahko poda
predlog, so:
– Državno priznanje za prispevek k uveljavljanju
mladinskega sektorja;
– Državno priznanje za izvedbo izredno uspešnega
oziroma odmevnega in koristnega projekta v mladin
skem sektorju;
– Državno priznanje za kakovostno in uspešno delo
v daljšem časovnem obdobju v mladinskem sektorju.
Državno priznanje za prispevek k uveljavljanju mla
dinskega sektorja in državno priznanje za izvedbo izre
dno uspešnega oziroma odmevnega in koristnega pro
jekta v mladinskem sektorju se lahko podeli fizičnim ali
pravnim osebam, lahko tudi več fizičnim ali pravnim ose
bam, če je jasno razvidno skupno delovanje pri projektu.
Državno priznanje za prispevek k uveljavljanju mla
dinskega sektorja se podeljuje za programe ali dlje časa
trajajoče aktivnosti, ki presegajo zgolj zaokroženo obliko
projekta. V kolikor predlagatelji predlagajo projekte, ki
so jasno strukturno in časovno določljivi ter enkratni, se
za take primere predlaga in podeljuje državno priznanje
za izvedbo izredno uspešnega oziroma odmevnega in
koristnega projekta v mladinskem sektorju izvajanega v
študijskem letu 21/22.
Državno priznanje za kakovostno in uspešno delo
v daljšem časovnem obdobju v mladinskem sektorju se
lahko podeli samo fizičnim osebam. Za daljše časovno
obdobje šteje 10 ali več letno delovanje v mladinskem
sektorju.
4. Prejemniki državnih priznanj
1. Prejemniki državnih priznanj so lahko fizične ose
be, ki imajo stalno ali začasno prebivališče ali dovolje
nje za bivanje v Republiki Sloveniji, in pravne osebe, ki
imajo registriran sedež oziroma registrirano poslovanje
poslovne enote oziroma podružnice v Republiki Slove
niji. Državno priznanje se lahko podeli tudi mladinskim
organizacijam, ki so organizirane kot sestavni del prav
ne osebe iz prejšnjega stavka, če delujejo avtonomno v
mladinskem sektorju v skladu z ZJIMS.
2. Državna priznanja se lahko podelijo fizičnim ose
bam, ki živijo v Sloveniji oziroma pravnim osebam, ki
obstajajo in dejansko poslujejo v času izbire prejemnika.
5. Merila za podelitev državnih priznanj
Med predlaganimi kandidati bo strokovna komisi
ja presojala med tistimi, ki bodo izpolnjevali vsaj dve
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merili, ki sta navedeni v nadaljevanju te točke. Najbolj
primerne kandidate pa bo strokovna komisija izbrala z
glasovanjem na podlagi poglobljene analize predlogov
in razprave o njih. Presoja po posameznem merilu bo
potekala na podlagi:
– vsebinske primernosti;
– aktualnosti;
– ustreznega obsega vsebin in aktivnosti ter pri
spevka.
Merila za presojo so:
1. Skladnost delovanja z načeli in vsebinami mla
dinskega dela:
Delovanje v mladinskem sektorju na področjih, kot
jih opredeljuje 4. člen ZJIMS, skupaj in skladno z načeli
demokratičnosti, pluralnosti, integralnosti, medgenera
cijske solidarnosti, enakopravnosti, nediskriminacije in
pravičnosti, večkulturnosti, medkulturnega dialoga, pro
stovoljstva, spodbujanja zdravega življenjskega sloga,
spoštovanja življenja in okolja ter sodelovanja nevladnih
organizacij pri upravljanju z javnimi zadevami.
2. Delovanje oziroma vpliv na ozaveščanje javnosti
o pomenu mladinskega dela:
Ozaveščanje javnosti o pomenu mladinskega dela
se lahko izkazuje skozi različne dogodke, spletne ak
tivnosti, kampanje, objave v medijih, gradiva, brošure
in podobno, katerih namen je osveščati javnost o vlogi
mladih v družbi, njihovih programih in projektih, še po
sebej tistih, ki spodbujajo aktivno državljanstvo mladih
in njihovo soudeležbo. Prispevek je še toliko pomemb
nejši, če privede tudi do dejanskih sprememb v družbi
ali izboljšanju pogojev za delo v mladinskem sektorju.
3. Pomemben vpliv na socialno-družbeno poveza
nost (kohezijo):
Vpliv na družbeno povezanost se izkazuje skozi so
lidarnostne aktivnosti, aktivnosti, ki vključujejo mlade z
manj priložnostmi in jim omogočajo integracijo v družbo
in vse druge aktivnosti, katerih namen je spodbujanje
spoštovanja človekovih pravic, strpnosti v družbi, razu
mevanja in sodelovanja. Prispevek se lahko izkazuje
tudi skozi aktivnosti, ki povezujejo organizacije, skupine
ali posameznike v mladinskem sektorju.
4. Znatna razsežnost delovanja (multiplikativni uči
nek dela) projekta:
Multiplikativni učinek se izkazuje skozi analize,
evalvacije, mnenja, kritike, iz katerih je razvidno, da so
projekt oziroma različne aktivnosti imeli učinke na oseb
no raven mladih in na raven odnosov, so opolnomočili
mlade za življenje, okrepili njihovo soudeležbo v družbi,
olajšali prehod na trg dela in podobno. Prispevek se
lahko izkazuje tudi skozi učinke, ki jih je imel projekt na
organizacijo, lokalno skupnost ali je imel celo učinke na
nacionalne sisteme ali zakonodajo.
5. Prispevek k razvoju mladinskega dela:
Prispevek k razvoju kakovosti mladinskega dela se
izkazuje skozi aktivnosti, ki mladinsko delo utrjujejo pri
njegovem poslanstvu z uporabo metod neformalnega
izobraževanja. Prispevek k razvoju mladinskega dela
se izkazuje tudi skozi aktivnosti za večjo usposobljenost
mladinskih delavcev oziroma drugih nosilcev mladinske
ga dela. Prispevek se lahko izkazuje tudi kot razvijanje
in uvajanje novih in inovativnih oblik mladinskega dela
ter zagotavljanjem pogojev za njihovo uporabo.
6. Trajnostni oziroma dolgoročni učinek za soude
ležbo mladih v družbeni skupnosti:
Gre za prispevek, ki se izkazuje z vključevanjem
mladih v sistem reprezentativne demokracije in ustvar
janjem orodij za spodbujanje in vključevanje mladih v
lokalne skupnosti, z razvijanjem sistemov za dialog z
mladimi na lokalni ali nacionalni ravni ali s spodbujanjem
vključevanja mladih iz različnih socialnih skupin v proce
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se sodelovanja, načrtovanja, izvajanja ali ovrednotenja
projektov na različnih področjih (varovanje okolja, mož
nosti izobraževanja, zaposlovanja, ohranjanja kulturne
ali naravne dediščine ipd.).
7. Inovativnost:
Prispevek se izkazuje skozi aktivnosti za ustvarja
nje spodbudnih okolij za mladinsko delo, ki izhajajo iz
potreb in interesov mladih ter njim lastnega načina izra
žanja inovativnosti in družbene odgovornosti.
6. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumenta
cija z obrazcem za predlog je dosegljiva na spletni
strani Urada RS za mladino https://www.gov.si/drzavni
-organi/organi-v-sestavi/urad-za-mladino/javne-objave/
in na podlagi zaprosila v tajništvu Urada RS za mladi
no osebno ali po elektronski pošti gp-ursm.mizs@gov.
si. Tajništvo razpisovalca je na naslovu: Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
7. Rok za predložitev predlogov in način predloži‑
tve: predlogi morajo prispeti na naslov Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino,
Masarykova 16, 1000 Ljubljana, do dne 3. 10. 2022. Kot
pravočasni se štejejo predlogi, ki so do polnoči tega dne
oddani s priporočeno poštno pošiljko.
8. Opremljenost predloga
Predlog na ta javni razpis je potrebno poslati v zapr
ti ovojnici, na katerem mora biti vidna ustrezna označba:
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»Ne odpiraj – Predlog za podelitev državnega pri
znanja«
Na ovojnici mora biti napisan polni naziv in naslov
predlagatelja.
Veljaven bo predlog, ki bo pravilno opremljen in
pravočasno predložen razpisovalcu. Neveljavni predlo
gi (nepravilno opremljeni in/ali nepravočasno prispeli)
bodo vrnjeni predlagateljem.
9. Odpiranje in pregled predlogov: odpiranje predlo
gov bo potekalo predvidoma v ponedeljek, 10. 10. 2022,
v prostorih Urada RS za mladino.
10. Postopek izbire: postopek izbire bo izvedla stro
kovna komisija za podelitev državnih priznanj, imenova
na s strani ministra, pristojnega za mladino. Strokovna
komisija bo pregledala prispele predloge, ugotovila pra
vilnost, pravočasnost in popolnost vloženih predlogov.
Strokovna komisija bo pozvala tiste predlagatelje, kate
rih predlogi bodo nepopolni, da jih dopolnijo v 8 dneh od
poziva. Strokovna komisija bo glasovala o predlaganih
kandidatih na podlagi temeljite analize predlogov in raz
prave o njih. Sprejeti bodo predlogi, za katere je glaso
vala večina članov strokovne komisije.
11. Dodatne informacije: zainteresirani predlagatelji
se lahko vsak delovni dan, med 10. in 12. uro, obrnejo
na tajništvo Urada RS za mladino za morebitna telefon
ska pojasnila (tel. 01/478-46-76).
Urad RS za mladino
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Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
I 123/2021

Os-2813/22

Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zade
vi upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20,
Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. Državno odvetništvo
Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, zoper
dolžnika Franca Vugrinec, Usnjarska cesta 8, Kamnik,
zaradi izterjave 16.779,69 EUR s pripadki, dne 19. 7.
2022 sklenilo:
Dolžniku Francu Vugrinec, z zakonskim prebivali
ščem na naslovu Usnjarska cesta 8, Kamnik, se v tem
postopku postavi začasna zastopnica Suzana Ogrinec,
Savska cesta 20, 1230 Domžale, ki bo v tem postopku
zastopala dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov po
oblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 19. 7. 2022
VL 44445/2022

Os-2788/22

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Javno
podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 62,
Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Samo Lozej, proti
dolžnici Zorici Stanoevski, Ulica Hermana Potočnika 19,
Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. odv. Marko Pirnat,
Jakšičeva ulica 1, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave
278,90 EUR, sklenilo dolžnici Zorici Stanoevski, Ulica
Hermana Potočnika 19, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po
stopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in
zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Marko
Pirnat, Jakšičeva 1, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej,
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 7. 2022
VL 38902/2022

Os-2811/22

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni odde
lek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika
GEN-I, d.o.o., Vrbina 17, Krško, ki ga zastopa zak. zast.
Andrej Šajn, poti dolžnici Petri Veber, Trg svobode 13,
Ravne na Koroškem, ki jo zastopa odv. Blaž Štumpfl,
Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem, zaradi izterjatve
3.338,62 EUR, sklenilo:
Dolžnici Petri Veber, Trg svobode 13, Ravne na
Koroškem, 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 po
stavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Blaž
Štumpfl, Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej,
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 7. 2022
D 339/2021

Os-2821/22

Okrajno sodišče na Vrhniki je po okrožni sodnici
Lidiji Ravbar, v zapuščinski zadevi po pokojnem Ćerimu
Babačić, rojen dne 2. 6. 1951, umrl dne 30. 10. 2021,
nazadnje stanujoč na naslovu Drenov Grič 31A, Vrhni
ka, sklenilo, da se dediču Maxu Denisu Musttangu na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi s
163. členom Zakona o dedovanju (v nadaljevanju ZD)
postavi začasnega zastopnika, odvetnika Zvoneta De
bevca, Trg Karla Grabeljška 1, Vrhnika, ker je naslov
dejanskega prebivališča navedenega dediča neznan in
nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika in bo dediča Maxa De
nisa Musttanga zastopal od dneva postavitve in vse
do takrat, dokler dedič ali njegov pooblaščenec/ka ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika (83. člen ZPP).
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 3. 8. 2022

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 794/2021

Os-1463/22

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu
ščinski postopek po pokojnem Stanislavu Novaku, ro
jenem 10. 4. 1960, državljanu RS, umrlem 29. 7. 2021,
nazadnje stanujočem Dobrna 5/b, Dobrna.
Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona
o dedovanju poziva sodišče vse zapustnikove upnike,
da priglasijo svoje terjatve pri tem sodišču najkasneje v
roku 6 mesecev od objave tega oklica, v katerem lahko
zahtevajo tudi, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju. Upniki
lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o
premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih.
Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila o
vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo bo zapuščino brez dedičev izročilo
Republiki Sloveniji.
Okrajno sodišče v Celju
dne 3. 2. 2022
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D 95/2021

Os-2776/22

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po
pokojnem Mirku Petraš, rojen 8. 9. 1959, nazadnje sta
nujoč na naslovu Primostek 27A, pošta Gradac, umrlem
12. 2. 2021, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani upniki po pokojnem Mirku Pe
trašu, da v šestih mesecih od dneva objave oklica zah
tevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno
maso zapuščine brez dedičev v skladu z drugim odstav
kom 142.a člena Zakona o dedovanju.
Po preteku 6-mesečnega roka bo zapuščina brez
dedičev prešla na Republiko Slovenijo (9. člen Zakona
o dedovanju), če noben upnik ne bo pravočasno vložil
zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapust
nikove dolgove.
Podatke o premoženju, ki sestavljajo zapuščino in
zapustnikove obveznosti, lahko upniki pridobijo pri za
puščinskem sodišču.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 6. 7. 2022
D 159/2021

Os-2593/22

Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6. 1290
Grosuplje, v zapuščinski zadevi po pokojnem Damjanu
Petrič, rojen 29. 10. 1966, umrl 29. 4. 2021, nazadnje
stanujoč Pešečnik 9, Višnja Gora, za potrebe izdaje
sklepa o dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem.
Zapustnik ni zapustil potomcev, njegova žena pa
se je odpovedala dedovanju. Zapustnikov oče je umrl
pred zapustnikom, sodišče pa ne razpolaga z ustre
znimi podatki o zapustnikovi mami ter drugih dedičih
II. dednega reda.
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 od 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 20. 6. 2022
D 63/2021

Os-2741/22

Zapuščinska zadeva po pokojni Albini Starc, roje
na 29. 1. 1929, nazadnje stanujoča 16 Noble Street,
Barwon Heads, Avstralija, umrla dne 8. 4. 2018.
Iščejo se zapustničini sorojenci in njihovi potomci
ter zapustničini bratranci in sestrične in njihovi potomci.
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 bil postavljen skrbnik Anton Med
ved, Šared 28/h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 7. 2022
D 605/2020

Os-2631/22

Zapuščinska zadeva po pok. Mirku Starc, sinu Starc
Franca, nazadnje stanujočem na naslovu 232 Waiora
Road, Rosanna, VIC 3084, Avstralija, ki je umrl dne
11. 3. 2007.
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V predmetni zapuščinski zadevi se iščejo zapustni
kovi sorejenci in njihovi potomci ter zapustnikovi bratran
ci in sestrične in njihovi potomci.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Med
ved, Šared 28 H, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 6. 2022
II D 432/2018

Os-2428/22

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani teče zapuščinski
postopek po pokojnem Luković Igorju, sin Petka Luko
vića, roj. 29. 10. 1952, umrl 26. 6. 2017, nazadnje stanu
joč na naslovu Balkanska 51, Beograd, Srbija.
Sodišče ne razpolaga s podrobnejšimi podatki o de
dičih po pokojnem, ki bi omogočali njihovo identifikacijo
in pritegnitev v postopek. Razpolaga zgolj z imenom in
priimkom njegovih staršev (oče Petko Luković in mati
Tatjana Luković) in imeni in priimki dedičev III. dednega
reda (Andrea Mladenović, Vaso Dragović, Vidan Drago
vić, Nevena Stafanović, Milka Stojić).
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da ima
jo pravico do dediščine po pok. Luković Igorju, da se
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek na
daljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2022
II D 431/2020

Os-2565/22

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščin
ski postopek po pokojni Ivani Tatjani Hetzger, roj. 13. 5.
1940, umrla 7. 1. 2020, nazadnje stanujoča Novakova
ulica 1, Ljubljana.
Zapustnica je bila ob smrti vdova. Po podatkih, s
katerimi razpolaga sodišče, ni imela potomcev niti po
svojencev, njena starša (Ivan Zadnikar, roj. 12. 10. 1910,
in Stanislava Zadnikar, roj. 14. 5. 1915) sta umrla pred
njo. Imela je brata Janeza Zadnikarja, ki je umrl pred
zapustnico leta 1994 in zapustil tri potomce (Maja Zajc,
Miha Zadnikar in Monika Zadnikar). Oče zapustnice Ivan
Zadnikar, roj. 12. 10. 1910, naj bi si po odselitvi v tujino
tam ustvaril novo družino. Podatkov o morebitnih po
tomcih ali posvojencih očeta zapustnice (poleg Janeza
Zadnikarja) in njihovih potomcih sodišče nima. Sodišče
ne razpolaga z vsemi podatki o morebitnih sorodnikih, ki
bi prišli v poštev kot dediči II. dednega reda (zapustniči
ni bratje, sestre oziroma otroci in drugi potomci staršev
zapustnice in njihovi potomci …).
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine po pok. Ivani Tatjani Hetzger, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek
nadaljevalo ter pri tem upoštevalo podatke, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 2022
IV D 1989/2021

Os-2725/22

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščin
ski postopek po pok. Andreji Sešek, roj. 29. 9. 1966,
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umrla dne 15. 3. 2021, nazadnje stanujoča na naslovu
Vojsko 1, Vodice, državljanka Republike Slovenije.
Zapustnica ni napravila oporoke, zato je nastopilo
zakonito dedovanje. Zapustnica je bila ob smrti samska
in brez potomcev. Starša zapustnice sta umrla pred njo,
naj bi bila edinka, brez bratov in sester. Sodišče nima
podatkov o morebitnih bratih in sestrah oziroma polbra
tih in polsestrah zapustnice ter o njihovih potomcih in o
morebitnih drugih osebah, ki bi prišli v poštev kot dediči
II. oziroma III. dednega reda.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo
vanju (ZD) poziva zapustničine (pol)brate in (pol)sestre
ter njihove potomce in dede in babice, njihove potomce
oziroma strice in tete ter bratrance in sestrične zapustnice
ter vse ostale, 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
sodišča, 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 Ljubljani
dne 30. 6. 2022
I D 1952/2021

Os-2614/22

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po pokojnem Ditrih Darku, roj. 17. 1.
1954, drž. RS, poročenem, nazadnje stan. Zgornji Du
plek 148, Zgornji Duplek, umrlem 29. 7. 2021, pridejo
kot dediči v poštev potomci zap. pokojne sestre Terezije
Šenk, neznanih imen in naslovov.
Sodišče zato poziva potomce zap. pokojne sestre
Terezije Šenk, neznanih imen in naslovov ter vse, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasi
jo sodišču v enem letu od objave tega oklica pod opr.
št. I D 1952/2021, v skladu z 206. členom Zakona o
dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 6. 2022
I D 459/2022

Os-2764/22

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po dne 29. 1. 2022 umrli Veri Šer
bec, roj. 18. 10. 1942, drž. Republike Slovenije, samska,
nazadnje stan. Kerenčičeva ulica 4, Maribor,   pridejo
kot zakoniti dediči III. dednega reda v poštev tudi zap.
sestrična Darinka, roj. Šprogar (ki naj bi bila poročena
in nato ločena), morebitni potomci pokojnega zap. bra
tranca Lugija Šprogarja (oba po strani zap. matere Pavle
Šerbec) ter bratranci in sestrične oziroma njihovi potom
ci po strani zap. očeta Rudija Šerbeca, vendar sodišče
ne razpolaga z njihovimi podatki
Sodišče zato poziva zap. sestrično Darinko, roj.
Šprogar, morebitne potomce pokojnega zap. bratran
ca Lugija Šprogarja ter bratrance in sestrične oziroma
njihove potomce po stran zap. očeta Rudija Šerbeca
ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica, v
skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 7. 2022

D 663/2021

Os-2674/22

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski
postopek po dne 29. 5. 2018 umrlem Stanislavu Er
zetič, roj. 10. 2. 1920, z zadnjim stalnim prebivališčem
296 Green Valley Rd, 2168 N.S.W, Avstralija
Kot zakonita dediča po zapustniku poleg zap.
hčerke Anne Snow, pride za dedovanje v poštev tudi
zap. sin Peter Erzetič, katerega prebivališče sodišču
ni znano oziroma njegovi potomci, ki sodišču tudi niso
znani oziroma morebitni drugi zap. potomci, ki sodišču
tudi 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 razpo
lagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 6. 2022
D 219/2021-39

Os-2765/22

Okrajno sodišče v Novem mestu, v zapuščinski
zadevi po pokojni Ani Recelj Gole, rojena 27. 7. 1934,
umrla 10. 3. 2021, z zadnjim stalnim prebivališčem
Šmihel 1, Novo mesto, izdaja naslednji oklic nezna
nim upnikom zapuščine brez dedičev.
Pozivajo se neznani upniki po pokojni Ani Recelj
Gole, rojena 27. 7. 1934, umrla 10. 3. 2021, z zadnjim
stalnim prebivališčem Šmihel 1, Novo mesto, ki lahko
v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo,
da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno
maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami
142.b člena Zakona o dedovanju.
Po preteku šestmesečnega roka bo zapuščina
brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če no
ben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za pre
nos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine.
Republika Slovenija ne odgovarja za zapustničine
dolgove.
Podatke o premoženju, ki se sestavlja zapuščino
in zapustničinih obveznostih lahko upniki pridobijo pri
zapuščinskem sodišču.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 14. 7. 2022
D 288/2020

Os-2698/22

V zapuščinski zadevi po dne 28. 1. 2020 umrlem
Petru Stermecki, roj. 6. 4. 1949, nazadnje stanujočem
Novi dom 32b, Trbovlje, vas obveščamo, da gre v tej
zapuščinski zadevi za zapuščino brez dedičev.
Premoženje zapustnika, ki je brez dedičev, obse
ga: nepremičnina v k.o. 1257 Bizeljsko, parcela 167/3,
v lasti zapustnika do celote; neizplačani pokojninski
prejemki v skupnem znesku 415,30 EUR.
Zapustnikove do sedaj znane obveznosti so: ter
jatev Komunale Trbovlje, d.o.o. iz naslova neplačanih
storitev za komunalne storitve v znesku 50,97 EUR s
pp; terjatev ECE d.o.o. iz naslova neporavnanih faktur
v skupnem znesku 190,18 EUR.
Znane in neznane upnike sodišče opozarja, da bo
zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Sloveni
jo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahtevek
za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja za
puščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za
zapustnikove dolgove.
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Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o
zapustnikovih obveznostih.
Sodišče poziva upnike, da lahko v šestih mesecih
od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o
dedovanju.
Če postane zapuščina lastnina Republike Slo
venije na podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju,
Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove
dolgove.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 6. 7. 2022
D 637/2021

Os-2699/22

Na Okrajnem sodišču v Trbovljah teče po opr.
št. D 637/2021 zapuščinski postopek po pokojni Pod
menik Antoniji, rojena dne 16. 1. 1934, nazadnje sta
nujoča Krištandol 2a, Hrastnik, umrla dne 29. 11. 2021.
Zapustnica je bila samska, brez svojih otrok, pred
smrtjo oporoke ni napravila. Zapustničina sestrična
Romana Vreže in zapustničin bratranec Martin Kolšek
sta se dedovanju po zapustnici odpovedala. Starša
zapustnice sta že pokojna. Sodišče ostalih dedičev
drugega oziroma tretjega dednega reda ni moglo najti.
Na podlagi 130. in 206. člena Zakona o dedova
nju zapuščinsko sodišče poziva vse, ki menijo, da bi
utegnili imeti pravico do dedovanja, da se priglasijo
pri naslovnem sodišču v roku enega leta po objavi
tega oklica. Zapuščina po do sedaj znanih podatkih
obsega: nepremičnine, vpisane pri k.o. 1857 Marno,
parcele št.: 354, 355, 356, 357, 358, 381/3, 381/4,
381/5 in 381/6, do celote, po informativnem vrednote
nju GURS-a na dan 31. 3. 2020 vse skupaj ocenjene
na 27.025,00 EUR; denarna sredstva pri Novi KBM
d.d. na računu številka 0440-30258321652 na dan 6.
1. 2022 v znesku 1.275,14 EUR; neizplačana sredstva
pokojninskega in invalidnega zavarovanja pri ZPIZ-u
v znesku 916,48 EUR. V zapuščinski postopek so
priglašene naslednje terjatve: terjatev Doma starej
ših Hrastnik z dne 11. 1. 2022 za plačilo po računu
številka 02-01-21001378 z dne 3. 12. 2021 za plačilo
dela oskrbnine v znesku 208,19 EUR; terjatev Občine
Hrastnik v znesku 76,16 EUR; terjatev Državnega od
vetništva Republike Slovenije v znesku 695,69 EUR.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opra
vilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s
katerimi razpolaga. Na temelju drugega odstavka
130. člena Zakona o dedovanju velja, da če se po
preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben
dedič, se zapuščina po predvidenem postopku razgla
si za lastnino Republike Slovenije in izroči pristojnemu
organu Republike Slovenije, razen če se takšna za
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puščina prenese v stečajno maso stečaja zapuščine
brez dedičev.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 4. 7. 2022

Oklici pogrešanih
N 26/2022

Os-2767/22

Pred Okrajnim sodiščem v Ljutomeru se vodi ne
pravdni postopek v nepravdni zadevi predlagateljice
Občine Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, Veržej,
zoper nasprotnega udeleženca Ivana Filipa, Ravenska
cesta 23, Beltinci, ki ga zastopa skrbnica za posebni
primer Maja Pihlar, odvetnica v Ljutomeru, zaradi raz
glasitve za mrtvega.
O pogrešancu Ivanu Filipu je znano, da bi naj da
nes bil star že preko 90 let, da je imel brata Jožefa, ki
je umrl leta 1944 ter sorojence Uršulo Horvat, Martina
Filipa, Štefana Filipa ter Marijo Filip. Leta 1947 je po
bratu dedoval nepremičnine, potem pa se je za njim
izgubila vsaka sled.
Sodišče zato poziva pogrešanca, da se oglasi, ka
kor tudi vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogre
šanca, da to sporočijo sodišču v roku treh mesecev po
objavi tega oklica, sicer bo sodišče po izteku navedene
ga roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 14. 7. 2022
N 27/2022

Os-2768/22

Pred Okrajnim sodiščem v Ljutomeru se vodi ne
pravdni postopek v nepravdni zadevi predlagateljice Ob
čine Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, Veržej, zoper
nasprotnega udeleženca Jožefa Filipa, Maksa Henigma
na 19, Dolenjske Toplice, nazadnje bi naj bival v ZDA,
ki ga zastopa skrbnica za posebni primer Maja Pihlar,
odvetnica v Ljutomeru, zaradi razglasitve za mrtvega.
O pogrešancu Jožefu Filipu je znano, da bi naj danes
bil star že preko 90 let, da mu je leta 1950 umrl oče Ivan
Filip, bil pa je tudi sin matere Bare Filip, rojene Horvat
iz Beltinec. Imel je še sorojence Štefana Filipa, Alojza,
Barbaro Sobočan ter Marijo Filip. Leta 1950 je že bil za
poslen v zdravilišču v Novem mestu, potem pa se je za
njim izgubila vsaka sled in bi nazadnje naj živel v ZDA.
Sodišče zato poziva pogrešanca, da se oglasi, ka
kor tudi vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogre
šanca, da to sporočijo sodišču v roku treh mesecev po
objavi tega oklica, sicer bo sodišče po izteku navedene
ga roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 14. 7. 2022
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Preklici

Drugo preklicujejo
AP NOVAK D.O.O., RADOMERJE 15, Ljutomer,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500043333001,
izdal Cetis Celje d.d., na ime Ivan Klobasa. gni‑344363
AVTOPREVOZNIK REZONIČNIK FRANC S.P.,
OTOK 19, Gornji grad, izvod licence, št. 014856/009,
za vozilo MAN, reg. št. CE ZE-825, veljavnost do
17. 4. 2019. gnn‑344358
AVTOPREVOZNIŠTVO ŠAUPERL d.o.o., Str
ma ulica 18, Benedikt, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500018481012, izdal Cetis Celje d.d., na ime
Branko Šauperl. gnj‑344387
B. MAKOVEC TRANSPORT D.O.O., TOVARNI
ŠKA CESTA 6 B, Ajdovščina, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500051234000, izdal Cetis Celje d.d.,
na ime Elmedin Tokić. gnh‑344364
Bedič Milena, Zadobrovška c. 10, Ljubljana-Polje,
štampiljko pravokotne oblike z vsebino: VIVETEKS
d.o.o. Vodnikova cesta 2 1000 Ljubljana. gnj‑344362
Brunčič Vlado, Jamnikova 10, Ruše, potrdilo NPK,
št. 6230.002.4.021-20-2016-18733, izdajatelj Gozdar
ska šola Postojna, leto izdaje 2016. gne‑344367
CARGO SOLUTION TEAM d.o.o., Dekani 3A,
Dekani, izvod licence, št. GE012983/07694/002, za
tovorno vozilo, reg. št. LJ55SVM, veljavnost do 20. 4.
2027. gnb‑344370
Cikać Krunoslav, Gustava Krkleca 172a,
42243 Maruševac, digitalno tahografsko karti
co, št. 1070500059890000, izdal Cetis Celje d.d.
gnk‑344361
Dimnik Aljaž, Gramozna pot 6, Ljubljana, digital
no tahografsko kartico, št. 1070500044515001, izdal
Cetis Celje d.d. gnm‑344359
EUROTEK Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500057716000,
izdano na Dragan Blagojević, izdal Cetis Celje d.d.
gnq‑344355
Fajfar Valerija, Miklavž 68, Miklavž pri Ormožu,
izvod licence, št. LSB017423/001, za vozilo MAN,
reg. št. MB TL-199, veljavnost do 11. 2. 2026, izdano
na Valerija Fajfar s.p.. gnb‑344353
Fajfar Valerija, Miklavž 68, Miklavž pri Ormožu,
izvod licence, št. LSB017423/002, za vozilo Mercedes
Benz, reg. št. MB EB-070, veljavnost do 11. 2. 2026,
izdano na Valerija Fajfar s.p. gnr‑344354
FRANC OFENTAVŠEK, S.P., ŠMIKLAVŽ PRI
ŠKOFJI VASI 17, Ljubečna, potrdilo o uspešno oprav
ljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za prido
bitev licence v cestnem prometu, št. 616212, izdano
na ime Franc Ofentavšek, izd. Ministrstvo za promet,
l. 2002. gnk‑344386
GG Bled d.o.o., LJUBLJANSKA C. 19, Bled, izvod
licence, št. GE009383/00016/007, za vozilo MAN, reg.
št. KR SP-589, veljavnost do 30. 1. 2023. gnl‑344385
GPR TRANS, GREGA ROPIČ S.P, CAN
KARJEVA ULICA 16, Slovenj Gradec, izvod licen

ce, št. 017377/001, za vozilo reg. št. SG AK-16.
gng‑344365
Janc Roman, Studenec 41a, Studenec, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500012445002, izdal Ce
tis Celje d.d. gno‑344357
Kolenc Boris, Mejna c. 26, Ptuj, digitalno taho
grafsko kartico, št. 1070500008295003, izdal Cetis
Celje d.d. gnf‑344366
Odvetnik Matjaž Verzegnassi, Gregorčičeva 1,
Celje, službeno izkaznico, št. ID 3860-418938, izda
jatelj Odvetniška zbornica. gnp‑344356
Okanović Edo, Založnikova 48, Brezovica pri
Ljubljani, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v ce
stnem prometu, št. 609998, izdajatelj Ministrstvo za
promet in zveze, leto izdaje 1997. gnd‑344368
Primož Rozman, s.p., Kompole 152, Štore, izvod
licence, št. G011283/07151/003, za vozilo Citroen C3,
reg. št. CE-GC-424. gny‑344372
Primož Rozman, s.p., Kompole 152, Štore, izvod
licence, št. G011283/07151/004, za vozilo Citroen C3,
reg. št. CE-JG-823. gnx‑344373
Primož Rozman, s.p., Kompole 152, Štore, izvod
licence, št. G011283/07151/007, za vozilo Peugeot,
reg. št. CE-KB-340. gnw‑344374
Primož Rozman, s.p., Kompole 152, Štore, iz
vod licence, št. G011283/07151/009, za vozilo Ford,
reg. št. CE-IN-435. gnv‑344375
Primož Rozman, s.p., Kompole 152, Štore, izvod
licence, št. G011283/07151/011, za vozilo Peugeot,
reg. št. CE-SB-734. gnu‑344376
Primož Rozman, s.p., Kompole 152, Štore, izvod
licence, št. G011283/07151/012, za vozilo Citroen,
reg. št. CE-TN-143. gnt‑344377
Primož Rozman, s.p., Kompole 152, Štore, izvod
licence, št. G011283/07151/013, za vozilo Peugeot,
reg. št. CE-BE-940. gns‑344378
Primož Rozman, s.p., Kompole 152, Štore, iz
vod licence, št. G011283/07151/015, za vozilo Ford,
reg. št. CE-DI-754. gnr‑344379
Primož Rozman, s.p., Kompole 152, Štore, izvod
licence, št. G011283/07151/016, za vozilo Chevrolet,
reg. št. CE-HG-983. gnq‑344380
Primož Rozman, s.p., Kompole 152, Štore, izvod
licence, št. G011283/07151/019, za vozilo Mercedes,
reg. št. CE-PS-730. gnp‑344381
Primož Rozman, s.p., Kompole 152, Štore, iz
vod licence, št. G011283/07151/020, za vozilo Ford,
reg. št. CE-TAXI-A. gno‑344382
Primož Rozman, s.p., Kompole 152, Štore, iz
vod licence, št. G011283/07151/021, za vozilo Ford,
reg. št. CE-LF-035. gnn‑344383
Rupnik Emil, Idrijska Bela 16, Idrija, spričevalo o
strokovni usposobljenosti za opravljanje prevozov v
cestnem prometu, št. 605728, izdajatelj Ministrstvo za
infrastrukturo, leto izdaje 1997. gnz‑344371
Štupar Rajko, Dolnji Kot 3a, Dvor, digitalno taho
grafsko kartico, št. 1070500003019003, izdal Cetis
Celje d.d. gnc‑344369
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TAHO CENTER D.O.O., Kidričeva ulica 25, Celje,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500002077002,
izdal Cetis Celje d.d., na ime Tomi Bohnec. gnl‑344360
TRANSPORT PRIMC D.O.O., DOLNJI ZEMON
86 A, Ilirska Bistrica, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500025568002, izdal Cetis Celje d.d., na ime
Borut Primc. gnm‑344384
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