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Javni razpisi

Št. 4300-15/2022/358 Ob-3178/22
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski 

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

spremembo
javnega razpisa spodbude za mikropodjetja  

v lesarstvu (MIKRO 22-23)
V javnem razpisu spodbude za mikropodjetja v le-

sarstvu (MIKRO 22-23) (Uradni list RS, št. 74/22 z dne 
27. 5. 2022) se v 7. točki »Višina razpoložljivih sredstev« 
spremenita prvi odstavek in razpredelnica, tako, da se 
sedaj glasita:

»Okvirna  skupna  višina  sredstev,  ki  so  na  raz-
polago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 
2.092.316,19 EUR, in sicer:

Proračunska postavka Leto 2022 
(v EUR)

Leto 2023 
(v EUR)

Skupaj 
(v EUR)

PP 160046 Spodbujanje lesne industrije 300.000,00 1.792.316,19 2.092.316,19

«

Vsa  ostala  določila  javnega  razpisa  ostanejo  ne-
spremenjena.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 Ob-3188/22
Javna agencija Republike Slovenije za spodbuja-

nje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in 
tehnologije objavlja

spremembo
javnega razpisa za spodbujanje velikih investicij  

za večjo produktivnost in konkurenčnost  
v Republiki Sloveniji (kratica javnega razpisa:  

JR INVEST2022-NOO), 
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 38/22 z dne 

18. 3. 2022, s popravkom, objavljenim v Uradnem listu 
RS, št. 52/22 z dne 15. 4. 2022).

1. V besedilu javnega razpisa se v točki 1 Pravne 
podlage, za obstoječe alineje doda naslednja alineja:

– »Dodatek št. 1 in 2 k Pogodbi št. C2130-22-096502 
o izvajanju in financiranju javnega razpisa za spodbuja-
nje  velikih  investicij  za  večjo  produktivnost  in  konku-
renčnost v Republiki Sloveniji (kratica javnega razpisa: 
JR  INVEST2022-NOO)  (investicija  C:  »Subvencije  v 
podporo  investicijam  za  večjo  produktivnost,  konku-

renčnost,  odpornost  in  dekarbonizacijo  gospodarstva 
ter za ohranjanje delovnih mest, komponenta 2: »Dvig 
produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje 
(C3 K2), 3. razvojno področje: »Pametna trajnostna in 
vključujoča rast«)«.

2. V besedilu javnega razpisa se v točki 8 Okvirna 
razpoložljiva  sredstva  javnega  razpisa,  spremeni  be-
sedilo  prvega,  drugega,  tretjega  in  četrtega  odstavka 
ter  tabela,  ki  sledi  četrtemu odstavku,  tako,  da  se  po 
novem glasi:

»Skupna predvidena višina sredstev, ki je na razpo-
lago za izvedbo razpisa, je 95.464.623,48 EUR.

Pravice  porabe  so  na  razpolago  na  proračunski 
postavki  221475  –  C3K9IC  Spodbujanje  investicij  po 
ZSInv za pametno, trajnostno in vključujočo rast NOO 
– MGRT  v  višini  88.500.000,00 EUR  in  na  proračun-
ski postavki 534310 – Spodbujanje investicij v višini 
6.964.623,48 EUR.

Obdobje  razpoložljivosti  sredstev  za  javni  razpis 
obsega proračunska leta v obdobju 2022–2026 oziroma 
traja do porabe razpisanih sredstev.

Predvidena dinamika, ki je skladna z razporeditvijo 
sredstev na PP 221475 – C3.K9IC Spodbujanje inve-
sticij po ZSINV za pametno,  trajnostno  in vključujočo 
rast NOO – MGRT in na PP 534310 – Spodbujanje 
investicij:
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Leto 2022 (EUR) Leto 2023 (EUR) Leto 2024 (EUR) Leto 2025 (EUR) Leto 2026 (EUR) SKUPAJ (EUR)

14.464.623,48 17.700.000,00 17.700.000,00 15.200.000,00 30.400.000,00 95.464.623,48

«

po posebnih pogodbah, investicijski projekti, strokovna 
srečanja,  delavnice,  strokovni  založniški  projekti,  pro-
grami oziroma projekti, ki jih izvajalci tržijo uporabnikom 
programov.

V. Pogoji za pridobitev sredstev
Na javni razpis se lahko prijavi vlagatelj, ki ima 

status humanitarne organizacije na podlagi Zakona o 
humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 
61/06 – ZDru-1) in sedež v Republiki Sloveniji.

Vlagatelj je pravno, finančno in poslovno sposoben 
za izvedbo prijavljenega programa. Vlogi mora biti prilo-
žena veljavna odločba o podelitvi statusa humanitarne 
organizacije.

Vlagatelj mora vsaj 20 % sredstev za prijavljen pro-
gram, ki jih navede v vlogi, zagotoviti iz drugih nacional-
nih oziroma regionalnih oziroma lokalnih javnih virov ali 
lastnega prispevka v obliki financiranja ali dela.

Vlagatelj lahko prijavi samo en program.
Prijavnica mora biti izpolnjena v celoti.
VI. Obvezna oblika in vsebina vloge
1. Vlagatelji morajo vlogo oddati na razpisnem 

obrazcu »Razpis 2025« Prijava na  javni  razpis za so-
financiranje programov svetovanja, aktivnosti in oskrbe 
ranljivih, ogroženih oseb, ki jih izvajajo humanitarne or-
ganizacije do leta 2025 (v nadaljnjem besedilu: Obrazec 
»Razpis 2025«).

Razpisna dokumentacija je na voljo v Uradnem listu 
RS in na spletnem naslovu Ministrstva za zdravje 

2. Popolna vloga vsebuje naslednje dokumente:
a) prijavo na pravilno izpolnjenem Obrazcu »Razpis 

2025«, z vsemi zahtevanimi podatki, ki mora biti prilože-
na v papirni in elektronski obliki na USB nosilcu1,

V ostalem besedilu ostane javni razpis nespreme-
njen in v veljavi.

Javna agencija Republike Slovenije 
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije,

 tujih investicij in tehnologije

 Ob-3158/22
Na podlagi devete alineje prvega odstavka 7. člena 

Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zava-
rovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 
87/11,  40/12  –  ZUJF,  21/13  –  ZUTD-A,  91/13,  99/13 
– ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 
95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – 
ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 
– ZDOsk, 15/22, 43/22 in 100/22 – ZNUZSZS), Zakona 
o  javnih  financah  (Uradni  list  RS,  št.  11/11  –  uradno 
prečiščeno  besedilo,  14/13  –  popr.,  101/13,  55/15  – 
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 
Zakona o  izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 
–  ZDUPŠOP),  219.  člena  Pravilnika  o  postopkih  za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni  list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 
11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP) in Sklepa o začetku 
postopka za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje 
programov, svetovanja, aktivnosti in oskrbe ranljivih, 
ogroženih oseb, ki jih izvajajo humanitarne organizacije 
do  leta 2025,  št. C2711-22-109202  z dne 9.  9.  2022, 
objavlja Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana

javni razpis 
za sofinanciranje programov svetovanja, aktivnosti 
in oskrbe ranljivih, ogroženih oseb, ki jih izvajajo 

humanitarne organizacije do leta 2025
I. Organ, ki dodeluje sredstva: Ministrstvo za zdrav-

je, Štefanova 5, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: mini-
strstvo).

II. Namen javnega razpisa je odgovoriti na zazna-
ne potrebe ranljivih skupin prebivalstva, ki jih programi 
znotraj zdravstvenega varstva ne naslavljajo. Namen 
je vključevanje v obstoječi zdravstveni sistem in zdrav 
način življenja, pomoč pri urejanju statusa zavarovane 
osebe  ter podpora pri  samem vključevanju  in uporabi 
storitev zdravstvenega sistema. Namen je neposredno 
delo z  ljudmi, omogočanje vsebin  in programov, ki  jih 
za ogrožene skupine prebivalstva ne nudi zdravstveni 
sistem – so pa potrebne in premoščajo manko znotraj 
zdravstvenega sistema.

III. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pro-
gramov svetovanja, aktivnosti in oskrbe ranljivih, ogrože-
nih oseb, ki jih izvajajo humanitarne organizacije do leta 
2025. Svetovanje in aktivnosti so namenjene usmerjanju 
izključenih skupin prebivalstva v zdravstveni sistem in 
zdrav način življenja, posebna skrb je namenjena pod-
pori tistim programom, ki znotraj zdravstvenega sistema 
manjkajo ali pa jih pokrivajo pro bono ambulante.

IV. Predmet  javnega  razpisa niso že prijavljeni  in 
sofinancirani programi, ki so v kateremkoli deležu finan-
cirani iz drugih javnih razpisov Ministrstva za zdravje ali 

1 V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektron-
ski obliki se šteje, da je za presojo veljavna tiskana oblika.

b) kopijo odločbe o podelitvi statusa humanitarne 
organizacije Ministrstva za zdravje ali Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,

c) s strani vlagatelja izpolnjen vzorec pogodbe, ki je 
del javnega razpisa in ki jo vlagatelj priloži v elektronski 
obliki, na USB nosilcu.

Strokovna komisija za vodenje postopka oddaje 
sredstev in izvedbe javnega razpisa (v nadaljnjem be-
sedilu: komisija) bo v roku treh dni od odpiranja vlog 
pisno pozvala vlagatelje nepopolnih vlog k dopolnitvi. 
Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v roku tri dni od vročitve 
poziva za dopolnitev ne dopolni, se zavrže.

VII. Cilji in prednostna področja
Programi ozaveščanja, svetovanja in oskrbe ogro-

ženih, izključenih, ranljivih skupin imajo ključni cilj zago-
tavljanje kvalitetnejšega življenja in zdravja.

Cilji javnega razpisa so:
– krepitev in razvoj programov pomoči, osredinjenih 

na izključene, ogrožene, ranljive skupine;
– pomoč socialno in zdravstveno izključenim skupi-

nam, premagovanje revščine, brezdomstva, izboljševa-
nje razmer na področju zdravja;

–  opolnomočenje  navedenih  skupin,  opozarjanje 
na zdravju škodljive življenjske sloge, ustvarjanje pod-
pornih okolij;

– spremljanje in celostna pomoč;
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– ponujanje programov, ki pomenijo nadgradnjo 
obstoječemu zdravstvenemu sistemu;

– zagotoviti večjo dostopnost svetovalnih razgovo-
rov in nudenja pomoči, napotitev na ustrezne institucije, 
spremljanje (ko je to potrebno) in informiranje;

– vzpostaviti in vzdrževati medsebojno sodelovanje 
med različnimi institucijami, z namenom učinkovitejšega 
in hitrejšega reševanja problemov ranljivih in izključenih 
oseb;

– vzpostaviti terensko delo in svetovalno pomoč na 
mestih, kjer se ranljive in izključene skupine zadržujejo, 
z namenom doseganja skrite populacije;

– zmanjšati neenakosti pri dostopnosti in obsegu 
zdravstvenih storitev;

– ustvarjanje novih zamisli.
Vrste  dejavnosti,  ki  jih  prednostno  pričakujemo  v 

programih:
– reševanje in lajšanje zdravstvenih stisk in težav 

ranljivih, ogroženih skupin prebivalstva,
– krepitev zdravja;
– preprečevanje poslabšanja zdravstvenega sta-

nja;
–  ustvarjanje možnosti  za  čim bolj  kakovostno  in 

samostojno življenje – povezovanje različnih ustvarjal-
cev pri načrtovanju, zagovorništvu in izvajanju celovite 
obravnave ranljivih oseb in izmenjavi dobrih praks doma 
in v tujini;

– oblikovanje in udejanjanje inovativnih modelov in 
metod pomoči ciljnim skupinam;

– izobraževanje izvajalcev;
– enakopravno vključevanje bolnikov v življenje z 

zdravimi, ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja.
Strateške usmeritve:
– Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega 

varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni 
list RS, št. 25/16);

– Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slove-
nije za Rome za obdobje 2021–2030 (NPUR 2021–2030)

– Akcijski načrt za boj proti trgovini z ljudmi za ob-
dobje 2021–2022;

– 7th annual Overview of Housing Exclusion in 
Europe;

– Brezdomstvo, zdravje in dostopnost zdravstvenih 
storitev Ljubljana: Ministrstvo za zdravje;

– Joint Action on Health Inequalities | EuroHealth-
Net;

– Summary Report on the MIPEX Health Strand 
and  Country  Reports  –  International  Organization  for 
Migration (IOM) Regional Office Brussels, Migration He-
alth Division (MHD);

– Načrt dela na področju redkih bolezni v Republiki 
Sloveniji 2021 do 2030;

– Javnozdravstveni vidiki obravnave ogroženih  in 
ranljivih skupin prebivalstva, Ljubljana, Ministrstvo za 
zdravje;

– Resolucija o nacionalnem programu socialnega 
varstva.

VIII. Razpoložljiva sredstva, višina in odstotek sofi-
nanciranja ter opredelitev stroškov financiranja

Sredstva za sofinanciranje programov za leta 2023, 
2024, 2025 v okviru javnega razpisa znašajo skupno 
največ 1.950.000,00 EUR, od tega za leto 2023 okvirno 
650.000,00 EUR, za leto 2024 okvirno 650.000,00 EUR 
in za leto 2025 okvirno 650.000,00 EUR. Sofinancira se 
izvajanje programov, izvedenih v obdobju od 1. decem-
bra 2022 do 30. novembra 2025.

Sredstva v skupni višini 650,000,00 EUR bodo iz-
branim  vlagateljem  dodeljena  iz  proračunske  postav-
ke 221092 Programi pomoči ranljivim skupinam, ukrep 
št. 2711-23-0005 Zdravstveno varstvo ranljivih skupin. 
Navedeno velja tako za leto 2023, 2024 in 2025.

Vzorec pogodbe je del javnega razpisa. Ministrstvo 
lahko glede na dodeljena sredstva in v okviru prijavlje-
nega programa v pogodbi z vsakim izvajalcem posebej 
opredeli konkreten obseg programa in dinamiko izplačil 
(odstotek vrednosti, število obrokov ter datum izplačila) 
v okviru vrednosti, ki so določene na letni ravni.

Sofinancirajo se samo upravičeni stroški, kot izhaja 
iz  obrazca  »Razpis  2025«,  ki  je  sestavni  del  javnega 
razpisa. Ministrstvo  sofinancira  največ  80 %  vrednosti 
prijavljenega programa. Vsaj 20 % mora vlagatelj zago-
toviti iz drugih nacionalnih oziroma regionalnih oziroma 
lokalnih  javnih  virov  ali  lastnega  financiranja  oziroma 
delovanja.

Zaprošeni znesek za prijavljeni program je lahko 
največ 30.000,00 evrov.

Sredstva se bodo razdelila po naslednjem modelu:
– programi, ki zberejo 95 ali več točk, se sofinan-

cirajo 100 %;
– programi z med vključno 85 in vključno 94 točk se 

sofinancirajo 90 %;
– programi z med vključno 75 in vključno 84 točk se 

sofinancirajo 80 %;
– programi z med vključno 67 in vključno 74 točk se 

sofinancirajo 70 %.
Upravičeni bodo stroški, ki bodo nastali od 1. de-

cembra 2022 do 30. novembra 2025, za katere izbrani 
izvajalec predloži ustrezni zahtevek z dokazili.

IX.  Uveljavljanje  stroškov:  upravičeni  stroški  so 
opredeljeni v prijavnem Obrazcu.

X. Merila za dodelitev sredstev
Le prijavljeni programi, ki izpolnjujejo pogoje za uvr-

stitev v postopek ocenjevanja, bodo ocenjeni na podlagi 
naslednjih meril za dodelitev sredstev:

MERILO Opis Ocena oziroma največje 
možno število točk

1. VSEBINSKA USTREZNOST 50

1.1. Usklajenost programa s cilji razpisa Program upošteva razširjenost in relevantnost 
problema za Slovenijo.
Načrtovane aktivnosti in pričakovani rezultati so 
skladni s cilji in prednostnimi področji javnega 
razpisa. Izkazujejo skladnost s strategijami za 
posamezna področja in ustrezajo potrebam 
ciljnih skupin iz javnega razpisa ter jih ustrezno 
segmentirajo, kjer je to potrebno.

15

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0999
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MERILO Opis Ocena oziroma največje 
možno število točk

1.2. Zagotavljanje učinkovitosti 
programa

Metodologija in pristopi dela so dokazano 
učinkoviti. Iz prijave je na podlagi številk mogoče 
zaslediti uspešnost programa iz preteklih let, 
(vključenost, reševanje posameznih primerov)

10

1.3 Inovativnost in dodana vrednost 
programa

Program izkazuje nove rešitve, ki presegajo 
sedanjo prakso. Opredeljeno je v čem je program 
nov, katero praznino zapolnjuje in kakšne učinke 
daje.

10

1.4. Prispevek k zmanjševanju 
neenakosti v zdravju 

Pristop za zmanjševanje neenakosti v zdravju je 
v predlogu programa jasno določen 
(kjer je to relevantno so upoštevani socialni 
gradient, neenakost med spoloma 
in medgeneracijsko sožitje).

10

1.5. Zagotavljanje dolgoročnih učinkov 
programa 

V programu je predviden ustrezen načrt za 
zagotavljanje trajnosti rezultatov po zaključku 
programa. Program omogoča nadgradnjo in ima 
razviden načrt za širjenje na ostale ciljne skupine  
in izvajalce.

5

2. KAKOVOST PROGRAMA IN MREŽENJA 30
2.1. Izkušnje in reference na področjih, 
ki so predmet tega javnega razpisa

Sodelujoči v programu so v preteklosti že 
uspešno izvajali programe oziroma projekte 
oziroma aktivnosti na področjih, ki so predmet 
tega javnega razpisa. V pripravo in izvajanje 
programa so vključeni strokovnjaki, ki imajo 
reference iz ustreznega področja.

10

2.2 Širjenje (diseminacija) rezultatov 
programa

Program ima načrt širjenja rezultatov programa, 
ki vključuje uporabo različnih razpoložljivih 
medijskih kanalov in zagotavlja maksimalno 
podporo uresničevanju ciljev in informiranja 
uporabnikov in različnih javnosti o poteku 
in rezultatih programa.

5

2.3. Vrednotenje (evalvacija) programa Program ima načrtovano ustrezno evaluacijo, 
ki vključujejo procesne kazalnike za vse 
pomembnejše ukrepe in, kjer je to primerno, 
kazalnike izida. Iz načrta je razvidno, da so, 
kadar je to mogoče, v proces vrednotenja 
vključeni izvajalci oziroma partnerji in uporabniki.

5

2.4. Vključevanje uporabnikov  
in doseganje ciljnih skupin

Uporabniki programa so opredeljeni, ciljne 
skupine so jasno opisane in segmentirane, 
kjer je to potrebno. V programu je razviden 
načrt doseganja ciljnih skupin, ki vključuje tudi 
vključevanje težje dostopnih skupin. Program 
načrtuje tudi vključevanje uporabnikov pri njegovi 
izvedbi.

5

2.5 Mreženje  Program povezuje različne strokovnjake oziroma 
izvajalce različnih strok in organizacije, 
ki bodo s svojimi aktivnostmi in znanji prispevali 
k uresničevanju ciljev programa (reference) 
ter ima načrt izmenjave znanj, izkušenj in dobrih 
praks med sodelujočimi.

5

3. FINANCIRANJE IN UPRAVLJANJE PROGRAMA 20
3.1. Financiranje programa Finančni načrt prijavljenega programa je realno 

ovrednoten in cenovno učinkovit. Stroški so 
upravičeni za doseganje načrtovanih ciljev 
in rezultatov programa.

15

3.2. Vodenje in koordinacija Program je glede na časovno dinamiko 
dobro načrtovan, aktivnosti in »outputi« si 
časovno logično sledijo. Ima načrt spremljanja, 
usklajevanja in nadziranja izvajanja različnih 
nalog. Postopki administrativnega upravljanja 
so razloženi in ustrezni.

5
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XI. Model dodeljevanja sredstev in postopek izbora
Ministrstvo bo sredstva dodeljevalo na podlagi 

točkovanja vlog, z začetkom pri najvišje ocenjenih vlo-
gah, do porabe razpoložljivih sredstev. V primeru, ko 
bi vsota dodeljenih sredstev najvišje ocenjenim progra-
mom presegla razpoložljiva sredstva razpisa, se osta-
lim organizacijam – kljub doseženim točkam, sredstev 
ne podeli.

Sprejetje vloge, ne glede na prejšnji odstavek, ne 
pomeni zavezanosti k dodelitvi sredstev za vse aktivno-
sti v višini zneska, ki ga je zahteval vlagatelj. Zahtevani 
znesek sredstev se lahko spremeni na podlagi ugotovi-
tev komisije o ustreznosti finančnega načrta za izvajanje 
dejavnosti, ki jih je opredelil vlagatelj.

Na podlagi ugotovitev komisije o ustreznosti dejav-
nosti za doseganje ciljev programa lahko ministrstvo za-
vrne financiranje posameznih dejavnosti predlaganega 
programa, ki ne prispevajo k doseganju ciljev.

Programi, ki pri merilu 1. Vsebinska ustreznost ne 
dosegajo vsaj 35 točk, pri merilu 2. Kakovost programa 
in mreženja vsaj 20 točk in pri merilu 3. Financiranje in 
upravljanje programa vsaj 12 točk, bodo zavrnjeni. Pro-
grami, ki bodo pri vseh treh sklopih meril dosegli skupno 
vsaj 67 točk, bodo sofinancirani glede na zbrane točke 
do porabe sredstev.

Ministrstvo bo sofinanciralo le stroške, opredeljene 
v Obrazcu »Razpis 2025«, ki je del javnega razpisa.

XII. Predložitev vlog in informacije
1. Vloge z vso potrebno dokumentacijo se pošljejo 

v zaprti ovojnici, na naslov: Ministrstvo za zdravje, Šte-
fanova 5, 1000 Ljubljana, z oznako: »Ne odpiraj – javni 
razpis humanitarne organizacije 2023–2025«. Na hrbtni 
strani mora biti napisan naslov vlagatelja.

Vsak posamezni program je potrebno skupaj z 
zahtevano dokumentacijo predložiti v pisemski ovojnici, 
označeni na način, ki je predpisan v tej točki. V prime-
ru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki 
(USB nosilec) se šteje, da je za presojo veljavna tiskana 
oblika.

2. Rok za oddajo vlog je 10. 10. 2022 do 12. ure.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je pri-

spela po pošti ali je bila osebno prinesena najkasneje 
do izteka navedenega roka v glavno pisarno Ministrstva 
za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana. Po poteku postavlje-
nega roka oddaja vloge ni več mogoča.

Nepravočasno  prispele  ali  nepravilno  označene 
vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene vlagate-
ljem.

3. Dodatne informacije oziroma vprašanja v zvezi z 
javnim razpisom je v času od njegove objave do njenega 
poteka mogoče nasloviti na elektronski naslov: razpis- 
neza.mz@gov.si.

XIII. Obravnava vlog
1. V ocenjevalni postopek se uvrstijo popolne vloge, 

ki izpolnjujejo pogoje iz javnega razpisa.
2. Nepopolne vloge, ki na poziv ne bodo dopolnjene 

v roku, bodo zavržene.
3. Zavrnjene bodo vloge:
– ki niso v skladu s predmetom iz II. točke javnega 

razpisa;
– vlagateljev, ki ne izpolnjujejo pogojev iz V. točke 

javnega razpisa;
– ki ne dosegajo zadostnega števila točk po merilih 

iz X. točke javnega razpisa;
– ki dosegajo dovolj točk za sofinanciranje, po me-

rilih  iz  X.  točke  javnega  razpisa,  vendar  je  bil  denar 
že razdeljen višje ocenjenim organizacijam, do porabe 
sredstev.

4. O vlogah odloča minister, pristojen za zdravje, s 
sklepom na podlagi predloga komisije. Vlagatelj lahko 
zoper sklep v roku 8 dni od njegovega prejema vloži pri-
tožbo na ministrstvo. O pritožbi odloča minister, pristojen 
za zdravje ali od njega pooblaščena oseba.

XIV. Odpiranje vlog: odpiranje prejetih vlog se bo 
pričelo v času od 11. do 14. oktobra 2022 in ne bo javno.

XV. Izid javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izboru programov obveščeni naj-

kasneje v 30 dneh od zaključka ocenjevanja vlog.
Z izbranimi vlagatelji bo ministrstvo sklenilo pogod-

be o sofinanciranju. Izbrani vlagatelji se morajo na poziv 
ministrstva odzvati k sklenitvi pogodbe v roku 8 dni od 
dneva prejema sklepa o sofinanciranju. V nasprotnem 
primeru se šteje, da je vlagatelj odstopil od svoje zahte-
ve za dodelitev sredstev.

Ministrstvo za zdravje

Št. 430-0111/2022-2 (550) Ob-3157/22
Mestna občina Murska Sobota, na podlagi Pravilni-

ka o postopkih izvrševanja proračuna Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 
3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 –ZZNŠPP), 7. člena 
Pravilnika o subvencijah mladim in mladim družinam za 
prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Mestni obči-
ni Murska Sobota (Uradni list RS, št. 202/21) in Odloka 
o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2022 
(Uradni list RS, št. 26/22), objavlja

javni razpis
za subvencioniranje stanovanjskega vprašanja 

mladim in mladim družinam v Mestni občini 
Murska Sobota v letu 2022

1. Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Murska 
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.

2. Predmet razpisa: predmet razpisa je dodelitev 
subvencije (enkratne denarne pomoči) mladim in mla-
dim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vpra-
šanja  v  Mestni  občini  Murska  Sobota.  Po  tem  razpi-
su subvencija pripada mladim in mladim družinam kot 
spodbuda za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja 
z gradnjo1 ali nakupom enostanovanjske stavbe oziroma 
posameznega stanovanja  v  večstanovanjski  stavbi  ali 
pridobitvijo lastninske oziroma solastninske pravice na 
posameznem delu stavbe, na območju Mestne občine 
Murska Sobota.

1 Gradnja je izvedba gradbenih in drugih del, poveza-
nih z gradnjo, ki obsega novogradnjo, rekonstrukcijo, vzdr-
ževanje objekta in spremembo namembnosti, če se s tem 
pridobijo nove bivanjske površine. Navedeni pojmi imajo 
enak pomen, kot opredeljeno v zakonu, ki ureja graditev 
objektov – Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 
105/22 – ZZNŠPP).

3. Upravičenci
Do subvencije so upravičeni:
– mladi, ki na dan vložitve popolne vloge še niso 

dopolnili 35 let in so samski oziroma so pari brez otrok;
– mlada družina, to je življenjska skupnost staršev z 

enim ali več otroki, v kateri nobeden od staršev na dan 
vložitve popolne vloge še ni dopolnil 35 let. Kot mlada 
družina se šteje ne samo življenjska skupnost obeh star-
šev in otrok, ampak tudi vse druge družinske oblike, kot 
so opredeljene v predpisih, ki urejajo zakonsko zvezo in 
družinska razmerja.

4. Razpisni pogoji
Do dodelitve subvencije je upravičen upravičenec, 

ki izpolnjuje naslednje pogoje:
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– na območju Mestne občine Murska Sobota prvič 
rešuje stanovanjsko vprašanje2,

objektivnih okoliščin, na katere ni mogel vplivati, pa v 
roku petih let.

V  kolikor  bo  upravičenec  mlada  družina,  bodo 
morali vsi člani družine prijaviti stalno prebivališče na 
naslovu nepremičnine, ki je predmet subvencije, v skla-
du s prejšnjima odstavkoma tega člena.

6. Višina subvencije
Višina  subvencije  za  posameznega  upravičenca 

v primeru gradnje ali nakupa enostanovanjske stavbe 
oziroma posameznega  stanovanja  v  večstanovanjski 
stavbi znaša do največ 5.000,00 EUR.

Poleg subvencije  iz prvega odstavka te točke se 
upravičencu dodeli še:

– do največ 1.000,00 EUR, v kolikor gre za gradnjo 
enostanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja 
v večstanovanjski  stavbi na kulturno varstvenem ob-
močju;

– glede na število otrok v mladi družini, in sicer:
– en otrok do največ 800,00 EUR,
– dva otroka do največ 1.000,00 EUR,
– trije otroci ali več do največ 1.200,00 EUR.

Višina  subvencije  za  posameznega  upravičenca 
v primeru pridobitve lastninske oziroma solastninske 
pravice na posameznem delu stavbe znaša do največ 
3.000,00 EUR.

Subvencija se deli med upravičence do višine za-
gotovljenih sredstev v proračunu. V kolikor strokovna 
komisija ugotovi, da sredstva ne zadoščajo za dodeli-
tev  vsem  upravičencem,  se  sredstva  proporcionalno 
razdelijo med vse upravičence.

7. Okvirna vrednost sredstev: sredstva so zago-
tovljena  v  proračunu  Mestne  občine  Murska  Sobota 
za leto 2022 na proračunski postavki 16052001 »Re-
ševanje  stanovanjske  problematike  mladih«  v  višini 
100.000,00 EUR. Dodeljena proračunska sredstva mo-
rajo biti porabljena do 31. 12. 2022.

8. Razpisni rok: rok za prijavo na javni razpis je 
30. 10. 2022.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazce za prijavo na javni razpis,
– vzorec pogodbe.
Razpisna dokumentacija je objavljena na splet-

ni strani, www.murska-sobota.si, rubrika: Javni razpisi 
– Javni razpis za subvencioniranje stanovanjskega 
vprašanja mladim in mladim družinam v Mestni občini 
Murska Sobota v letu 2022.

Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko 
zainteresirani vlagatelji zastavijo izključno po elektron-
ski pošti na naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si 
do  vključno 10.  10.  2022 do 12.  ure. Mestna občina 
Murska Sobota bo odgovore objavila na svoji splet-
ni strani poleg razpisne dokumentacije najkasneje do 
15. 10. 2022 do 15. ure.

10. Navodila prijaviteljem za pripravo in oddajo 
vloge

Za sodelovanje na javnem razpisu prijavitelj odda 
spletno vlogo na spletni strani, www.murska-sobota.si, 
rubrika: Javni razpisi – Javni razpis za subvencionira-
nje stanovanjskega vprašanja mladim in mladim druži-
nam v Mestni občini Murska Sobota v letu 2022. Zadnji 
dan za oddajo vloge je 30. 10. 2022.

Prijava na razpis mora biti oddana izključno preko 
elektronskega sistema in mora biti izpolnjena v sloven-
skem jeziku.

Vloge,  oddane  v  vložišču  mestne  občine  ali  po 
poš ti, se ne bodo upoštevale in se bodo neodprte vr-
nile pošiljatelju.

2 Prvo reševanje stanovanjskega vprašanja pomeni 
prva gradnja ali nakup enostanovanjske stavbe oziroma sta-
novanja v večstanovanjski stavbi ali prva pridobitev lastnin-
ske ali solastninske pravice na posameznem delu stavbe, 
v primeru, da upravičenec nima v lasti druge stanovanjske 
stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi.

– nima v lasti druge stanovanjske stavbe ali stano-
vanja v večstanovanjski stavbi, ki bi  jo  lahko glede na 
velikost in namembnost uporabil za rešitev stanovanj-
skega vprašanja,

– ima na dan oddaje vloge poravnane vse obvezno-
sti do Mestne občine Murska Sobota in javnih zavodov 
katerih ustanoviteljica je Mestna občina Murska Sobota,

– letni osebni dohodek (dohodek upravičenca oziro-
ma njegove družine) ne presega 2,5-kratnika povprečne 
letne plače3 na zaposlenega v preteklem letu.

3 Povprečna mesečna neto plača za leto 2021 znaša 
1.270,30 EUR (Vir: Statistični urad Republike Slovenije).

V kolikor upravičenec uveljavlja subvencijo za:
– gradnjo enostanovanjske stavbe ali posamez-

nega  stanovanja  v  večstanovanjski  stavbi  mora  imeti 
vlagatelj ali  vsaj eden  izmed vlagateljev na zemljišču, 
na katerem je predvidena gradnja, pravico graditi in 
pridobljeno gradbeno dovoljenje, katerega pravnomoč-
nost je nastopila v letu 2021, v primeru rekonstrukcije in 
vzdrževanja objekta pa razpolaga z ustreznimi dokazili 
o vlaganjih, ki so bila izvedena v letu 2021 (npr. računi);

– nakup enostanovanjske stavbe ali posameznega 
stanovanja v večstanovanjski stavbi se je moral vlagatelj 
ali vsaj eden izmed vlagateljev leta 2021 vpisati v zemlji-
ško knjigo kot lastnik ali solastnik stavbe ali stanovanja, 
za katerega se uveljavlja subvencija oziroma v letu 
2021 skleniti kupoprodajno pogodbo za nakup stavbe 
ali posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi, 
za katerega se uveljavlja subvencija;

– pridobitev lastninske oziroma solastninske pravi-
ce na posameznem delu stavbe se je moral vlagatelj ali 
vsaj eden izmed vlagateljev leta 2021 vpisati v zemljiško 
knjigo kot lastnik ali solastnik posameznega dela stav-
be, za katerega se uveljavlja subvencija oziroma v letu 
2021 skleniti pogodbo ali pridobiti lastninsko pravico na 
posameznem delu stavbe iz drugega pravnega naslova 
in razpolaga z ustreznimi dokazili o vlaganjih, ki so bila 
izvedena v letu 2021 (npr. računi).

Pravice  in  upravičenci  se med  seboj  izključujejo. 
Upravičenec  lahko  enkratno  denarno  pomoč  prejme 
samo enkrat in samo za eno od oblik reševanja prvega 
stanovanjskega vprašanja.

5. Zahteve po pridobitvi subvencije
Nepremičnine, ki je predmet subvencioniranja in je 

bila pridobljena z nakupom ali s pridobitvijo lastninske 
pravice na posameznem delu stavbe, ni dovoljeno od-
tujiti najmanj osem let po prejemu subvencije. V primeru 
gradnje pa nepremičnine ni dovoljeno odtujiti  najmanj 
pet let po pridobitvi uporabnega dovoljenja.

Upravičenec,  ki  mu  bo  dodeljena  subvencija  za 
nakup enostanovanjske stavbe ali stanovanja v večsta-
novanjski stavbi ali pridobitev lastninske oziroma sola-
stninske pravice na posameznem delu stavbe, bo moral 
v roku šestih mesecev od prejema subvencije prijaviti 
stalno prebivališče na naslovu, kjer nepremičnina leži.

Upravičenec,  ki  mu  bo  dodeljena  subvencija  za 
gradnjo enostanovanjske stavbe ali posameznega sta-
novanja v večstanovanjski stavbi, bo moral v roku treh 
let  od  prejema  subvencije  prijaviti  stalno  prebivališče 
na naslovu, kjer nepremičnina leži, v primeru izkazanih 
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Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziro-
ma dokazila. Le tako izdelana prijava se bo obravnavala 
kot popolna.

Po posameznem vlagatelju se lahko odda samo 
ena vloga. V primeru oddaje dveh ali več vlog, se šteje 
tista, ki je bila oddana zadnja.

11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Po poteku razpisanega roka bo strokovna komisija 

odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. 
Na odpiranju bo strokovna komisija ugotovila popolnost 
prejetih vlog in izpolnjevanje razpisnih pogojev. Odpira-
nje vlog ne bo javno.

Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se v roku 
osem dni od odpiranja vlog pozove, naj vlogo dopolnijo v 
roku osmih dni od prejema poziva k dopolnitvi vloge. Do-
polnitev vloge bo možna samo enkrat. Nepopolne vloge, ki 
jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku ali jih ne 
dopolnijo pravilno oziroma v celoti, se s sklepom zavržejo.

Poziv na dopolnitev ali pojasnilo vloge glede po-
datkov, za katere je jasno in nedvoumno razvidno, da 
so obstajali že ob oddaji vloge, bo komisija posredovala 
izključno po elektronski pošti na naslov, ki ga bo vlagatelj 
podal kot kontaktni e-naslov. Rok, določen za dopolnitev 
ali pojasnitev vloge, se bo začel šteti naslednji delovni 
dan po pošiljanju elektronskega sporočila, ne glede na 
dejansko branje elektronskega sporočila. Iz tega razloga 
so dolžni prijavitelji kot kontaktni e-naslov določiti takšen 
naslov, na katerega so stalno dosegljivi.

Prav tako se s sklepom zavržejo prepozno prejete 
vloge.

Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot 
neustrezne zavrnejo.

O dodelitvi subvencije, na predlog strokovne komi-
sije, odloči direktorica mestne uprave z odločbo.

Vsi vlagatelji bodo v roku 15 dni po sprejeti odločitvi 
obveščeni o izidu javnega razpisa.

12. Pritožba
Zoper  odločitev  lahko  vlagatelj  vloži  pritožbo  za 

preveritev utemeljenosti odločbe v 15 dneh po prejemu 
odločbe.

Pritožba se vloži pisno na naslov: Mestna občina 
Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobo-
ta. Če se pošlje po pošti priporočeno, se dan oddaje na 
pošto šteje za dan izročitve naslovniku.

Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi 
katerih je pritožba vložena.

Prepozno  vložene  pritožbe  za  preveritev  uteme-
ljenosti odločbe se zavržejo. O rezultatih ponovne pre-
veritve  utemeljenosti  odločbe  odloči  župan. Odločitev 
župana o pritožbi je dokončna.

13.  Način  sofinanciranja:  na  podlagi  odločbe  bo 
mestna občina sklenila z upravičencem pogodbo, s ka-
tero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti. Pod-
pisana pogodba je pogoj za dodelitev oziroma nakazilo 
subvencije.

14.  Dodatne  informacije  v  zvezi  z  razpisom: 
razpisna dokumentacija se nahaja na spletni strani, 
www.murska-sobota.si, rubrika: Javni razpisi – Javni 
razpis za subvencioniranje stanovanjskega vprašanja 
mladim  in  mladim  družinam  v  Mestni  občini  Murska 
Sobota v letu 2022. Vprašanja v zvezi z razpisno do-
kumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji zastavijo iz-
ključno po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@
murska-sobota.si do vključno 10. 10. 2022 do 12. ure. 
Mestna občina Murska Sobota bo odgovore objavila na 
svoji spletni strani poleg razpisne dokumentacije najkas-
neje do 15. 10. 2022 do 15. ure.

Mestna občina Murska Sobota
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Razpisi delovnih mest

1 prosto mesto vrhovnega državnega tožilca
na Vrhovnem državnem tožilstvu  

Republike Slovenije, ki bo razporejen  
na Oddelek za kazenske zadeve

Razpisni pogoji:
Razpisni pogoji obsegajo: splošne pogoje za iz-

volitev v sodniško funkcijo, določene v 8. členu Zako-
na o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – urad-
no 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 vrhovnega državnega tožil-
ca, določene v 27. 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 elek-

tronski 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 to-
žilca, 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.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosod-
je,  Župančičeva  ulica  3,  Ljubljana,  15  dni  po  objavi 
razpisa.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 701-49/2022/3 Ob-3168/22

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi 
prvega  odstavka  29.  člena  Zakona  o  državnem  to-
žilstvu  (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, 
54/21 in 105/22 – ZZNŠPP; ZDT-1)

 Ob-3156/22

Na podlagi 32., 33., 34. in 35. člena Zakona o za-
vodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami in do-
polnitvami), 29. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 23/05 s spremembami in dopolnitva-
mi), na podlagi določil 16. do 18. člena Statuta zavoda 
ZD Litija  in sprememb Statuta zavoda ZD Litija z dne 
20. 3. 2015 ter na podlagi dopisne seje Sveta zavoda 
z dne 8. 9. 2022, Svet zavoda ZD Litija objavlja prosto 
delovno mesto

direktorja/direktorice
Zdravstvenega doma Litija za 4-letni mandat
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki mora 

poleg  zakonskih,  splošnih  pogojev,  določenih  z  zako-
nom, izpolnjevati še naslednje pogoje:

– da ima univerzitetno strokovno izobrazbo medi-
cinske smeri

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja 
dela v zdravstveni dejavnosti, od tega vsaj 3 leta na 
vodstvenih delovnih mestih

– da je državljan Republike Slovenije
– da ima organizacijske in strokovne sposobnosti, 

kar dokazuje s svojim minulim delom
– aktivno znanje slovenskega jezika
– da 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 6 mesecev

–  da  zoper  njega  ni  bila  vložena  pravnomočna 
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki  se 
preganja po uradni dolžnosti.

K prijavi mora priložiti:
– dokazila o izobrazbi
– življenjepis
– program dela zavoda oziroma razvoja ZD Litija za 

mandatno obdobje 4 let.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 4 let, predvi-

den začetek dela bo 1. 1. 2023.
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za 

čas trajanja mandata s krajšim delovnim časom, in sicer 
za največ 20 ur na teden.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev 
in programom dela naj kandidati pošljejo v zaprti ovoj-
nici, najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: 
Zdravstveni dom Litija, Partizanska pot 8a, 1270 Litija, 
»svet zavoda – prijava za razpis direktorja« s pripisom: 
Ne odpiraj.

Razpis bo objavljen v Uradnem listu RS in na Za-
vodu za zaposlovanje.

Kandidati  bodo  o  izbiri  obveščeni  najkasneje  v 
30 dneh od dneva objave razpisa.

Svet zavoda ZD Litija

Št. 701-48/2022/3 Ob-3167/22

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, 54/21 in 105/22 
– ZZNŠPP; ZDT-1)
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1 prosto mesto okrajnega državnega tožilca 
na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju
Razpisni pogoji:
Razpisni pogoji obsegajo: splošne pogoje za izvo-

litev  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 imenova-
nje na mesto okrajnega državnega tožilca, določene v 
24. 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.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, 
Župančičeva ulica 3, Ljubljana, 15 dni po objavi razpisa.

Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave

6. Pogoji za prijavo
Prijavijo se lahko skupine, ki štejejo od štiri do šest 

članov in posamezniki.
Posamezniki, ki ob prijavi nimajo svoje skupine, 

lahko sodelujejo pod pogojem, da se na kraju izvedbe 
dogodka lahko oblikuje ekipa vsaj treh prijavljenih po-
sameznikov.

Natečajni izdelki in njihovi opisi morajo biti zapisani 
v slovenskem jeziku.

Vse  stroške  priprave  in  predložitve  prijave  krijejo 
udeleženci sami.

V primeru, da komisija zaradi neustrezanja pogo-
jem  javnega natečaja ne bi  izbrala nobene  rešitve,  je 
organizator prost zaveze do podelitve nagrade.

Organizator si pridržuje pravico, da brez opozorila 
in obrazložitve iz sodelovanja izloči udeleženca oziroma 
ekipo, ki ne spoštuje pravil tega natečaja.

S prijavo natečajnik soglaša z vsemi pogoji, ki so 
razvidni iz vsebine natečajne dokumentacije.

Priloga: – Obrazec 1: Prijavni obrazec: Javni nate-
čaj za idejno zasnovo oziroma prototip digitalne rešitve 
»Demenca – naš skupni izziv« – fizična oseba.

7.  Način  in  rok  oddaje  prijave:  prijave  se  spreje-
ma na spletni strani: https://transformation-lighthouse.
com/hackathon-roche/prijavi-se/ do 19. 10. 2022.

8. Postopek obravnave prijav  in obveščanje o  iz-
boru

Zoper odločitve komisije o idejnih zasnovah digital-
nih rešitev ni pritožbe.

8.1. Ocenjevalna komisija
Natečajne  rešitve  in naloge, ki  jih bodo prijavitelji 

(udeleženci)  oddali  23.  10.  2020  neposredno  na  do-
godku, bo ocenjevala komisija petih članov v naslednji 
sestavi:

–  2  predstavnika  državne  uprave,  ki  delujeta  na 
področju odprtih podatkov;

– 2 predstavnika podjetja Roche;
– 1 predstavnik društva Spominčica.
Člane komisije določi organizator na podlagi dose-

danjih aktivnosti na področju odprtih podatkov.
Komisija bo idejne zasnove rešitve pregledala in 

ocenila v skladu z merili, ki so navedena v točki 8.2.
8.2. Merila in metodologija ocenjevanja
Komisija bo ocenjevala izdelke, ki bodo ustvarjeni 

na  hackathonu  z  naslovom  »Demenca  –  naš  skupni 
izziv«,  po  naslednjih  kriterijih:  izvirnost  ideje  oziroma 
inovativnost, kreativnost vsebine, dovršenost izdelka, 
kakovost vizualnega prikaza, uporaba odprtih podatkov, 
upoštevanje ranljivih skupin in uporabnost izdelka.

Komisija bo ocenila izdelke in razglasila najboljše 
tri ekipe, ki so sodelovale na hackathonu.

9. Nagrajevanje in odkup materialnih avtorskih pra-
vic

9.1. Nagrade
Nagrajene bodo prve tri najbolje ocenjene rešitve:
1. nagrada znaša 3.300 EUR neto in se razdeli po 

enakih delih med posameznike v skupini;
2. nagrada znaša 2.400 EUR neto in se razdeli po 

enakih delih med posameznike v skupini;
3. nagrada znaša 1.500 EUR neto in se razdeli po 

enakih delih med posameznike v skupini.
Plačnik  nagrade  in  akontacije  dohodnine  po  ob-

računu je organizator. Nagrade bodo izplačane v roku 
60 dni po podpisu avtorskih pogodb s strani avtorjev.

Št. 010-22/2022/3 Ob-3154/22
Na podlagi  106.i  člena Zakona  o  javnih  financah 

(Uradni  list  RS,  št.  11/11  –  uradno  prečiščeno  bese-
dilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – 
ZIPRS1617, 13/18  in 195/20 – odl. US)  in 216. člena 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repub-
like Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ter Sporazuma med Službo 
Vlade Republike Slovenije in podjetjem Roche, d.o.o. 
o zagotavljanju sredstev za  izvedbo  javnega natečaja 
Služba  Vlade  Republike  Slovenije  za  digitalno  preo-
brazbo, objavlja

javni natečaj
za izbor idejne zasnove  

»Demenca – naš skupni izziv«
1. Naziv in sedež organa, ki objavlja javni natečaj: 

Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobraz-
bo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

2. Splošna določila in organizacija
Ta javni natečaj ureja pravila in pogoje za sodelo-

vanje udeležencev v javnem nagradnem natečaju »De-
menca – naš skupni izziv«, ki ga organizira Služba Vla-
de Republike Slovenije za digitalno preobrazbo, Davčna 
ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: organi-
zator) v sodelovanju s podjetjem Roche, farmacevtska 
družba d.o.o., Stegne 13g, 1000 Ljubljana.

Javni natečaj se izvaja na podlagi Zakona o spod-
bujanju digitalne vključenosti.

V tem natečaju uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na 
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporab-
ljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

3. Predmet javnega natečaja: predmet javnega na-
tečaja je izbor najboljših treh zmagovalnih idej ali pro-
totipnih rešitev na hackathonu z naslovom »Demenca 
– naš skupni izziv«.

4. Namen
Splošni namen nagradnega natečaja je spodbujati 

aktivnosti, povezane s ponovno uporabo odprtih podat-
kov, kot temelja digitalne družbe in njene preobrazbe 
ter krepitev zavesti o prednostih uporabe digitalnih 
orodij  za življenje posameznika  in družbo kot  celoto. 
Namen hackathona  je  tudi  spodbujati  ozaveščanje o 
izzivih  demence  za  posameznika,  družbo  in  zdrav-
stveni sistem.

Konkretni namen je izdelava idejne zasnove ali 
funkcionalnega prototipa digitalne rešitve, ki bo tudi 
preko vizualizacije odprtih podatkov omogočila digitalne 
storitve na teme izzivov na hackathonu »Demenca – naš 
skupni izziv«.

5. Vsebina javnega natečaja
Vsebina javnega natečaja so trije izzivi, in sicer na 

naslednje teme:
– Izziv 1: Podpora oskrbovancem;
– Izziv 2: Podpora oskrbovalcev;
– Izziv 3: Demenci prijazna občina.
Podrobnosti so na spletni strani hackathona: 

https://transformation-lighthouse.com/hackathon-roche/
5.1. Organizacija dogodka
Hackathon bo potekal 22. in 23. oktobra 2022.
5.2. Udeleženci dogodka
V javnem natečaju lahko sodelujejo vse zainteresi-

rane fizične osebe.

https://transformation-lighthouse.com/hackathon-roche/prijavi-se/
https://transformation-lighthouse.com/hackathon-roche/prijavi-se/
https://transformation-lighthouse.com/hackathon-roche/
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10.  Prepoved  sodelovanja:  na  tem  natečaju  ne 
smejo sodelovati  člani natečajne komisije  in sorodniki 
članov natečajne komisije do vključno 2. kolena.

11. Ostali pogoji sodelovanja
11.1. Informativna objava rešitev posameznih ekip
V nekomercialne namene oziroma za potrebe pro-

mocije bo organizator vse rešitve, ki jih bo ocenil kot 
primerne, javno in v celoti ali po delih objavil na svojih 
spletnih  straneh  in  družbenih  medijih  (npr.  Facebook, 
Twitter, YouTube) ter drugih komunikacijskih kanalih. Po-
leg slikovnega gradiva bodo javno objavljena tudi imena 
ekip ter imena in priimki vodje in drugih članov ekipe (so-
avtorjev), v kolikor posamezniki z javno objavo soglašajo.

V prilogi (obrazec 2) je objavljeno obvestilo po 
13. členu Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih po-
datkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem 
besedilu: Splošna uredba o varstvu podatkov.

11.2. Obveščanje, objava nagrajencev in podelitev 
nagrad

Ekipe, ki prejmejo nagrade, se z imenom in pri-
imkom  vodje  oziroma  vseh  članov  ekipe  objavijo  na 
spletnih  straneh  in  v  javnih  občilih.  Organizator  bo  s 
podelitve nagrad objavil slikovno gradivo.

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne po-
deli, če se ugotovi, da nagrajenec:

– v rešitvah uporablja neprimerne, neustrezne ali 
žaljive vsebine;

– ne izpolnjuje pogojev, določenih s temi pravili;
– ne spoštuje teh pravil;
– ni podal svojih resničnih podatkov;
– ni avtor posredovanih materialov in vsebin ter krši 

avtorske pravice tretjih oseb;
– sodeluje v imenu tretjih oseb (z ali brez njihove 

vednosti).
Neprimerne, neustrezne ali žaljive so tiste vsebine, 

ki so omalovažujoče, ponižujoče, nemoralne, diskrimi-
natorne, rasistične, ki spodbujajo k sovražnosti, nemo-
ralnim ali nezakonitim dejanjem ali vsebujejo znake, 
ki so v nasprotju s cilji ali z vrednotami organizatorja 
oziroma natečaja.

V kolikor se kateri od pogojev iz drugega odstavka 
tega člena ugotovi po podelitvi nagrad, ima organizator 
pravico zahtevati vračilo nagrade.

11.3. Obdavčitev nagrad
Akontacijo dohodnine bo za nagrajence, katerim se 

po Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 s spre-
membami) vrednost nagrade všteva v davčno osnovo, 
skladno z veljavno slovensko davčno zakonodajo obra-
čunal  in plačal organizator nagradnega natečaja. V  ta 
namen so nagrajenci dolžni sporočiti podatke, potrebne 
za obračun dohodnine. Morebitne druge davčne obvez-
nosti ali stroški oziroma druge obveznosti, povezane s 
prejemom nagrade, bremenijo nagrajence.

11.4. Stvaritve in avtorstvo
Udeleženci – člani posamezne ekipe s podpisom 

izjave na Obrazcu 1 potrjujejo, da je njihova zasnova 
rešitve z vsemi pripadajočimi  vsebinami v celoti nji-
hovo lastno, izvirno in še neobjavljeno avtorsko delo 
oziroma, da ne kršijo nobenih avtorskih, izvajalskih 
pravic in/ali katerihkoli drugih pravic tretjih oseb ter 
da nihče  v  razmerju  do  organizatorja,  v  zvezi  s  ka-
terokoli pravico, ki jo je organizator pridobil, ne bo 
uveljavljal nobenih denarnih zahtevkov niti katerihkoli 
drugih zahtevkov.

11.5 Zasebnost in varstvo podatkov
Organizator se obvezuje, da bo zbrane osebne po-

datke varoval in uporabljal v skladu z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/07) in 
s Splošno uredbo o varstvu podatkov, samo za namen, 
za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval 
tretjim osebam.

12. Dodatne informacije
Organizator si pridržuje pravico do sprememb jav-

nega natečaja, ki morajo biti objavljene na istem mestu, 
kot ta javni natečaj.

Organizator se zavezuje, da bo zainteresiranim 
natečajnikom na voljo za podrobnejša pojasnila glede 
namena  in  ciljev  javnega  natečaja,  na  spletni  strani 
hackathona: https://transformation-lighthouse.com/hac-
kathon-roche/

Služba Vlade Republike Slovenije  
za digitalno preobrazbo

https://transformation-lighthouse.com/hackathon-roche/
https://transformation-lighthouse.com/hackathon-roche/
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Vsebina obrazca 1: Prijavni obrazec: Javni natečaj za idejno zasnovo oz. prototip digitalne  
rešitve »Demenca – naš skupni izziv« – fizična oseba 

 

 
S podpisom tega obrazca izjavljam, da se strinjam z zahtevami javnega natečaja in sprejemam vse 
pogoje, ki so navedeni v javnem natečaju in ostalih delih natečajne dokumentacije, vključno z vsem 
določili o odkupu avtorskih in materialnih pravic.  
 

 

Kraj, datum Podpis 

 
 
 
 

                                                            
 Osebne podatke bomo skrbno varovali ter ravnali z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo) in Splošno uredbo o varstvu podatkov.  

Vsebina obrazec 1: Prijavni obrazec – fizična oseba 

Ime in priimek Država 

Telefon Elektronska pošta 

Starost Kratek CV 

Izobrazba oz. strokovno področje Ime ekipe oz. drugi člani ekipe 

 

Zakaj se prijavljaš na Hackathon Kateri izzivi te zanimajo? 

Ali se boš dogodka udeležil v živo? Ali iščeš službo? 

Ali te zanima nadaljni razvoj izdelka?  
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Vsebina obrazca 2:  

Obvestilo posameznikom glede obdelave osebnih podatkov v okviru javnega natečaja 
»Demenca – naš skupni izziv« – po 13. členu splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) 
 
 
1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov:  

Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana,  
elektronski naslov: gp.sdp@gov.si. 
 

2. Kontakt skrbnika zbirke osebnih podatkov in pooblaščene osebe za varstvo osebnih 
podatkov v Službi Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo:  
 skrbnik zbirke osebnih podatkov: Aleš Veršič: aversic@gov.si;  pooblaščena oseba: Jan 
Jakli gp.sdp@gov.si. 

 
3. Obdelovalec zbirke osebnih podatkov: 

 Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana,  
elektronski naslov: gp.sdp@gov.si. 

 Roche, farmacevtska družba d.o.o. Ljubljana, elektronski naslov:  
slovenija.info@roche.com 

 Transformation Lighthouse d.o.o., Cesta IV. Prekomorske 13, 5270 Ajdovščina, elektronski 
naslov: info@transformation-lighthouse.com  

 
4. Kontakt obdelovalca zbirke osebnih podatkov in pooblaščene osebe za varstvo osebnih 

podatkov: 
 skrbnik zbirke osebnih podatkov: Aleš Veršič: aversic@gov.si 
 pooblaščena oseba: Jan Jakli gp.sdp@gov.si 

 
 

5. Namen in pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 
 

Namen Pravna podlaga Obdelovani osebni podatki 
udeleženca 

Osebni podatki udeležencev 
hackathona »Življenje s 
podnebnimi spremembami«, 
ki jih ob prijavi in registraciji 
na hackathonu navedejo 
udeleženci, se zbirajo zaradi: 
- potreb prijave udeležencev 
na hackathonu,  
- sklepanja avtorskih pogodb 
(prve tri ekipe),  
- vodenja evidenc MJU,  
- določil in obveznosti iz 
Projekta prenova sistema 
informacijskega sistema za 
objavljanje odprtih podatkov 
javnega sektorja - OPSI 
 

Pravna podlaga za obdelavo 
osebnih podatkov 
registriranih udeležencev sta 
točki (a), in (b), prvega 
odstavka 6. člena Splošne 
uredbe o varstvu podatkov.  

- ime in priimek  
- datum rojstva,   
- davčna številka 
- naslov, kraj in poštna 

številka 
- izobrazba 
- številka tekočega računa 

in banka  
- elektronska pošta  
- telefonska številka  
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Osebne podatke pridobimo neposredno ob prijavi na hackathonu preko spletne strani: 
https://transformation-lighthouse.com/hackathon-roche/ in ob sklenitvi pogodb o avtorskem 
delu. 

 
6. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:  

Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo osebnih podatkov ne bo posredovala 
tretjim osebam. 

 
7. Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: 

Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo, Roche, farmacevtska družba d.o.o., 
Ljubljana in Transformation Lighthouse d.o.o., Ajdovščina  osebnih podatkov ne bodo prenašali 
v tretje države ali v mednarodno organizacijo. 

 
8. Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za 

določitev tega obdobja:  
Pri hrambi podatkov bodo upoštevana določila Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega 
gradiva. 

 
9. Informacije o obstoju pravic posameznika:   

Posameznik ima pravico, da od upravljavca ali obdelovalca zahteva dostop do osebnih 
podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, in pravico do ugovora obdelave. 
 
Posameznik lahko svoje pravice iz te točke zahteva pri skrbniku zbirke osebnih podatkov pri 
upravljavcu (prva alineja druge točke tega obvestila) ali pri skrbniku zbirke osebnih podatkov pri 
obdelovalcu (prva alineja četrte točke tega obvestila). 
V kolikor s svojo zahtevo za varstvo podatkov ni uspešen, se lahko obrne na pooblaščeno osebo 
za varstvo podatkov na elektronski naslov, naveden v drugi alineji druge točke. 

 
 

10. Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem 
profilov:  
Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo ne izvaja avtomatiziranega odločanja 
na podlagi profiliranja z osebnimi podatki.  

               
11. Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:  

Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, elektronski 
naslov: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran: www.ip-rs.si.  
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 Ob-3177/22
Na podlagi 7. člena Zakona o priložnostnih kovan-

cih (Uradni list RS, št. 53/07 in 43/22) in v zvezi z Uredbo 
o določitvi dogodkov, ob katerih se v  letu 2023  izdajo 
priložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 103/22) Banka 
Slovenije razpisuje

javni anonimni natečaj
za oblikovanje likovnih rešitev priložnostnih 

kovancev
V letu 2023 bodo izdani priložnostni kovanci, s ka-

terimi se bodo obeležili sledeči dogodki:
– 150. obletnica rojstva Josipa Plemlja (projekt 1),
– 110. obletnica rojstva slovenskega pisatelja Bori-

sa Pahorja (projekt 2) in
–  državni  praznik  dan  slovenskega  športa  (pro-

jekt 3).
Rok za oddajo likovnih rešitev priložnostnih kovan-

cev, s katerimi se obeležijo trije dogodki, je ponedeljek, 
14. novembra 2022. Za likovne rešitve, poslane po pošti, 
velja datum poštnega žiga.

Udeleženci dobijo natečajno gradivo na spletni stra-
ni Banke Slovenije www.bsi.si/razpisi/javna-narocila ali 
na naslovu: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 
Ljubljana (osebno v vložišču),  informacije pa na e-na-
slovu: cash@bsi.si.

Likovne rešitve posredujejo udeleženci natečaja v 
skladu z natečajnimi pogoji osebno ali po pošti na na-
slov: Banka Slovenije, Gotovinsko poslovanje, Sloven-
ska cesta 35, 1505 Ljubljana, v zaprti pošiljki, označeni 
le  z unikatno  šifro avtorja,  s  pripisom »Natečaj: PK – 
projekt 1«, »Natečaj: PK – projekt 2« oziroma »Natečaj: 
PK – projekt 3« in oznako »Ne odpiraj«.

Prejete  likovne  rešitve  priložnostnih  kovancev  bo 
pregledala  Komisija  za  izdajo  priložnostnih  kovancev, 
ki bo izbrala najustreznejše likovne rešitve za kovanje 
priložnostnih  kovancev  najkasneje  v  30  dneh  po  za-
ključku natečajnega roka. Za vsak projekt bo določila tri 
odkupe v višini: 1. odkup – 3.000 evrov neto, 2. odkup – 
1.500 evrov neto in 3. odkup – 1.000 evrov neto.

Ne glede na prejšnji odstavek v primeru, da v okviru 
posameznega projekta prispe 20 ali več likovnih rešitev, 
zneski odkupov znašajo: 1. odkup – 4.000 evrov neto, 
2. odkup – 2.000 evrov neto in 3. odkup – 1.300 evrov 
neto. O rezultatih natečaja bodo udeleženci pisno obve-
ščeni najkasneje v 60 dneh po izbiri.

Banka Slovenije
Evrosistem

 Ob-3166/22
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, 

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor objavlja

javni poziv 
za Vavčer za pridobitev certifikatov/2

1. Pravna podlaga: Uredba (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o  skupnih določbah o Evropskem skladu  za  re-
gionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezij-
skem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, 
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regional-
ni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter 
o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), Uredba Komisije 
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 

pri pomoči de minimis  (UL L 352 z dne 24. 12. 2013, 
str. 1), Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. juni-
ja 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z 
notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 
(UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), Zakon o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 
195/20 – odl. US), Proračun Republike Slovenije za leto 
2021 (DP2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20), Pro-
račun Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, 
št. 174/20), Zakon o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 
15/21 – ZDUOP in 74/21), Pravilnik o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list 
RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – 
ZSInv), Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, ki ga 
je sprejelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo dne 22. 4. 2015 z vsemi spremembami, Uredba o 
porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki 
Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj na-
ložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 
36/16, 58/16 in 69/16 – popr., 15/17, 69/17, 67/18 in 
51/21), Shema de minimis z nazivom »Program izvaja-
nja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. prigla-
sitve M001-2399245-2015/II), Akt o ustanovitvi Javnega 
sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list 
RS, št. 4/19), Poslovni in finančni načrt Javnega sklada 
Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2022, ki ga 
je Vlada RS sprejela dne 23. 12. 2021, sklep Vlade RS 
št. 47602-27/2021/3 in spremembe št. 47602-27/2021/6 
z dne 28. 4. 2022.

2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dode-
ljuje sredstva

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Mini-
strstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri Jav-
nem pozivu za Vavčer za pridobitev certifikatov (v na-
daljevanju: javni poziv) v vlogi posredniškega organa in 
zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega poziva.

Izvajalec javnega poziva: Javni sklad Republike 
Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 
Maribor (v nadaljnjem besedilu: Slovenski podjetniški 
sklad).

3. Namen, cilj in predmet javnega poziva
3.1. Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi cilj-

ne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k pridobitvi 
certifikatov oziroma pridobitvi novih sistemov vodenja, 
proizvodov, procesov, storitev in vzdrževanja certifikatov 
za sisteme vodenja, proizvodov, procesov in storitev, s 
čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost 
širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja oziroma iz-
delkov in dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.

3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upra-
vičenih stroškov pridobivanja certifikatov oziroma vzdr-
ževanja/obnovitve certifikatov za sisteme vodenja, pro-
izvodov, procesov in storitev ter validacije okoljske izjave 
pridobljenih na podlagi mednarodnih/evropskih/enako-
vrednih slovenskih standardov in shem (ISO, IATF, IEC 
in  ITU,  EN,  in  ETSI,  EMAS,  ECOLABEL,  IFS,  BRC, 
FSC, PEFC, COSMOS).

4. Ciljne skupine/upravičenci: na poziv se lahko pri-
javijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem 
v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, 
ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana 
kot  gospodarske  družbe,  samostojni  podjetniki  posa-
mezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za opredeli-

https://www.bsi.si/razpisi/javna-narocila
mailto:cash@bsi.si
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tev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upošte-
vajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

5. Pogoji za kandidiranje
5.1 Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj mora  izpolnjevati  pogoje, določene v 

točki 4 javnega poziva (glede velikosti in pravne oblike 
oziroma vrste MSP).

2. Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 
1 zaposlenega, po podatkih Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. Za potrebe tega javnega poziva 
se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti 
pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje) 
in družbenik ali delničar gospodarske družbe ter usta-
novitelj zadruge – poslovodja, ki nima druge podlage 
za zavarovanje (zavarovani družbeniki – poslovodje na 
podlagi  16.  člen  ZPIZ-2).  V  število  zaposlenih  se  ne 
upošteva zaposlenih iz programa javnih del.

3. Prijavitelj na dan oddaje vloge nima neporavna-
nih zapadlih finančnih obveznosti v višini 50 eurov ali 
več do ministrstva oziroma njegovih izvajalskih institucij: 
Slovenskega podjetniškega sklada, Javne agencije Re-
publike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internaci-
onalizacije, tujih investicij in tehnologije (v nadaljevanju: 
SPIRIT Slovenija) in Slovenskega regionalno razvojne-
ga sklada, pri čemer neporavnane obveznosti  izhajajo 
iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev in 
so bile neporavnane in zapadle pred tem spoznane z 
izvršilnim naslovom.

4.  Prijavitelj  nima  neporavnanih  zapadlih  finanč-
nih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih 
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki 
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prija-
vitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti 
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih od-
tegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 
zadnjega leta do dne oddaje vloge.

5. Med prijaviteljem in ministrstvom, Slovenskim pod-
jetniškim skladom oziroma ostalimi izvajalskimi instituci-
jami ministrstva (SPIRIT Slovenija, Slovenski regionalno 
razvojni  sklad)  niso  bile  pri  že  sklenjenih  pogodbah  o 
sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi 
javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih ob-
veznosti, zaradi česar  je ministrstvo oziroma  izvajalska 
institucija  ministrstva  odstopila  od  pogodbe  o  sofinan-
ciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.

6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega pre-
nehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja 
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje 
vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določba-
mi  Zakona  o  finančnem  poslovanju,  postopkih  zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 
27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US, 
69/19 – odl. US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US).

7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobi-
vanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v teža-
vah  (Uradni  list RS,  št.  5/17)  in  ni  podjetje  v  težavah 
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.

8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslova-
nja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo 
in 158/20).

9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 

in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči 
de minimis (UL EU L 352, 24. 12. 2013, v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1407/2013/EU):

– v okviru projekta podjetje ne opravlja dejavnosti 
na naslednjih področjih:

– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

–  predelave  in  trženja  kmetijskih  proizvodov  iz 
seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

– če je znesek pomoči določen na podlagi cene 
ali  količine zadevnih proizvodov,  ki  so kupljeni od pri-
marnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg

– če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali 
delno prenese na primarne proizvajalce.

10.  Dejanski  lastnik(i)  prijavitelja  v  skladu  z  Za-
konom o preprečevanju pranja denarja  in  financiranja 
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 
– popr.) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in 
financiranja terorizma.

11. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupraviče-
no prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evrop-
ske komisije, ki  je prejeto državno pomoč razglasila 
za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skup-
nosti.

12.  Prijavitelj  za  iste  upravičene  stroške  in  aktiv-
nosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem po-
zivu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov, 
vključno z de minimis pomočjo  (sredstev evropskega, 
državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega 
sofinanciranja).

13.  Skupni  znesek  pomoči  dodeljen  enotne-
mu  podjetju  s  tem  sofinanciranjem  ne  bo  presegel 
200.000,00 EUR  v  obdobju  zadnjih  treh  proračunskih 
let, ne glede na obliko ali namen pomoči  ter ne glede 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali 
unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem ce-
stnem tovornem prevozu znaša zgornja dovoljena meja 
pomoči 100.000,00 EUR).

5.2 Posebni pogoji za prijavitelje
MSP, ki bodo prejemniki spodbud, bodo upravičeni 

do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska 
regija Vzhodna Slovenija ali Kohezijska regija Zahodna 
Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na po-
samezni  javni  poziv  sedež.  Sedež mora  biti  vpisan  v 
Poslovni register Slovenije. Selitev sedeža MSP v dru-
go kohezijsko regijo v času od oddaje vloge do oddaje 
zahtevka ni dovoljena.

5.3 Pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom in predme-

tom javnega poziva.
2.  Prijavitelj  mora  imeti  v  času  trajanja  projekta 

(tj. do oddaje zahtevka) najmanj 1 zaposlenega.
3. V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izva-

jalca za pripravo na certifikacijo, v kolikor ga potrebuje.
4. Certifikacijski organ, ki  izda certifikat, mora biti 

akreditiran s strani akreditacijskega organa ali priglašen.
5. Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec 

ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
6.  Izdajatelj  certifikata/licence  ne  more  biti  hkrati 

tudi zunanji izvajalec za pripravo na certifikacijo.
7. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upra-

vičenimi stroški, opredeljenimi v točki 10 javnega poziva 
in točki II.6.1. pozivne dokumentacije.

8. Certifikat mora biti v času uveljavljanja upraviče-
nih stroškov še veljaven.

9. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupra-
vičen, če je:
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–  zunanji  izvajalec  povezana  družba  po  pravilih 
zakona, ki ureja gospodarske družbe ali

– zunanji izvajalec zakoniti zastopnik upravičenca, 
ali njegov družinski član:

– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali 
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,

– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v 
več  kot  petindvajset  odstotnem  deležu  udeležen  pri 
ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zuna-
njega izvajalca.

6. Postopek izbora
Postopek javnega poziva vodi pooblaščena oseba 

za izvedbo postopka javnega poziva (v nadaljevanju: 
pooblaščena oseba), ki jo s sklepom imenuje direktorica 
Slovenskega podjetniškega sklada.

Za  sofinanciranje  se  odobrijo  pravilno  označene 
in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za 
prijavo.

Za popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. je oddana preko ePortala Slovenskega podjetni-

škega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si),
b. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove ob-

vezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji,
c. je pripravljena v skladu z določili tega javnega po-

ziva, pozivno dokumentacijo in navodili, ki so navedeni 
na posameznih obrazcih.

Popolne  vloge  bodo  odobrene  in  sofinancirane  v 
okviru  razpoložljivih  razpisanih sredstev. Kot odločitev 
o dodelitvi sredstev se prijaviteljem posreduje pogodba 
o sofinanciranju.

Dopolnitev vlog po javnem pozivu ni možna. V prime-
ru, da je oddana vloga nepopolna, se prijavitelja o tem ob-
vesti preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. 
Če je javni poziv še vedno odprt oziroma so sredstva še 
vedno na voljo ima prijavitelj v primeru, da ustreza pogo-
jem, možnost ponovne oddaje vloge, ki ji je dodana nova 
ustrezna oznaka z novo zaporedno številko.

7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred-

meta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023, zna-
ša 627.465,03 EUR oziroma skladno s proračunskimi 
zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v pro-
računu  Republike  Slovenije,  na  proračunski  postavki 
ministrstva.

Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer 
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. Razmerje med sredstvi namenskih sredstev EU 
za  kohezijsko  politiko  in  slovenske  udeležbe  za  sofi-
nanciranje projektov je za programsko območje Kohe-
zijska  regija  Zahodna Slovenija:  70 %:30 %  in  za  pro-
gramsko območje Kohezijska regija Vzhodna Slovenija: 
75 %:25 %.

Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da 
lahko:

– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo ka-
darkoli prekliče – vlog, ki  jih prejme na  javni poziv ne 
bo obravnaval;

– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadar-
koli spremeni – vloge, prejete do datuma spremembe, 
bo  obravnaval  pod  pogoji,  ki  so  veljali  v  času  oddaje 
vloge;

–  začasno  ustavi  (in  naknadno  ponovno  sprosti) 
prejemanje vlog na javni poziv – vloge, ki jih je že prejel, 
a za njih še ni podpisal pogodb, bo obravnaval v skladu 
z razpoložljivimi sredstvi;

in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega podje-
tniškega sklada oziroma v primeru spremembe javnega 
poziva tudi v Uradnem listu RS.

Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da ne ve-
ljajo za upravičence, ki  imajo že sklenjene pogodbe o 
sofinanciranju.

V primeru porabe sredstev lahko prijavitelji posre-
dujejo novo vlogo, ko Slovenski podjetniški sklad po-
novno objavi javni poziv in/ali pozivno dokumentacijo 
oziroma ponovno sprosti prejemanje vlog.

8. Skladnost s pravili pomoči de minimis in inten-
zivnost pomoči

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravi-
čene stroške v višini največ 60 %, preostanek zagotav-
ljajo  upravičenci,  kar  predstavlja  slovensko  udeležbo 
oziroma nacionalni prispevek.

Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine po-

moči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enot-
nemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme 
presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh pro-
računskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. V 
primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem to-
vornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 
100.000,00 EUR. Zgornje meje pomoči veljajo ne glede 
na to, iz katerih javnih sredstev je pomoč dodeljena in 
ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali individual-
nih pomoči hkrati. Upošteva se skupni znesek pomoči 
v ta namen.

9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva

Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev 
oziroma  do  konca  leta  2023.  Obdobje  upravičenosti 
stroškov  in  izdatkov se prične s 1. 1. 2021  in  traja do 
30. 9. 2023.

Do  sofinanciranja  bodo  upravičene  aktivnosti,  ki 
bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.

Izplačilo  sredstev  upravičencem  bo  v  letih  2022 
in  2023.  Zadnji  rok  za  oddajo  zahtevkov  za  izplačilo 
sredstev v letu 2022 je 31. 10. 2022, v letu 2023 pa je 
30. 9. 2023.

Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zah-
tevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenske-
mu podjetniškemu skladu preko ePortala najkasneje do 
vključno 30. 9. 2023. Slovenski podjetniški sklad lahko 
po 31. 10. 2023 v primeru pravočasno oddanega a ne-
popolnega zahtevka, odstopi od pogodbe.

V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev v 
posameznem letu presegel razpoložljiva letna proračun-
ska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki izplačali v 
začetku naslednjega proračunskega leta.

Roki in obdobja poročanja ter izdaje zahtevkov za 
izplačilo  so  podrobno  opredeljeni  v  obrazcu  »Vzorec 
pogodbe«, ki je del pozivne dokumentacije.

10. Upravičeni stroški in višina subvencije
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni 

stroški  pridobitve  oziroma  vzdrževanja  certifikatov  ter 
akreditiranih poročil o preskušanju za namen pridobitve 
certifikata:

– Stroški priprave na certificiranje (stroški zunanje-
ga izvajalca).

– Stroški nakupa standarda.
–  Stroški  pridobivanja  certifikata  oziroma  vzdrže-

vanja/obnovitve certifikatov za sisteme vodenja, proiz-
vodov, procesov, storitev ter validacije okoljske izjave 
pridobljenih na podlagi mednarodnih/evropskih/enako-
vrednih slovenskih standardov in shem (ISO, IATF, IEC 
in ITU, EN in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, 
PEFC, COSMOS). Sofinanciranje upravičenih stroškov 
pridobitve oziroma vzdrževanja certifikata je upravičeno 
le za certifikate prvič pridobljene po 1. 1. 2021.

https://eportal.podjetniskisklad.si
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Certificiranje (pridobitev, vzdrževanje certifikata) je 
postopek, ki ga izvede certifikacijski organ, ki je akredi-
tiran oziroma priznan. Akreditiranost certifikacijskih or-
ganizacij se izvaja na dva načina:

– Certifikacijski organ mora biti akreditiran ali prigla-
šen s strani katerekoli od nacionalnih akreditacijskih or-
ganizacij, ki so podpisnice multilateralnega sporazuma 
pri evropski akreditaciji: https://european-accreditation.
org/ea-members/directory-of-ea-members-and-mla-si-
gnatories/

To velja  za:  ISO,  IEC  in  ITU, CEN, CENELEC  in 
ETSI, PEFC, IFS, BRC,

–  Certifikacijski  organ  mora  biti  priznan  s  strani 
nosilca standarda oziroma lastnika sheme. Navedeno 
velja za:

– IATF https://www.iatfglobaloversight.org/certifi-
cation-bodies/under-contract/

– FSC http://www.asi-assurance.org/s/find-a-cab
– ECOLABEL podeljuje Agencija Republike Slo-

venije za okolje
– COSMOS https://www.cosmos-standard.org/co-

smos-certification-bodies
– Zahteve za vzpostavitev, preverja-

nje in potrjevanje ter registracijo sistema ravna-
nja z okoljem po shemi EMAS podaja uredba ES 
1221/2009 s spremembami: https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1221- 
20190109&qid=1633953097673

Stroški izobraževanj, delavnic, potni in ostali materi-
alni stroški ne spadajo med upravičene stroške.

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, ma-
ksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.

Strošek DDV ni upravičen strošek.
Prijavitelj lahko za javni poziv pridobi sredstva več-

krat letno. Za vsak certifikat podjetje odda eno vlogo.
11. Roki in način prijave na javni poziv
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku 

in skladno z določili  tega  javnega poziva, pozivne do-
kumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave 
vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso 
upravičen strošek.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer 
je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev 
zahtevkov 30. 9. 2023.

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informa-
cija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena 
na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Za prijavo na javni poziv mora vlagatelj oddati vlogo 
na e-portal Slovenskega podjetniškega sklada v digitalni 
obliki. Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da 
jo prijavitelj samostojno pripravi in skupaj s prilogami 
odda na e-portal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.
si/.

Prijavitelj lahko v primeru potrebe po strokovni po-
moči  ob  registraciji  svojega  podjetja  na  ePortalu  Slo-
venskega podjetniškega sklada ali kasneje, doda sve-
tovalca za pripravo in oddajo vloge. Prijavitelj lahko 
določi svetovalca, ki mora biti predhodno registriran na 
ePortalu Sklada.

Za  brezplačne  informacije  in  brezplačno  pomoč 
pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci 
mreže Slovenskih poslovnih  točk  (SPOT) Svetovanje. 
Lokacije in kontakti vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje 
so na voljo na spletni strani: https://spot.gov.si/sl/portal- 
in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot- 
svetovanje/.

Glede  na  datum  in  čas  oddaje  vloge  bo  sistem 
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada dodelil 

ustrezno zaporedno številko vloge. Vloge se obdelujejo 
po vrstnem redu prejetja (»first come – first serve«).

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o 
odločitvi o dodelitvi sredstev

Prijavitelji bodo o odločitvi o dodelitvi sredstev pra-
viloma  obveščeni  v  roku  15  delovnih  dni  od  prejema 
posamezne vloge na Slovenski podjetniški sklad. V pri-
meru, da je oddanih vlog več kot 250, se rok obravnave 
sorazmerno podaljša. Izbrani prijavitelji bodo pozvani k 
podpisu pogodbe.

Prijavitelj mora (preko ePortala) Slovenskemu pod-
jetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k 
podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega 
zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o sofinanci-
ranju vrniti.

Vročanje  ter  podpisovanje  pogodb  bo  potekalo  v 
digitalni  obliki,  in  sicer  na  podlagi  kvalificiranega digi-
talnega potrdila za poslovne subjekte. S kvalificiranim 
digitalnim potrdilom v elektronskem poslovanju prijavitelj 
izkazuje svojo identiteto, jamči za vsebino elektronsko 
posredovanih informacij in se elektronsko podpisuje.

V kolikor se prijavitelj v 8 dneh ne odzove na podpis 
pogodbe, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe 
o sofinanciranju.

Prijavitelji, ki menijo, da jim sredstva neupravičeno 
niso bila dodeljena, lahko v 30 dneh od prejema obve-
stila o neizboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe 
na Upravno sodišče Republike Slovenije. Vložena tožba 
ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.

Rezultati predmetnega javnega poziva so informa-
cije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani 
Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetni-
skisklad.si/.

13. Razpoložljivost dokumentacije poziva: vsi po-
trebni podatki  in navodila, ki bodo omogočila  izdelavo 
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so nave-
deni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javne-
ga poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega 
podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.

14. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vra-
čilo sredstev: v primeru neupravičeno prejetih sredstev 
je  upravičenec  dolžan  neupravičeno  prejeta  sredstva 
vrniti v roku 30 dni po prejemu pisne zahteve Sklada, 
in sicer skupaj z obrestmi v višini zakonitih zamudnih 
obresti, ki so obračunane od dneva nakazila do dneva 
vračila.

15. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku po-
trjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak, 
nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor 
se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja 
projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve 
obveznosti,  ali  pa  upravičenec  Slovenskega  podjetni-
škega sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki 
so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da 
je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma 
dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s 
tem javnim pozivom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali 
na odločitev Slovenskega podjetniškega  sklada o do-
delitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva 
po  tem  javnem pozivu na nepošten način, na podlagi 
ponarejene  listine,  kaznivega  dejanja  ali  upravičenec 
ne zagotavlja gospodarne rabe javnih sredstev, lahko 
Slovenski podjetniški sklad od upravičenca zahteva vr-
nitev neupravičeno prejetih sredstev skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR 
do dneva vračila  sredstev  v državni  proračun Repub-
like Slovenije. Če  je  takšno  ravnanje namerno,  se bo 
obravnavalo  kot  goljufija  in  bo  sum  goljufije  prijavljen 
pristojnim organom.

https://european-accreditation.org/ea-members/directory-of-ea-members-and-mla-signatories/
https://european-accreditation.org/ea-members/directory-of-ea-members-and-mla-signatories/
https://european-accreditation.org/ea-members/directory-of-ea-members-and-mla-signatories/
https://www.iatfglobaloversight.org/certification-bodies/under-contract/
https://www.iatfglobaloversight.org/certification-bodies/under-contract/
http://www.asi-assurance.org/s/find-a-cab
https://www.cosmos-standard.org/cosmos-certification-bodies
https://www.cosmos-standard.org/cosmos-certification-bodies
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1221-20190109&qid=1633953097673
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1221-20190109&qid=1633953097673
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1221-20190109&qid=1633953097673
https://eportal.podjetniskisklad.si/
https://eportal.podjetniskisklad.si/
https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/
https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/
https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/
http://www.podjetniskisklad.si/
http://www.podjetniskisklad.si/
http://www.podjetniskisklad.si/
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16. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in po-

jasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive 
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elek-
tronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, zato 
bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne raz-
krivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti 
in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vlo-
ge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih 
poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti 
vseh 12 SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: 
https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in- 
notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Št. 141-0001/2022-202 Ob-3155/22
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18  –  ZSPDSLS-1,  30/18,  61/20  –  ZIUZEOP-A  in 
80/20 – ZIUOOPE), Pravilnika o postopkih za izvrše-
vanje  proračuna  Republike  Slovenije  (Uradni  list  RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 
11/22)  in Odloka o proračunu Občine Ravne na Koro-
škem  za  leto  2022  (Uradno  glasilo  slovenskih  občin, 
št. 9/2022) Občina Ravne na Koroškem objavlja

javni poziv
za sofinanciranje nakupa invalidskih pripomočkov 
in naprav ter prilagoditev bivalnih prostorov v letu 

2022, v okvirni višini 3.000 €
1.  Podatki  o  naročniku:  Občina  Ravne  na  Koro-

škem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpi-

sov, navedenih v uvodu ter določil tega javnega poziva.
3. Predmet javnega poziva
Predmet  javnega poziva  je sofinanciranje nakupa 

invalidskih pripomočkov in naprav za izboljšanje kvali-
tete življenja invalidov ter za prilagoditev bivalnih prosto-
rov v letu 2022, in sicer za:

A. Klančine in dvigala (ureditve klančin za nemoten 
vstop v nepremičnino, notranja in zunanja dvigala, sto-
pniščni elevator, vso ostalo stavbno pohištvo in oprema, 
ki so potrebni za nemoten dostop do dvigala)

B.  Druge  manjše  pripomočke  (vsi  pripomočki  za 
potrebe invalidov, ki niso financirani s strani ZZZS).

4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, name-
njenih temu pozivu

Okvirna višina proračunskih sredstev, namenjenih 
za  sofinanciranje  nakupa  invalidskih  pripomočkov  in 
naprav za izboljšanje kvalitete življenja invalidov v letu 
2022, je 3.000,00 EUR.

Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 
43201461 »Projekt občina po meri invalidov«.

Občina  Ravne  na  Koroškem  bo  prijavitelju  sofi-
nancirala  nakup  do  višine  80 %  vrednosti  pripomočka 
ali  naprave  za  izboljšanje  kvalitete  življenja  invalidov 
oziroma za:

A: Klančine in dvigala do največ 2.000 EUR.
B: Druge manjše pripomočke do največ 500 EUR.
Posamezni prijavitelj lahko prijavi eno investicijo 

ali nakup enega invalidskega pripomočka oziroma na-
prave.

5. Upravičenci do razpoložljivih sredstev
Na  javni  poziv  lahko kandidirajo  fizične osebe,  ki 

imajo  odločbo  o  invalidnosti  ali mnenje  zdravnika,  da 

potrebujejo določen pripomoček ali napravo za izboljša-
nje kvalitete življenja, gibalno ovirane osebe ali pravne 
osebe – nevladne organizacije za svoje člane invalide 
in  gibalno  ovirane  osebe. V  primeru  upravičenosti  do 
sredstev, se sredstva lahko nakažejo tudi v funkcionalni 
obliki izvajalcu storitve.

Gibalno ovirana oseba je:
– Oseba, ki stopnjo invalidnosti izkazuje na podlagi 

odločbe ZPIZ-a,
– Oseba, ki za opravljanje vsakodnevnih in življenj-

sko nujnih opravil uporablja ortopedski pripomoček (na 
podlagi odločbe ZZZS ali potrdila zdravnika specialista),

– Oseba, ki je stara 75 in več let in za opravljanje 
vsakodnevnih in življenjsko nujnih opravil uporablja pri-
pomoček za gibanje,

– Oseba, ki je na podlagi odločbe ZPIZ upravičena 
do dodatka za pomoč in postrežbo zaradi gibalne ovi-
ranosti ali

– Oseba, ki  je na podlagi odločbe CSD upraviče-
na  do  dodatka  za  tujo  nego  in  pomoč  zaradi  gibalne 
oviranosti.

6. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na javni poziv lahko kandidirajo prijavitelji, ki izpol-

njujejo naslednje pogoje:
Fizične osebe:
– fizične osebe, gibalno ovirane osebe, občani Ob-

čine Ravne na Koroškem  (imajo stalno prebivališče v 
občini), morajo  imeti odločbo o  invalidnosti ali mnenje 
zdravnika, da oseba potrebuje določen invalidski pripo-
moček ali napravo za izboljšanje kvalitete življenja, za 
katero zaproša.

Pravne osebe:
– pravne osebe – nevladne organizacije, ki imajo 

sedež ali organizacijsko enoto v Občini Ravne na Ko-
roškem oziroma nimajo sedeža v občini vendar aktivno 
vključujejo občane Občine Ravne na Koroškem, za svo-
je člane invalide, ki so občani Občine Ravne na Koro-
škem. Za člane, za katere zaprošajo, morajo k vlogi pri-
ložiti invalidsko odločbo z mnenjem zdravnika, da invalid 
potrebuje določen invalidski pripomoček ali napravo za 
izboljšanje kvalitete življenja, za katero zaproša.

Pogoji za pravne in fizične osebe:
– vloga na javni poziv mora biti oddana na predpi-

sanih obrazcih,
– prijavitelj mora imeti izdelano finančno konstruk-

cijo in pridobljen predračun oziroma račun za invalidski 
pripomoček ali napravo za izboljšanje kvalitete življenja 
ter  zagotovljen  najmanj  20%  delež  iz  lastnih  virov  ali 
sredstev, pridobljenih iz drugih virov,

– finančna konstrukcija mora biti izdelana tako, da 
se sredstva sofinanciranja, pridobljena na podlagi tega 
javnega razpisa porabijo v letu 2022.

7. Dodeljena sredstva mora predlagatelj realizirati 
najkasneje do 15. 12. 2022, na podlagi pisne izjave in z 
dokazili o izvedbi programa.

8. Razpisni  rok:  javni poziv se začne 30. 9. 2022 
in traja do razdelitve sredstev, vendar največ do 30. 11. 
2022.

9. Odpiranje vlog: naročnik bo vloge odpiral sproti, 
po vrsti prispetja do razdelitve razpoložljivih sredstev.

10. Odločanje o vlogah: komisija bo opravljala stro-
kovno presojo in ocenjevanje prispelih vlog enkrat me-
sečno, prispele vloge do zadnjega v mesecu bo komisija 
obravnavala na prvi seji v naslednjem mesecu.

11. Obveščanje o izboru: naročnik bo posameznega 
predlagatelja obvestil o odločitvi najkasneje v 30 dneh 
po oddaji popolne vloge. Po dokončnosti izdanih odločb 
bodo upravičenci pozvani, da v določenem roku sklenejo 
pogodbo, v kateri bodo podrobneje urejene medsebojne 

mailto:vavcer@podjetniskisklad.si
https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/
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pravice in obveznosti. Če pozvani v roku ne podpiše po-
godbe, se šteje, da je vlogo za sofinanciranje umaknil. 
Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi 
pogodbami.

12. Razpisna dokumentacija in vsebina vloge
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega poziva,
– prijavni obrazec – vloga,
– vzorec pogodbe,
– zahtevek za izplačilo sredstev in račun,
– končno poročilo o porabi sredstev.
Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo prejmejo od 

30. 9. 2022 dalje na spletni strani Občine Ravne na Koro-
škem www.ravne.si oziroma v sprejemni pisarni občine.

Prijava  na  razpis  mora  biti  vložena  na  razpisnih 
obrazcih občine z vsemi zahtevanimi prilogami. Vloga 
mora vsebovati:

– v celoti izpolnjen Prijavni obrazec – Vloga z zah-
tevanimi prilogami

– parafiran Vzorec pogodbe.
V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v osmih 

dneh pozvan k dopolnitvi. V kolikor v predpisanem roku 
predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se  le-ta  izloči  iz na-
daljnje obravnave.

13. Način prijave, rok za oddajo vlog
Vlogo lahko prijavitelji oddajo osebno v sprejemni 

pisarni naročnika ali pošljejo s priporočeno pošto na na-

slov naročnika: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova 
pot 5, 2390 Ravne na Koroškem. Oddaja vloge pomeni, 
da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji tega 
poziva.

Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti in ustrezno 
označena.

Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis: 
»Javni poziv – sofinanciranje nakupa invalidskih pripo-
močkov in naprav v letu 2022 – Ne odpiraj«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov 
prijavitelja.

Vloge, ki ne bodo podane na predpisanih prijavnih 
obrazcih, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ki 
bodo nepopolne tudi po roku, določenem za dopolnitev, 
bodo izločene iz postopka nadaljnje obravnave.

Občina Ravne na Koroškem  lahko  javni poziv po 
svoji presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali raz-
deli le del razpisanih sredstev iz proračuna občine.

14. Informacije v zvezi z javnim pozivom in raz-
pisno dokumentacijo: vse dodatne informacije v zvezi 
z javnim pozivom in razpisno dokumentacijo lahko 
prijavitelji dobijo na naslovu Občina Ravne na Koro-
škem, Gačnikova  pot  5,  2390 Ravne  na Koroškem, 
pri višji svetovalki II, Darji Čepin, tel. 02/82-16-022 ali 
GSM 031/384-137, elektronski naslov: darja.cepin@
ravne.si.

Občina Ravne na Koroškem

http://www.ravne.si
mailto:darja.cepin@ravne.si
mailto:darja.cepin@ravne.si
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Evidence sindikatov

Št. 101-2/2022-6244-2 Ob-3056/22
Statut SINDIKATA INTERINA KOZINA, s skraj-

šanim imenom, S INTERINA KOZINA,  s  sedežem 
na Kozini, Dolinska ulica 14, 6240 Kozina, ki se 
hrani  na  Upravni  enoti  Sežana,  na  podlagi  odločbe 
št. 021-25/93-3 z dne 12. 5. 1993 in je vpisan v evidenco 
statutov sindikatov pod zap. št. 25, z dne 6. 5. 1993, se 
izbriše iz evidence statutov sindikatov.
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Objave sodišč

1. Ćedo Makivić, Pavšičeva ulica 36, Ljubljana, 2. Ivana 
Golobič, Pavšičeva ulica 36, Ljubljana, 3. Zdenka Jež, 
Pavšičeva ulica 36, Ljubljana, 4. Franc Šuster, Pavšiče-
va ulica 36, Ljubljana, 5. Marija Vanda Sajovic Verbole, 
Pavšičeva ulica 36, Ljubljana, 6. Boštjan Jurečič, Cesta 
24. junija 84, Ljubljana, ki jih zastopa SPL d.d. Ljublja-
na, Frankopanska 18A, Ljubljana, zoper toženo stran-
ko Greto Kalezić, Celovška cesta 150, Ljubljana, ki  jo 
zastopa Blaž Žibret, odvetnik v Ljubljani, zaradi plačila 
81,48 EUR s pripadki, dne 5. septembra 2022 sklenilo: 

Odvetnika Ksaverja Logarrja, Dunajska cesta 156, 
1000 Ljubljana, se razreši dolžnosti začasnega zastop-
nika tožene stranke v tej pravdni zadevi.

Toženi stranki Greti Kalezić, Celovška cesta 150, 
1000 Ljubljana, se postavlja začasni zastopnik, odvetnik 
Blaž Žibret, Kersnikova ulica 12, 1000 Ljubljana, ki bo 
zastopal toženo stranko v tem postopku zaradi plačila 
81,48 EUR s pripadki.

Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je po-
stavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, 
toženo stranko pa bo zastopal od dneva postavitve dalje, 
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za social-
ne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2022

III P 121/2022 Os-2991/22
Okrožno sodišče  v Mariboru  je po okrožni  sodni-

ci  Katarini  Plevčak,  v  pravdni  zadevi  tožeče  stranke 
TAM-EUROPE, razvoj in proizvodnja gospodarskih vozil 
d.o.o., Cesta k Tamu 33, Maribor, ki jo zastopa Odvet-
niška  pisarna  Kontarščak  iz  Maribora,  zoper  toženo 
stranko Holgerja Postl, Hochegg 2, Steinbach, Republi-
ka Avstrija, zaradi plačila o postavitvi začasnega zastop-
nika toženi stranki, na podlagi določil 4. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
sklenilo:

Toženi stranki Holgerju Postlu se v pravdni zade-
vi  opr.  št.  III  121/2022  kot  začasni  zastopnik  postavi 
odvetnik Aljaž Jambrovič, Partizanska cesta 36, 2000 
Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko do-
kler  le-ta  ali  njen  pooblaščenec  ne  bo  nastopila  pred 
sodiščem.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 8. 2022

IV R 215/2021 Os-3003/22
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožnem sodni-

ku dr. Janezu Žirovniku v nepravdni zadevi predlagatelja 
Dejana Ognjenovik, Puškinova ulica  1, Maribor,  ki  ga 
zastopa pooblaščenec Fetahi Redžailj, Jezdarska ulica 
5, Maribor, zoper nasprotno udeleženko Hristino Ognje-
novik, Gjore Gorevski 40A, Radišani, 1000 Skopje, za-
radi priznanja tuje sodne odločbe, o postavitvi začasne 
zastopnice  nasprotni  udeleženki,  na  podlagi  5.  točke 
drugega  odstavka  82.  člena  Zakona  o  pravdnem  po-
stopku – ZPP sklenilo:

Nasprotni  udeleženki  se  za  začasno  zastopnico 
postavi odvetnica Vanja Jelen Polanc, Ulica Vita Kraig-
herja 5/IV, Maribor.

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

III N 536/2020 Os-2595/22
Okrožno sodišče v Celju  je dne 20. maja 2022 v 

zadevi pod opr. št. III N 536/2020, sklenilo:
Za  začasno  zastopnico  nasprotnega  udeleženca 

Marka Jošta se postavi Nataša Freitag, odvetnica v 
Celju.

Začasna  zastopnica  bo  zastopala  nasprotnega 
udeleženca  v  postopku,  dokler  nasprotni  udeleženec 
oziroma njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
ali dokler center za socialno delo ne sporoči, da je po-
stavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 6. 2022

IV N 223/2022 Os-2639/22
Okrožno  sodišče  v  Celju  je  s  sklepom  opr. 

št. IV N 223/2022 z dne 23. 6. 2022 nasprotnemu ude-
ležencu  Elvisu  Dizdareviću,  neznanega  prebivališča, 
postavilo začasno zastopnico, Natašo Freitag, odvetnico 
v Celju, Glavni trg 7.

Začasna zastopnica je bila postavljena na podlagi 
prvega odstavka v zvezi s četrto točko drugega odstav-
ka  82.  člena Zakona  o  pravdnem postopku  v  zvezi  z 
42. členom Zakona o nepravdnem postopku, ki določa, 
da sodišče postavi začasnega zastopnika, če je prebi-
vališče ali sedež nasprotne stranke neznan in stranka 
nima pooblaščenca.

Začasna  zastopnica  bo  nasprotnega  udeleženca 
zastopala v postopku vse do takrat, dokler stranka ali 
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma 
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči 
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 6. 2022

IV N 106/2022 Os-2746/22
Okrožno  sodišče  v  Celju  je  s  sklepom  opr. 

št. IV N 106/2022 z dne 26. 5. 2022, na podlagi 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku  (ZPP)  v  zvezi  z  določ-
bo 42. člena Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1) 
sklenilo.

Za začasno zastopnico drugega nasprotnega ude-
leženca Esada Radončića, se postavi Nataša Freitag, 
odvetnica v Celju.

Začasna zastopnica bo zastopala drugega naspro-
tnega  udeleženca  v  postopku  dokler  drugi  nasprotni 
udeleženec  oziroma  njegov  pooblaščenec  ne  nastopi 
pred  sodiščem  ali  dokler  center  za  socialno  delo  ne 
sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 7. 2022

V P 699/2021 Os-3052/22
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici mag. Su-

zani Husar Dobravec, v pravdni zadevi tožeče stranke: 
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Začasna zastopnica bo zastopala nasprotno udele-
ženko dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopila 
pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za soci-
alne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 8. 2022

I N 100/2021 Os-3001/22

Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici 
Poloni Klančič  v  nepravdni  zadevi  predlagateljice Re-
publike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana,  ki 
jo  zastopa  Državno  odvetništvo  Republike  Slovenije, 
zunanji oddelek v Novi Gorici, zoper nasprotna udele-
ženca: 1. Bruno Volk, Azienda per i servizi alla pestona, 
Casa per anziani, Viale Trieste 42, Cividale del Friuli in 
2. Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 
Nova Gorica, zaradi delitve solastnine, zunaj naroka, 
dne 21. 6. 2022 sklenilo:

Na  podlagi  4.  točke  drugega  odstavka  82.  člena 
Zakona o pravdnem postopku v zvezi z 42. členom Za-
kona o nepravdnem postopku se prvemu nasprotnemu 
udeležencu, Brunu Volku, Azienda per i servizi alla pe-
stona, Casa per anziani, Viale Trieste 42, Cividale del 
Friuli, postavi začasna zastopnica, odv. Maja Erjavec, 
Tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica, ki bo nasprotnega 
udeleženca zastopala v nepravdni zadevi I N 100/2021 
vse dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblašče-
nec  ne  nastopi  pred  sodiščem  oziroma  dokler  organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 8. 2022

0390 I 343/2021 Os-2989/22

V izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvoj-
ni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, 
Dunajska  cesta  20,  Ljubljana,  zoper  dolžnika  Zorana 
Mišjak, Resslova ulica 7B, Novo mesto – dostava, ki ga 
zastopa zak. zast. Maja Kolbezen – odvetnica, Jerebova 
ulica 4, Novo mesto, zaradi izterjave 2.809,92 EUR s 
pripadki, je Okrajno sodišče v Novem mestu na podlagi 
5.  točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravd-
nem  postopku  (ZPP)  v  zvezi  s  15.  členom Zakona  o 
izvršbi  in  zavarovanju  (ZIZ)  dolžniku  Zoranu Mišjaku, 
Resslova ulica 7b, Novo mesto, postavilo začasno za-
stopnico Majo Kolbezen, odvetnico v Novem mestu, 
Jerebova ulica 4, Novo mesto.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v pred-
metni izvršilni zadevi, dokler dolžnik ali njegov poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da mu 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 26. 8. 2022

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 662/2021  Os-2877/22
Pri Okrajnem sodišču v Celju  je bil uveden zapu-

ščinski postopek po pokojni Ljubojević Ani, rojeni Peč-
nik, upokojenki, rojeni 2. 7. 1943, državljanki RS, vdovi, 
umrli  10.  6.  2021,  nazadnje  stanujoči Slatina  v Rožni 
dolini 17/d, Šmartno v Rožni dolini.

Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona 
o  dedovanju  poziva  sodišče  vse  zapustničine  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 določ-
bami 142.b člena Zakona o dedovanju. Upniki lahko pri 
zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, 
ki sestavlja zapuščino in o zapustničinih 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  zapuščino brez dedičev  izročilo 
Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Celju
dne 25. 7. 2022

D 190/2022  Os-2878/22
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okraj-

nim sodiščem v Celju po pokojnem Zdravku Krajniku, 
rojenem 27. 9. 1956, nazadnje stan. na naslovu Glavni 
trg 2, Celje.

Ker sodišču niso znani podatki o potencialnih dedi-
čih pokojnega, sodišče v skladu z 206. členom Zakona 
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem po-
stopku po pokojnem Zdravku Krajniku, rojenem 27. 9. 
1956, nazadnje stanujočem Glavni trg 2, Celje, umrlem 
15. 1. 2022, da se priglasijo sodišču v enem letu od ob-
jave tega oklica. Po poteku enoletnega roka bo sodišče 
zapuščinski postopek nadaljevalo v skladu z zakonskimi 
določili oziroma bo odločilo na podlagi podatkov, s kate-
rimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Celju
dne 25. 7. 2022

D 318/2021  Os-3175/21
Zapuščinska zadeva: pok. Stanislav Obreza, rojen 

13.  7.  1935,  nazadnje  stanujoč Partizanska  ulica  1C, 
Koper, ki je umrl dne 20. 5. 2021.

Do  dediščine  imata  pravico  zapustnikova  sinova 
Vlado Obreza in Stanislav.

Ker sodišču ni znano njuno prebivališče, naj se pri-
glasita sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Dedičema  je  postavljen  začasni  zastopnik Anton 
Medved, Šared 28/h, Izola.

Po  preteku  enoletnega  roka  bo  opravilo  sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega 
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 10. 2021

D 533/2018  Os-2763/22
Zapuščinska  zadeva  po  pok. Katerini  Sancin,  ro-

jeni  Zerbo  dne  18.  5.  1880,  z  zadnjim  bivališčem  na 
naslovu Via dei Soncini 185, Trst, Italija, ki je umrla dne 
7. 1. 1957.

Zapuščina  brez  dedičev  bo  prešla  na  Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos  te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapust-
ničine dolgove.

Upniki  lahko  pri  zapuščinskem  sodišču  pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o za-
pustničinih obveznostih.
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Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prene-
se v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z 
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 7. 2022

D 464/2020  Os-2983/22
Zapuščinska  zadeva  po  pokojnem:  Luka  Denić, 

nazadnje stanujoč Cesta na Markovec 1C, Koper, ki je 
umrl dne 1. 9. 2020.

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

V predmetni zapuščinski zadevi  je sodišče ugoto-
vilo, da je zapustnik umrl kot vdovec, brez potomcev. K 
dedovanju bi bili zato poklicani zapustnikovi starši, in 
sicer Desanka Denić in Marko Denić, o katerih pa so-
dišče nima nikakršnih podatkov. Tako sodišču ni znano, 
ali sta živeča, oziroma ali sta poleg zapustnika imela še 
druge potomce, ki bi prišli v poštev kot dediči v primeru 
njune smrti.

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 26. 8. 2022

D 149/2022  Os-2988/22
Zapuščinska zadeva po pokojnem: Anton Rodela, 

pok. Ivana, zadnje bivališče Podpeč 41, Črni Kal, datum 
smrti določen 22. 6. 1975 (79/2020).

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 26. 8. 2022

D 344/2021  Os-3004/22
Zapuščinska zadeva po pokojni Mikolič Mariji, roje-

na Körner, roj. dne 1. 6. 1861, nazadnje stanujoča Bre-
zovica 46, Gradin, ki je umrla dne 25. 10. 1922.

lščejo 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 1. 9. 2022

D 54/2021  Os-3021/22
Zapuščinska zadeva: po pok. Antonu Rodeli, sinu 

Jakoba, neznanega datuma rojstva, z zadnjim znanim 
prebivališčem Podpeč 40, Črni Kal, ki je bil razglašen za 
mrtvega s sklepom tega sodišča opr. št. N 32/2020 z dne 
30. 10. 2020 in določenim datumom smrti 1. 1. 1974.

Zapuščina  brez  dedičev  bo  prešla  na  Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos  te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapust-
nikove dolgove.

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

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prene-
se v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z 
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 8. 2022

D 141/2020  Os-3024/22
Zapuščinska  zadeva  po  pokojnem  Ivanu Andrija-

šiću  (Ivan Andrejašić),  sinu  Jakoba,  roj.  22.  3.  1896, 
neznanega  prebivališča,  ki  je  umrl  dne  3.  8.  1976  v 
Rovinju, R Hrvaška.

V predmetni zapuščinski zadevi iz spisovnih podat-
kov  izhaja, da  je zapustnik umrl v Domu upokojencev 
v Rovinju, R Hrvaška. Sodišču ni znano ali  je zapustil 
dediče prvega dednega reda. Za edinega brata je imel 
Lorenza Andreassija, ki je umrl pred njim. Sodišče nima 
podatkov, ali je slednji zapustil potomce. Prav tako so-
dišču ni znan krog oseb, ki bi prišle v poštev kot dediči 
tretjega dednega reda.

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 5. 9. 2022

IV D 565/2021  Os-2359/22
Pred  Okrajnim  sodiščem  v  Ljubljani  se  vodi  za-

puščinski  postopek  po  pok.  Tatjani  Videnič,  roj.  dne 
26. 1. 1952, umrli dne 23. 11. 2020, nazadnje stan. na 
naslovu Tugomerjeva ulica 2, Ljubljana, drž. Republike 
Slovenije.

Ker  sodišču  niso  znani  podatki  o  morebitnih  de-
dičih II. oziroma III. dednega reda, sodišče na podlagi 
206. člena Zakona o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da 
imajo pravico do dediščine oziroma do sodelovanja  v 
zapuščinskem  postopku  po  zapustnici  poziva,  da  se 
priglasijo  sodišču  v  enem  letu  od  objave  tega  oklica. 
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek 
nadaljevalo in zaključilo na podlagi razpoložljivih podat-
kov v spisu.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2022

III D 1649/2021  Os-2839/22
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 

sodišču v Mariboru, po pokojni Turnšek Sonji, roj. 25. 4. 
1946,  drž.  RS,  razvezani,  nazadnje  stan.  Kosminova 
ulica 13, Maribor, umrli 11. 5. 2021, pridejo v poštev po 
pokojnem dediči II. oziroma III. dednega reda, neznanih 
imen in naslovov.

Sodišče  zato  poziva  dediče  II.  oziroma  III.  ded-
nega reda, neznanih imen in naslovov ter vse, ki mi-
slijo,  da  imajo  pravico  do  dediščine,  da  se  priglasijo 
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sodišču  v  enem  letu  od  objave  tega  oklica  pod  opr. 
št.  III D 1649/2021, 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 29. 7. 2022

D 365/2020  Os-2867/22
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po dne 5. 12. 2003 umrlem Šfiligoj (tudi Podver-
šič) Lucijanu pok. Vladimirja, roj. 18. 4. 1934, neznane-
ga bivališča, Italija.

Kot zakoniti dediči po zapustniku bi prišli v poštev 
tudi zap. tete in strici oziroma bratje in sestre zap. po-
kojnega  očeta  Vladimirja  Podveršiča  oziroma  njihovi 
potomci  ter  zap.  stric  Sfiligoj  Valerio  oziroma  njegovi 
potomci, ki sodišču niso znani.

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

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 4. 2021

D 49/2022  Os-3019/22
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek  po  dne  15.  6.  1968  umrli Močilnik  Feliciti,  roj. 
Blažič, roj. 3. 4. 1891, z zadnjim stalnim prebivališčem 
Scrio, Dolegna, Italija.

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

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

Okrajno sodišče v Novi Gorici 
dne 6. 6. 2022

D 385/2022-11  Os-3060/22
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski za-

devi po pokojnem Janezu Pirnar, roj. 4. 2. 1858, umrl 
5.  2.  1943,  zadnje  stalno  prebivališče  Dobruška  vas, 
p. Škocjan, objavlja naslednji oklic:

Pozivajo  se  neznani  dediči  po  pokojnem  Janezu 
Pirnarju,  da  se  priglasijo  pri  tukajšnjem  sodišču  ali  pri 
skrbniku za poseben primer, Centru za socialno delo Do-
lenjska in Bela krajina, Enota Novo mesto, Resslova 7b, 
Novo mesto, v roku 1 leta od dneva objave tega oklica.

Po  preteku  enoletnega  roka  bo  opravilo  sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega 
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 26. 8. 2022

D 205/2021  Os-2911/22
Pri Okrajnem sodišču v Ormožu je v teku zapuščin-

ski postopek po pokojnem Danilu Bezjaku, sinu Antona 
Majcna, samskem, rojenem 5. 3. 1974, umrlem 5. 11. 

2021, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stanu-
jočem Skolibrova ulica 8, Ormož.

V zapuščino po pokojnem spada solastniški delež 
1/2 nepremičnine parc. št. 861 k.o. Velika Nedelja.

Terjatev  do  zapuščine  v  višini  18.554,30  EUR  iz 
naslova socialnih transferjev je priglasila Republika Slo-
venija.

Dediči I. in II. dednega reda so se dedovanju odpo-
vedali, podatkov o dedičih III. dednega reda pa sodišču 
ni uspelo pridobiti.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na sod-
ni deski sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče za-
puščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ormožu
dne 3. 8. 2022

D 37/2021  Os-2912/22
Pri Okrajnem sodišču v Ormožu je v teku zapuščin-

ski postopek po pokojnem Janezu Novaku, samskem, 
rojenem  19.  4.  1950,  umrlem  3.  2.  2021,  državljanu 
Republike Slovenije, nazadnje stanujočem Zasavci 15, 
Miklavž pri Ormožu.

V  zapuščino  po  pokojnem  spadajo:  nepremičnini 
parc. št. 683 in 623/2, obe k.o. 302 – Miklavž, last zapu-
stnika do celote, nepremičnini parc. št. 146/2 in 145/1, 
obe k.o. 308 – Zasavci, last zapustnika do celote, de-
narna sredstva pri Deželni banki Slovenije d.d., TRR št.: 
SI56 1935 0500 6648 042, s stanjem na dan 27. 5. 2021 
v višini 215,11 EUR, neizplačan pokojninski prejemek v 
višini 31,74 EUR.

Sodišče  je  v  dosedanjem  postopku  ugotovilo,  da 
je pokojni  imel dve sestri, Veroniko Plavčak  in Jožefo 
Stajnko. Slednja  je bila odpuščena  iz slovenskega dr-
žavljanstva, nazadnje je stanovala v Republiki Nemčiji. 
Po  navedbah  dedičev  bi  naj  bila  mrtva  in  imela  dva 
otroka, podatki o katerih sodišču niso znani oziroma jih 
sodišče ni uspelo pridobiti.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne na podlagi zakona, predvsem potomce zapustnikove 
sestre Jožefe Stajnko, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na sod-
ni deski sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče za-
puščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ormožu
dne 3. 8. 2022

D 167/2020  Os-2923/22
Pri Okrajnem sodišču v Ormožu je v teku zapuščin-

ski postopek po pokojni Rozaliji Puklavec, roj. 6. 4. 1855, 
umrli 21. 1. 1958, nazadnje stanujoči Frankovci 6.

V zapuščino po pokojni spadajo nepremičnine, ki so 
ji bile vrnjene kot članici AS Frankovci.

Tekom postopka je sodišče ugotovilo, da pokojna ni 
imela lastnih otrok, imela je dve sestri Heleno in Jožefo 
Puklavec, ki tudi naj ne bi imele potomcev. Drugih podat-
kov o zapustnici sodišču ni uspelo pridobiti.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na sod-
ni deski sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče za-
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puščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ormožu
dne 5. 8. 2022

D 73/2021  Os-2924/22
Pri Okrajnem sodišču v Ormožu je v teku zapuščin-

ski postopek po pokojnem Srečku Bokši, sinu Marijana 
Bokše, samskem, rojenem 19. 5. 1969, umrlem 27. 3. 
2021,  državljanu  Republike  Slovenije,  nazadnje  sta-
nujoč Trgovišče 61, Ormož. Tekom postopka so se vsi 
upravičenci do dedovanja dedovanju odpovedali, zato 
je zapuščina brez dedičev. Sodišče zato na podlagi dru-
gega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju  (ZD) 
izdaja oklic neznanim upnikom.

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

Sodišče seznanja 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 tega zakona. Po določ-
bi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o za-
puščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva 
objave oklica, če gre za neznanega upnika: 1. prijavi to 
zahtevo v zapuščinskem postopku in 2. vloži predlog za 
začetek stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve 
za  prenos  zapuščine  v  stečajno maso  zapuščine  brez 
dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za 
začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

Sodišče opozarja doslej znane in neznane upnike, 
da bo zapuščina brez dedičev po pokojnem prešla na 
Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno 
vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso 
stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgo-
varja za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Ormožu
dne 17. 8. 2022

D 682/2020  Os-2886/22
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščin-

ski postopek po pokojnem Ivanu Emeršiču, sinu Ivana, 
delavcu, samskem, rojenem 21. 1. 1947, umrlem 3. 11. 
2020, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stanu-
jočem Cirkulane 63/a, Cirkulane, v katerem so se dediči 
I. in II. dednega reda dedovanju odpovedali. Podatki o 
dedičih III. dednega reda sodišču niso znani.

Ker se ne ve, kdo so dediči tretjega dednega reda, ki 
bi bili poklicani k dedovanju, sodišče na podlagi prvega in 
drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), s 
tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od obja-
ve tega oklica na sodni deski Okrajnega sodišča na Ptuju.

Če se po preteku enega  leta od objave oklica na 
sodni deski Okrajnega sodišča na Ptuju ne bo zglasil 
noben dedič, bo sodišče nadaljevalo postopek na pod-
lagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 2. 8. 2022

D 3/2022  Os-2926/22
Pri naslovnem sodišču je v teku zapuščinski postopek 

po pokojnem Aleksandru Kuzmi, roj. 28. 6. 1988, umrlem 
28. 12. 2021, nazadnje stanujočem Klepova ulica 2, Ptuj, v 

katerem so se vsi upravičeni dediči dedovanju odpovedali 
oziroma dediščine niso pripravljeni prevzeti.

Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo 
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premo-
ženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obvez-
nostih ter da lahko v šestih mesecih od dneva objave 
tega  oklica  zahtevajo,  da  se  zapuščina  brez  dedičev 
prenese  v  stečajno  maso  zapuščine  brez  dedičev  v 
skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju. V 
skladu s tem določilom upnik lahko zahteva, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila 
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od 
dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika, prijavi 
to zahtevo v zapuščinskem postopku in vloži predlog za 
začetek stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve 
za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga 
za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

Če  v  danem  roku  nihče  od  upnikov  ne  bo  vložil 
zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine, bo sodišče v skladu z 219. členom Zakona o 
dedovanju premoženje izročilo Republiki Sloveniji, ki na 
podlagi prvega odstavka 142.a člena ZD ne odgovarja 
za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 2. 8. 2022

D 110/2022  Os-2950/22
Pred Okrajnim sodiščem v Sevnici teče zapuščinski 

postopek po dne 5. 6. 2022 umrlem Martinu Špecu, roj. 
11. 11. 1961, nazadnje stan. Loka pri Zidanem Mostu 35, 
p. Loka pri Zidanem Mostu, opr. št. D 110/2022.

Zapustnik Martin Špec iz Loke pri Zidanem Mostu 
35, p. Loka pri Zidanem Mostu ni napravil oporoke. Na 
podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva 
vse morebitne osebe, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine, da se priglasijo v roku enega leta od objave 
oklica kot dediči po pok. Martinu Špecu. Po preteku tega 
roka  bo  sodišče  opravilo  zapuščinsko  obravnavo  na 
podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 19. 8. 2022

D 174/2022  Os-2927/22
Na Okrajnem sodišču v Trbovljah teče zapuščinski 

postopek opr. št. D 174/2022 po dne 27. 2. 2022 umrlem 
Darku Mrgole, roj. 31. 12. 1959, nazadnje stanujočem 
Opekarna 27, Trbovlje.

Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju zapu-
ščinsko 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.

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

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 16. 8. 2022

Oklici pogrešanih

N 21/2022 Os-3026/22
Pri Okrajnem sodišču v Črnomlju je v teku neprav-

dni postopek za razglasitev pogrešane osebe za mrtvo 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 125 / 30. 9. 2022 / Stran 2141 

za naslednjo osebo: Jure Reba, sin Janka in Jele, roj. 
Selaković, rojen 15. 4. 1913 v Dragah, z zadnjim znanim 
bivališčem na naslovu Drage 21, Suhor.

Oseba  je  v  zemljiški  knjigi  naslovnega  sodišča 
vknjižena kot solastnik nepremičnin parc. št. 5580, 5590 
in 5578, vse k.o. 1503 – Sekuliči. Po doslej znanih po-
datkih je pogrešani odšel v Francijo, drugih podatkov o 
njem ni.

Pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani ose-
bi  in njenem življenju, posebej o datumu smrti,  naj  to 
sporočijo  Okrajnemu  sodišču  v  Črnomlju  v  roku  treh 
mesecev od objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po 
preteku tega roka pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 5. 9. 2022

N 114/2022 Os-3062/22
Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku postopek za 

razglasitev naslednje pogrešane osebe za mrtvo: Ivan 
Gobina, pok. Antona, rojen dne 12. 8. 1875, z zadnjim 
znanim bivališčem Črnotiče 46, Črni Kal.

Vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti pogrešane ose-
be, se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh 
mesecih od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo 
sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 9. 2022

N 374/2022 Os-3053/22
Okrajno  sodišče  v  Ljubljani  vodi  pod  opr. 

št. N 374/2022 na predlog predlagateljic Mojca Pesen-
dorfer in Marjeta Jesenovec, obe stan. Dolenja vas 21a, 
1355  Polhov  Gradec,  zoper  nasprotnega  udeleženca 
Janeza Jesenovec, roj. 28. 6. 1901, zadnji znan naslov 
Dolenja vas 31, Polhov Gradec (sedaj, po preštevilčenju 
je to Dolenja vas 21, 1355 Polhov Gradec), nepravdni 
postopek zaradi razglasitve pogrešane osebe za mrtvo.

Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, je bil na-
sprotni udeleženec Janez Jesenovec rojen 28. 6. 1901 
in  je živel na naslovu Dolenja vas 31, Polhov Gradec 
(sedaj Dolenja vas 21, 1355 Polhov Gradec). Nasprotni 
udeleženec je prastric predlagateljice Mojce Pesendor-

fer  (roj.  Jesenovec)  in stric moža predlagateljice Mar-
jete Jesenovec  (roj. Češnovar), obe stanujoči Dolenja 
vas 21a, 1355 Polhov Gradec. Umrl naj bi januarja leta 
1943 v koncentracijskem taborišču na Rabu, Republika 
Hrvaška. Po podatkih zemljiške knjige je v korist naspro-
tnega udeleženca pri nepremičninah katastrska občina 
1983 Babna Gora (last predlagateljic), vpisana služno-
stna pravica stanovanja in breme preskrbe, skladno z 
dednim dogovorom, sklenjenega leta 1938.

Sodišče  poziva  pogrešano  osebo  Janeza  Jese-
novca, da se oglasi sodišču, vse, ki kaj vedo o življenju 
in smrti pogrešanega, pa da to sporočijo sodišču v treh 
mesecih  od  objave  tega  oklica,  sicer  bo  sodišče  po 
preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 9. 2020

N 50/2022 Os-2859/22
Okrajno sodišče v Mariboru vodi na predlog predla-

gateljice Milice Gajšt, Slekovčeva ulica 11, Maribor, ki jo 
zastopa Božena Simona Beranič, odvetnica v Mariboru, 
postopek o razglasitvi pogrešane Allette Guillaume, roj. 
4. 10. 1959, neznano prebivališče, nazadnje stanujoča 
Burgstrasse  29, Kunzberg,  60318 Frankfurt, Nemčija, 
za mrtvo.

Iz pridobljenih podatkov izhaja, da je bila pogre-
šanka rojena dne 4. 10. 1959, da se je prej imenovala 
Violeta Gajšt, da je bilo njeno zadnje znano prebivališče 
na naslovu Burgstrasse 29, Kunzberg, 60318 Frankfurt, 
Nemčija. Pogrešanka je bila zakonita dedinja po pokoj-
nem očetu Jožetu Gajštu v zapuščinskem postopku, ki 
se je vodil pred Okrajnim sodiščem v Mariboru pod opr. 
št. D 989/87 in je bil izdan sklep o dedovanju dne 16. 7. 
1987. Pogrešanka je v zemljiški knjigi vpisana kot sola-
stnica nepremičnine parc. št. 1069 k.o. Tezno. Drugih 
podatkov o pogrešanki ni.

Sodišče poziva pogrešanko Alletto Guillaume (Vio-
leto Gajšt), da se oglasi, in vse, ki kaj vedo o njenem 
življenju, da to sporočijo sodišču v treh mesecih po ob-
javi tega oklica, sicer bo sodišče po preteku tega roka 
pogrešanko razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 8. 2022



Stran 2142 / Št. 125 / 30. 9. 2022 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Preklici

Spričevala preklicujejo 

Kontrec Sandra, Starše 76z, Starše, diplomo 
št. U0342, izdajatelj Univerza v Mariboru, Filozofska 
fakulteta, leto izdaje 2008. gne-344492

Drugo preklicujejo 

AA LOGISTIKA d.o.o., Cesta na Dobrovo 93, Ce-
lje, izvod licence št. GE009885/06735/002, za vozilo, 
reg. št. CE AA LOG 1. gnn-344483

AA LOGISTIKA d.o.o., Cesta na Dobrovo 93, Ce-
lje, izvod licence št. GE009885/06735/010, za vozilo, 
reg. št. CE AA LOG 7. gnm-344484

AA LOGISTIKA d.o.o., Cesta na Dobrovo 93, Ce-
lje, izvod licence št. GE009885/06735/019, za vozilo, 
reg. št. CE AA LOG 7. gnl-344485

AA LOGISTIKA d.o.o., Cesta na Dobrovo 93, Ce-
lje, izvod licence št. GE009885/06735/021, za vozilo, 
reg. št. CE LOG 11. gnk-344486

AEROKLUB MURSKA SOBOTA, MUZGE 2, Mur-
ska  Sobota,  spričevalo  o  plovnosti,  št.  218,  izdajatelj 
Ministrstvo za promet, leto izdaje 2009. gnp-344506

AGENCIJA ZA PROMET d.o.o., CIGALETOVA ULI-
CA 8, Ljubljana, izvod licence št. GE010536/06931/001, 
za avtobus, reg. št. MBTJ-703, veljavnost do 15. 3. 
2024, izdan na ZHITIJA TURIST d.o.o. gnq-344505

B & S SPED 24/7 D.O.O., CESTA NA DOBROVO 93, 
Celje, izvod licence št. GE011040/08595/003, za vozilo, 
reg. št. CE AA LOG 3. gnj-344487

BOROVICA d.o.o., Šmarska cesta 5D, Koper - Ca-
podistria, izvod licence št. GE013238/06498/001, za 
vozilo,  reg.  št.  LJ743-DP,  veljavnost  do  4.  8.  2027. 
gnt-344502

FIRMICA,  STORITVE,  D.O.O.,  TEHNOLO-
ŠKI PARK 24, Ljubljana, NPK - potrdilo o izpitu, 
št. 0824577021-180-2022-28213, izdano na ime Mirsad 
Alićević, izdajatelj MCPZ, leto izdaje 2022. gnw-344499

FIRMICA,  STORITVE,  D.O.O.,  TEHNOLO-
ŠKI PARK 24, Ljubljana, NPK - potrdilo o izpitu 
št. 0824577021-180-2022-43036, izdano na ime Elvedin 
Dudić, izdajatelj MCPZ, leto izdaje 2022. gnv-344500

GLOBUS  D.O.O.  METLIKA,  BELO-
KRANJSKA  CESTA  22,  Črnomelj,  izvod  licen-
ce št. GE009091/00430/014, za vozilo, reg. št. NM 
SH-923, veljavnost do 6. 11. 2022. gns-344503

GLOBUS  D.O.O.  METLIKA,  BELO-
KRANJSKA  CESTA  22,  Črnomelj,  izvod  licence 
št. GE009091/00430/062, za vozilo, reg. št. NM NL-422, 
veljavnost do 6. 11. 2022. gnr-344504

 Goletić Adis, Primostek 39, Gradac, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500020759005, izdajatelj Cetis 
Celje, d.d. gnx-344498

JANČIČ d.o.o., Obrtniška  cesta 8, Štore,  potrdilo 
za voznika, št. 29234,  izdano na  ime Goran Petrović, 

veljavnost od 6. 12. 2017 do 6. 12. 2022, izdajatelj Go-
spodarska zbornica Slovenije. gnf-344491

JANČIČ  d.o.o.,  Obrtniška  cesta  8,  Štore,  izvod  li-
cence št. GE009238/00556/016, za vozilo VOLVO, 
reg. št. CE GJ 500, veljavnost do 6. 12. 2022. gno-344507

JANČIČ  d.o.o.,  Obrtniška  cesta  8,  Štore,  izvod  li-
cence št. GE009238/00556/018, za vozilo VOLVO, 
reg. št. CE GJ 502, veljavnost do 6. 12. 2022. gnn-344508

JERMAN d.o.o., Zapoge 40, Vodice, izvod licence 
št. GE012980/04790/030, za vozilo, reg. št. LJ GC 075, 
veljavnost do 11. 5. 2027. gng-344490

KATJA  TRANSPORT  D.O.O.,  NASOVČE  9,  Ko-
menda, izvod licence št. GE009284/00829/009, za vo-
zilo RENAULT Master, reg. št. LJ KT-8, veljavnost do 
31. 12. 2022. gni-344488

KATJA  TRANSPORT  D.O.O.,  NASOVČE  9,  Ko-
menda, izvod licence št. GE009284/00829/012, za vo-
zilo RENAULT Master, reg. št. LJ KT-0015, veljavnost do 
31. 12. 2022. gnh-344489

KIPERTRANS  D.O.O.,  MIKLAVŠKA  CESTA  67, 
Hoče, izvod licence št. GE010174/05428/009, za vozilo 
Mercedes benz Actros 2641, reg. št. MB UL-228, veljav-
nost do 6. 12. 2023. gnz-344496

KIPERTRANS  D.O.O.,  MIKLAVŠKA  CESTA  67, 
Hoče, izvod licence št. GE010174/05428/007, za vozilo 
Volvo, reg. št. MB LR-032, veljavnost do 6. 12. 2023. 
gnd-344497

SD TRANSPORT d.o.o., ŠOLSKA ULICA 2, Škofja 
Loka, izvod licence št. 017857/006, za vozilo MERCE-
DES-BENZ ACTROS, reg. št. KR LM-860, veljavnost do 
1. 3. 2027. gnm-344509

Slijepčević Branislav, Povšetova ulica 14, Ljubljana, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500004929003, 
izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnd-344493

TAJL  STORITVE D.O.O.,  POT NA  KOŠACE  1B, 
Vrhnika, izvod licence št. GE011913/06028/005, za to-
vorno vozilo, reg. št. LJ TAJL-4, veljavnost do 16. 2. 
2026. gnb-344495

Zajc Žan, Trubarjeva 61, Ljubljana, dijaško izkazni-
co,  izdala Srednja medijska in grafična šola Ljubljana. 
gnc-344494
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