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Javni razpisi

Št. 1108-3/2015-434 Ob-2675/19
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 

sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju: sklad) objavlja

spremembe
Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig 

izobrazbene ravni I. (235. javni razpis)
V Javnem razpisu za sofinanciranje šolnin za dvig 

izobrazbene ravni I. (v nadaljevanju: JR DIR I.), obja-

vljenem v Uradnem listu RS, št. 31/17 in objavljenimi 
spremembami v Uradnem listu RS, št. 66/17, št. 58/18 
in št. 22/19, se spremenijo naslednje točke:

1. spremeni se točka 4.1. Predvidena vrednost sofi-
nanciranja po posameznih programskih območjih, ki so 
na razpolago za javni razpis, prvi odstavek, ki se glasi:

Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih 
programskih območjih in po posameznih proračunskih 
letih je naslednja:

Vir skupnih naložbenih stroškov (v EUR) – skupaj in po letih (EUR)

Sklad Regija Vir financiranja Leto 1 – 
2017

Leto 2 – 
2018

Leto 3 – 
2019

Leto 4 – 
2020

Leto 5 – 
2021

Leto 6 – 
2022 Skupaj

ESS VZHOD

Podpora Unije  
(PP 150044)  
Izboljšanje kompetenc 
in spodbujanje prožnih 
oblik učenja-14-20
V-EU

676.186,35 574.978,66 331.846,34 303.378,90 148.410,04 131.239,23 2.166.039,52

ESS ZAHOD

Podpora Unije  
(PP 150045) 
Izboljšanje kompetenc 
in spodbujanje prožnih 
oblik učenja-14-20
Z-EU

426.790,93 407.319,12 221.230,90 202.252,60 98.940,02 87.492,82 1.444.026,39

ESS VZHOD

Nacionalni javni 
prispevek iz 
državnega proračuna  
(PP 150046) 
Izboljšanje kompetenc 
in spodbujanje prožnih 
oblik učenja-14-20
V-slovenska udeležba

169.046,59 143.744,67 82.961,59 75.844,73 37.102,51 32.809,80 541.509,89

ESS ZAHOD

Nacionalni javni 
prispevek iz 
državnega proračuna  
(PP 150047) 
Izboljšanje kompetenc 
in spodbujanje prožnih 
oblik učenja-14-20
Z-slovenska udeležba

106.697,73 101.829,78 55.307,72 50.563,15 24.735,01 21.873,21 361.006,60

Skupaj EU 1.102.977,28 982.297,78 553.077,24 505.631,50 247.350,06 218.732,05 3.610.065,91
Skupaj SLO 275.744,32 245.574,45 138.269,31 126.407,88 61.837,52 54.683,01 902.516,49
Skupaj regija V SLO 845.232,94 718.723,33 414.807,93 379.223,63 185.512,55 164.049,03 2.707.549,41
Skupaj regija Z SLO 533.488,66 509.148,90 276.538,62 252.815,75 123.675,03 109.366,03 1.805.032,99 
Skupaj na leto 1.378.721,60 1.227.872,23 691.346,55 632.039,38 309.187,58 273.415,06 4.512.582,40 

Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski  

in preživninski sklad Republike Slovenije
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Št. 5100-13/2019-3 Ob-2673/19
Na podlagi 137. člena Pravilnika o postopkih (so)

financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja 
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 
79/17; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi 
s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavno-
sti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 
21/18 – ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: Zakon), Zakona 
o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Vlado Združenih držav Amerike o znanstvenem 
in tehnološkem sodelovanju (Uradni list RS, št. 29/99, 
MP), Usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport Republike Slovenije, št. 5100-13/2019-1, z dne 
22. 5. 2019 in v skladu z Metodologijo ocenjevanja pri-
jav za razpise – uradno prečiščeno besedilo (UPB4), 
št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 
z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 
6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 
z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 
6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 
z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 
6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 
z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 
6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, št. 6319-2/2013-51 
z dne 4. 2. 2019, št. 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019 
in 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019 (v nadaljevanju: 
metodologija) objavlja Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana

javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega 

sodelovanja med Republiko Slovenijo  
in Združenimi državami Amerike v obdobju  

od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-

stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Re-
publike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljevanju: agencija).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medse-

bojnih obiskov slovenskih in ameriških raziskovalcev, 
ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v 
nadaljevanju: bilateralne projekte) v obdobju od 1. 10. 
2019 do 30. 9. 2021 na vseh raziskovalnih področjih. 
Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpi-
sa sodelujeta Republika Slovenija in Združene države 
Amerike (v nadaljevanju: ZDA).

Na ameriški strani ni javnega razpisa, zato se ame-
riške raziskovalne organizacije v projekt vključujejo na 
lastne stroške, sodelujoče ameriške raziskovalce na 
projektu pa prijavi samo slovenski prijavitelj.

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne orga-

nizacije in zasebni raziskovalci, ki:
1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih razisko-

valne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca 
RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi 
agencija,

2. izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pra-
vilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugo-
tavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega 
projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pra-
vilnik o pogojih za vodje) in

3. imajo s strani agencije sofinancirane programe 
oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskova-
nja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sode-
lovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju 

raziskav in inovacij), ki bo zagotavljal osnovni vir financi-
ranja za realizacijo prijavljenega bilateralnega projekta.

4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okre-
piti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje 
z ZDA, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev 
in število gostovanj vrhunskih ameriških raziskovalcev 
v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih razisko-
valcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na 
področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne 
razpise.

5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Vodja bilateralnega projekta lahko odda samo eno 

prijavo. Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega pro-
jekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega 
projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pra-
vilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Vsi 
navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumen-
tacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

Minimalni kvantitativni vstopni pogoji za vodjo prija-
vljenega bilateralnega projekta, ki jih določa metodologi-
ja, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih ob-
jav (A1), dokumentirano sodelovanje z drugimi financerji 
(A3) v zadnjih petih letih in minimalno število čistih cita-
tov v zadnjih desetih letih, kar mora vodja prijavljenega 
bilateralnega projekta izkazati. Minimalne kvantitativne 
vstopne pogoje se izračuna po formuli: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 
in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih citatov). Vrednosti 
so enake za vse vede.

Če prijavljeni vodja bilateralnega projekta v za-
dnjem obdobju (najmanj tri mesece) ni bil zaposlen ali 
samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri 
izpolnjevanju vstopnega pogoja za vodjo bilateralne-
ga projekta namesto zadnjih petih let upošteva zadnje 
intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let za-
poslitve v raziskovalni dejavnosti. Prav tako se upo-
števano obdobje podaljša v primeru dejansko izrablje-
nega dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko 
varstvo, dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali 
poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih 
v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in zaposlitve 
izven raziskovalne dejavnosti, daljše od treh mesecev. 
Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba 
starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela. 
Če vodja bilateralnega projekta v zadnjih petih letih ni 
bil zaposlen v raziskovalni dejavnosti, je treba v prijavo 
vpisati zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje 
petih let v raziskovalni dejavnosti. V prijavi je treba 
navesti daljšo dokumentirano odsotnost in razloge. Pri 
preverjanju vstopnih pogojev bo agencija upoštevala le 
podatke, navedene v prijavi.

Pogoji se preverijo na dan zaključka javnega raz-
pisa.

Pri prijavljenem bilateralnem projektu morajo sode-
lovati raziskovalci obeh držav. Med sodelujoče razisko-
valce se mora v Republiki Sloveniji vključiti vsaj enega 
raziskovalca na začetku kariere, ki je doktorski študent 
ali podoktorand, v skladu z osmim odstavkom 136. čle-
na Pravilnika o postopkih. Podoktorand je raziskovalec, 
pri katerem ni preteklo več kot tri leta po letu zagovo-
ra prvega doktorata znanosti. Vsi sodelujoči slovenski 
raziskovalci morajo biti vpisani v evidenco RO (šifra 
raziskovalca).

6. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinan-
ciranje

Prijave bo ocenjevala strokovna komisija, ki jo 
s sklepom imenuje direktor.

Strokovna komisija ocenjuje prijave, ki izpolnjujejo 
pogoje določene z javnim razpisom, upoštevaje merila 
po naslednjem vrstnem redu:
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a. ugotavljanje prednostnega merila prijav glede 
obveznega deleža bilateralnih projektov (20 %), katerih 
nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora 
prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se 
leto zagovora doktorata),

b. prednost pri izboru prijav bodo imele prijave, 
katerih vodje niso imeli odobrenih projektov iz zadnjih 
dveh razpisov (javna razpisa za obdobje 2018–2019 in 
2018–2020).

Strokovna komisija pripravi predlog prednostnega 
seznama prijav v skladu z metodologijo in določili tega 
razpisa, pri čemer razvrsti prijave po sledečem vrstnem 
redu:

– na vrh seznama se razvrsti 20 % prijav, katerih 
vodje so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora 
prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se 
leto zagovora doktorata), po padajočem vrstnem redu 
s pripadajočimi kvantitativnimi ocenami za znanstveno 
uspešnost vodje projekta, ki se določi na podlagi ocene 
A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih (v nadaljevanju: 
ocena A1),

– za tem se razvrsti prijave, ki niso izpolnile pred-
nostnega merila iz predhodne alineje, in sicer po pa-
dajočem vrstnem redu glede na kvantitativne ocene 
za znanstveno uspešnost vodje bilateralnega projekta, 
ki se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravil-
nika o postopkih, pri čemer imajo prednost pri izboru 
projektov prijave, katerih vodje niso imeli odobrenih 
projektov iz javnih razpisov za obdobji 2018–2019 in 
2018–2020,

– na predlog prednostnega seznama prijav se na 
koncu, ločeno od ostalih prijav razvrsti prijave, ki ne iz-
polnjujejo pogojev in zato tudi niso ocenjene.

Predlog prednostnega seznama prijav obravnava 
Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA). O iz-
boru prijav za sofinanciranje odloči direktor s sklepom 
o izboru prijav na predlog sklepa ZSA o izboru prijav, na 
podlagi katerega se prijaviteljem izdajo obvestila.

7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in sofi-
nanciranje bilateralnih projektov

Predvideni obseg sredstev za realizacijo predme-
ta tega javnega razpisa za obdobje od 1. 10. 2019 do 
30. 9. 2021 znaša okvirno do 300.000,00 EUR.

Sofinanciranje v letih 2019–2021 je vezano na spre-
jem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter 
na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje 
po predmetnem javnem razpisu.

Agencija bo slovenskim raziskovalcem v okvi-
ru predmetnega javnega razpisa ob obiskih v ZDA so-
financirala:

– stroške namestitve, do največ 100 EUR dnev-
no za kratke obiske do 14 dni. Ob obiskih, daljših od 
15 dni, pa stroške namestitve največ do 1.250 EUR 
mesečno,

– mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj 
ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa,

– lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kra-
ja raziskovalne organizacije v ZDA (tudi javni prevoz 
od letališča do kraja namestitve oziroma raziskovalne 
organizacije) in

– dnevnice do višine, določene v veljavni uredbi, 
ki ureja višino povračil stroškov za službena potovanja 
v tujino.

Agencija bo ameriškim raziskovalnim organizacijam 
v okviru predmetnega javnega razpisa ob obiskih v Re-
publiki Sloveniji sofinancirala:

– stroške namestitve, do največ 100 EUR dnev-
no za kratke obiske do 14 dni. Ob obiskih, daljših od 

15 dni, pa stroške namestitve največ do 1.250 EUR 
mesečno in

– dnevnice do višine določene v veljavni uredbi, ki 
ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih 
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po za-
ključku obiska. Slovenski prijavitelj sam poskrbi za kritje 
stroškov zdravstvenega zavarovanja svojih raziskoval-
cev.

8. Čas izvajanja sofinanciranja predmeta javnega 
razpisa: obdobje realizacije predmeta tega razpisa je od 
1. 10. 2019 do 30. 9. 2021.

9. Način, oblika in rok za oddajo prijav
Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki, do-

ločeni v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim 
digitalnim podpisom) ali na način, določen v točki 9.2. 
(v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega pod-
pisa in tiskana prijava).

Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku, 
naslov in povzetek bilateralnega projekta pa še v an-
gleškem jeziku.

9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim pod-
pisom

Prijavo se izpolni in odda na obrazcu Prijavna 
vloga ARRS-MS-BI-US-JR-Prijava/2019 na spletnem 
portalu agencije ARRS eObrazci. Oddana prijava je 
popolna, če je opremljena z obema digitalnima pod-
pisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prija-
vitelja in vodja bilateralnega projekta). Prijave morajo 
biti oddane na spletni portal do vključno 5. septembra 
2019 do 15. ure.

9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega 
podpisa

V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma poo-
blaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja bilateralnega 
projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni 
in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisa-
na na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec 
Prijavne vloge ARRS-MS-BI-US-JR-Prijava/2019) in 
v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoroč-
nim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe 
prijavitelja in vodje bilateralnega projekta ter žigom 
prijavitelja.

Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega pod-
pisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici 
z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofi-
nanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med 
Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike 
v obdobju od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021« ter z nazivom 
in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweiso-
va cesta 30, 1000 Ljub ljana.

Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pra-
vočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije 
eObrazci do vključno 5. septembra 2019 do 15. ure in 
v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije 
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako 
do vključno 5. septembra 2019 do 15. ure. Kot pravoča-
sna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto 
v Sloveniji do vključno 5. septembra 2019 do 15. ure 
(upošteva se poštni žig).

9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepo-
polne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav Ko-
misija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo 
s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (ra-
zen, če z ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se 
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prijava odpre). Nepopolne prijave bodo obravnavane 
v skladu s Pravilnikom o postopkih.

10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo pred-
vidoma 9. septembra 2019 ob 10. uri v prostorih agen-
cije.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prija-
vitelji obveščeni v osmih dneh od odločitve pristojnega 
organa.

12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresi-
rani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in 
prijavni obrazec bosta od dneva objave javnega razpisa 
v Uradnem listu RS objavljena na spletni strani agenci-
je www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom 
dobijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič Novak, po 
tel. 01/400-59-50, vsak delavnik od 9. do 12. ure ali po 
e-pošti: Fani.Rozic-Novak@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

 Ob-2659/19

Javni razpis
za podelitev koncesije za izvedbo projektov 
celovite in delne energetske prenove javnih 

objektov v lasti Občine Brežice
1. Povabilo k oddaji prijave
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Bre-

žice (v nadaljevanju: koncedent) objavlja povabilo k od-
daji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev 
koncesije za izvedbo projektov »Celovita in delna ener-
getska prenova javnih objektov v lasti Občine Brežice«.

Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora 
biti v celoti pripravljena v skladu s predmetno razpisno 

dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni 
strani koncedenta https://www.brezice.si.

2. Splošne informacije o javnem razpisu
Naslov: Celovita in delna energetska prenova jav-

nih objektov v lasti Občine Brežice
Številka javnega razpisa: 478-52/2019
Koncesijski akt: Koncesijski akt o javno-zasebnem 

partnerstvu pri izvedbi projektov celovite in delne ener-
getske prenove objektov v lasti Občine Brežice (Uradni 
list RS, št. 46/19)

Predmet koncesije: Izvajanje storitev energetskega 
pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja 
prihrankov energije v javnih objektih, ki so v lasti Občine 
Brežice.

Zavarovanje za resnost prijave, rešitve in ponudb: 
Menica z menično izjavo »brez protesta« v višini naj-
manj 100.000,00 EUR.

Predmet javnega razpisa je razdeljen na dva sklopa:
– sklop 1: Celovita energetska prenova javnih 

objektov v lasti Občine Brežice,
– sklop 2: Delna energetska prenova javnih objek-

tov v lasti Občine Brežice.
Gospodarski sub jekti lahko podajo prijavo samo za 

oba sklopa skupaj. Predmet javnega razpisa za sklop 1 
in sklop 2 je natančneje razviden iz prilog razpisne do-
kumentacije.

Trajanje koncesije: Koncesija se podeli za največ 
20 let, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z do-
ločbami Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni 
list RS, št. 127/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07, 
314/09, 319/11, 335/13, 307/15, v nadaljevanju ZJZP), 
koncesijskega akta in sklenjene koncesijske pogodbe. 
Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo začelo 
izvajati po začetku veljavnosti koncesijske pogodbe, 
skladno z določbami le-te.

3. Območje izvajanja koncesije
Sklop 1 – Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Brežice:

OBJEKT NASLOV ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI UPORABNIKI OBJEKTOV
Osnovna šola Dobova Kapelska cesta 25, 

8257 Dobova
št. parcele 223/2 k.o. Gabrje
št. objekta 401, 578

Šola
Vzgojno izobraževalna 
dejavnost šolskih otrok

Športna dvorana 
Dobova 

Kapelska cesta 25, 
8257 Dobova

št. parcele 223/2 k.o. Gabrje
št. objekta 579

Šola
Poslovni prostori javne uprave

Osnovna šola Globoko Globoko 9, 8254 Globoko št. parcele 108/18 k.o. Globoko
št. objekta 37

Šola
Vzgojno izobraževalna 
dejavnost šolskih otrok

Osnovna šola Pišece Pišece 34, 8255 Pišece št. parcele 18/9 k.o. Pišece
št. objekta 509

Šola
Vzgojno izobraževalna 
dejavnost šolskih otrok

Stadion Brežice Cesta bratov 
Milavcev 18, 
8250 Brežice

št. parcele 651/7 k.o. Črnc
št. objekta 262

Zavod za šport, šola
Poslovni prostori javne uprave

Glasbena šola Brežice Cesta prvih borcev 5, 
8250 Brežice

št. parcele 1248 k.o. Brežice
št. objekta 233

Glasbena šola
Vzgojno izobraževalna 
dejavnost šolskih otrok

Knjižnica Brežice Trg Jožeta Toporišiča 1, 
8250 Brežice

št. parcele 140/1 k.o. Brežice
št. objekta 151

Vzgojno izobraževalna 
dejavnost šolskih otrok

Osnovna šola Velika 
Dolina

Velika Dolina 30, 
8261 Jesenice na 
Dolenjskem

št. parcele 493/6 k.o. Velika 
Dolina
št. objekta 332

Šola
Vzgojno izobraževalna 
dejavnost šolskih otrok

Osnovna šola Bizeljsko Bizeljska cesta 78, 
8259 Bizeljsko

št. parcele 1420/1 k.o. Drenovec
št. objekta 72

Šola
Vzgojno izobraževalna 
dejavnost šolskih otrok
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Sklop 2 – Delna energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Brežice:

OBJEKT NASLOV ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI UPORABNIKI OBJEKTOV
Osnovna šola Kapele Kapele 4a, 8258 Kapele št. parcele 634/4 k.o. Kapele

št. objekta 274
Šola
Vzgojno izobraževalna 
dejavnost šolskih otrok

Osnovna šola Artiče – 
telovadnica

Artiče 39, 8253 Artiče št. parcele 262/3 k.o. Artiče
št. objekta 15

Šola
Nestanovanjska stavba

Osnovna šola Brežice Levstikova ulica 18, 
8250 Brežice

št. parcele 294/10 k.o. Brežice
št. objekta 385

Šola
Vzgojno izobraževalna 
dejavnost šolskih otrok

Zdravstveni dom 
Brežice

Černelčeva cesta 8, 
8250 Brežice

št. parcele 271/2 k.o. Brežice
št. objekta 134

Stavbe za zdravstvo

Mladinski center 
Brežice

Gubčeva ulica 10a, 
8250 Brežice

št. parcele 1236, 1237/1, 1237/2, 
1237/3, 1237/4 k.o. Brežice
št. objekta 323

Razvedrilna in izobraževalna 
dejavnost otrok, mladine in 
odraslih

Vrtec Brežice Šolska ulica 5, 
8250 Brežice

št. parcele 351/1 k.o. Brežice
št. objekta 1151

Vzgojno izobraževalna 
dejavnost šolskih otrok

Osnovna šola Cerklje 
ob Krki

Cerklje ob Krki 3, 
8263 Cerklje ob Krki

št. parcele 3126/5 k.o. Cerklje
št. objekta 7

Šola
Vzgojno izobraževalna 
dejavnost šolskih otrok

Športna dvorana 
Brežice

Černelčeva cesta 10, 
8250 Brežice

št. parcele 294/6 k.o. Brežice
št. objekta 1138

Vzgojno izobraževalna 
dejavnost šolskih otrok

Do oddaje končnih ponudb lahko koncedent na-
bor objektov in/ali ukrepov iz sklopa 1 in/ali sklopa 
2, ki bodo vključeni v projekt, zmanjša oziroma lahko 
koncedent v fazi izvedbe javnega razpisa posamezne 
objekte razvršča med seznami iz prvega in drugega 
sklopa. Podrobnejša določila so navedena v razpisni 
dokumentaciji.

4. Sofinanciranje
Koncedent bo koncesijsko pogodbo za sklop 1 – 

Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Ob-
čine Brežice podpisal zgolj v primeru pridobitve sred-
stev, kot so opredeljena spodaj, za celovito energetsko 
prenovo objektov, ki bo predmet končne rešitve.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativne-
ga programa Evropske kohezijske politike za obdobje 
2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in pro-
izvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega 
cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo 
v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbu-
janje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja 
z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni 
infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanj-
skemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje 
učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

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

Prijave morajo do roka za oddajo prijav prispeti na 
naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 
Brežice.

Končni rok za oddajo prijav je 9. 9. 2019 do 10. ure.
Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno 

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

Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Ob-
čina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, dne 
9. 9. 2019 ob 10.30.

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

6. Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci: pri-
javo lahko skladno z 38. členom ZJZP predloži skupina 
prijaviteljev. Prijavitelj lahko v okviru prijave skladno 

s 74. členom ZJZP nominira poljubno število podizva-
jalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve skupne 
prijave oziroma nominacije podizvajalcev so navedene 
v razpisni dokumentaciji.

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

8. Merila
Strokovna komisija bo po končanem postopku kon-

kurenčnega dialoga med popolnimi končnimi ponudba-
mi izbrala tisto končno ponudbo, ki bo na podlagi meril 
ekonomsko najugodnejša.

Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so 
zlasti:

– višina prihrankov,
– obseg ponujenih ukrepov,
– trajanje koncesijskega razmerja
– udeležba koncedenta pri prihrankih in
– višina investicije.
Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. čle-

na ZJZP navedena v padajočem zaporedju njihove po-
membnosti. Podrobnejša vsebina meril in ponderiranje 
bosta podrobneje opredeljena v razpisnih dokumentaci-
jah za fazo dialoga in ponudbeno fazo.

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

upoštevanju določb III. dela ZJZP po postopku konku-
renčnega dialoga skladno s 46. členom ZJZP. O izidu 
javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje 
do 31. 12. 2019.

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

10. Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vpra-
šanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi 
elementi javnega razpisa preko elektronske pošte 
vilma.zupancic@brezice.si, s pripisom za zadevo 
»Podelitev koncesije JZP«. Skrajni rok za postavitev 
vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 26. 8. 2019 do 
10. ure. Koncedent bo podal pojasnila, navezujoča se 
na zastavljena vprašanja, najkasneje šest dni pred 
rokom za oddajo prijav in bodo objavljena na spletni 
strani koncedenta.
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11. Ogled
Ogled objektov je možen po predhodni najavi, ki 

mora biti poslana na naslov vilma.zupancic@brezice.si 
do 21. 8. 2019 do 10. ure.

Ogled se bo vršil z vsakim potencialnim prijaviteljem 
ločeno, po predhodnem umiku, ki bo posredovan vsa-
kemu potencialnemu prijavitelju, ki bo zaprosil za ogled.

Občina Brežice

6220-0001/2019 Ob-2660/19
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-

sa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 
56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), Zakona 
o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 
110/02 – ZGO-I, 126/03 – ZVPOPKD in 16/08 – ZVKD-I) 
ter sklepa št. 6220-0001/2019 o izvedbi javnega razpisa, 
objavlja Mestna občina Slovenj Gradec

javni razpis
za sofinanciranje kulturnih projektov na področju 

kulturne dediščine v letu 2019  
(v nadaljevanju: JR-MOSG-KD2019)

Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Slovenj 
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

1. Namen in cilji razpisa
Namen razpisa je sofinanciranje projektov vzdrže-

vanja in obnove:
– nepremičnih kulturnih spomenikov na območju 

Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: kulturni 
spomeniki) in

– pročelja objektov znotraj vplivnega naselbinskega 
območja urbanističnega spomenika starega mestnega 
jedra Slovenj Gradca, ki bodo pripomogla k prezentaciji 
objekta v njegovi avtentični pojavni obliki (v nadaljeva-
nju: pročelja objektov znotraj urbanističnega spome-
nika).

V postopku javnega razpisa se:
– upoštevajo razglasitve za spomenike, ki so z Od-

lokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega po-
mena na območju Mestne občine Slovenj Gradec (Ura-
dni list RS, št. 26/16 – v nadaljevanju »odlok«) razglaše-
ni za kulturni spomenik lokalnega pomena in

– objekti, katerih pročelje je z odlokom zaščiteno 
znotraj naselbinskega spomenika in sami niso razglaše-
ni za kulturni spomenik (pri slednjih je upravičen strošek 
le sofinanciranje del na objektih, ki bodo pripomogla 
k prezentaciji objekta v njegovi avtentični pojavni obliki).

1.1. Pomen in uporaba pojma:
– »kulturni spomenik« je dediščina, ki je z odlokom 

razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena;
– »nepremična dediščina« so nepremičnine ali nji-

hovi deli z vrednotami dediščine, vpisani v register de-
diščine;

– »urbanistični spomenik«: Celotno staro mestno 
jedro Slovenj Gradca je urbanistični spomenik in je kot 
tak pod neposredno spomeniško zaščito. Zato je potreb-
no v historičnem mestnem tkivu varovati vse sestavine, 
ki kakorkoli prispevajo k njegovi spomeniški podobi in 
obenem eksistirajo kot avtentične priče preteklosti. Na 
podlagi Odloka je za ohranitev spomeniškega izgleda 
starega jedra potrebno brezpogojno varovati gabarite 
in fasade. Varstveni režimi za te elemente so podani za 
vsako zgradbo posebej. Pri mestnem jedru kot celoti pa 
je treba poudariti, da se skladno z Odlokom mesto kot 
celota varuje v celoti, torej tudi njegova vedutna podo-
ba, zato je potrebno soglasje spomeniške službe tudi 
pri morebitnih adaptacijah ali nadgradnjah stavb, ki niso 
neposredno pod spomeniško zaščito.

1.2. Splošni cilji javnega razpisa so:
Cilj razpisa je podpreti in spodbuditi naložbe v va-

rovanje kulturnih vsebin nepremične kulturne dediščine, 
obenem pa zagotavljati dostopnost kulturne dediščine 
najširšemu krogu uporabnikov ter spodbujati vlogo kul-
turnih spomenikov v javnem dogajanju. Dolgoročni cilj je 
ohranjanje in varovanje kulturne dediščine in razvijanje 
njenega potenciala.

2. Višina razpoložljivih sredstev
Sredstva za sofinanciranje izbranih projektov bo 

Mestna občina Slovenj Gradec zagotovila iz proračun-
skih sredstev za leto 2019. Razpoložljiva sredstva za 
leto 2019 znašajo 10.000,00 EUR.

Predlagatelj mora imeti zagotovljena finančna sred-
stva v višini najmanj 20 % upravičenih stroškov, višina 
finančnih sredstev, ki jih za kritje upravičenih stroškov 
posameznega projekta lahko zagotovi Mestna občina 
Slovenj Gradec, je največ 2.000 EUR oziroma v pri-
meru manjšega števila prijav, se lahko višina slednjega 
zviša in se porazdeli enakomerno na število odobrenih 
projektov. Višina sofinanciranja projekta bo določena 
v znesku najvišje višine sofinanciranja, ki bo določena 
tudi odstotkovno, glede na skupno vrednost realizira-
nega projekta, na podlagi priloženih dokazil o realizaciji 
upravičenih stroškov projekta, razvidni iz začasnega 
oziroma končnega poročila.

3. Obdobje financiranja: sredstva tega razpisa so 
namenjena sofinanciranju izbranih projektov, za njihovo 
izvajanje v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

4. Upravičene osebe
Upravičeni prijavitelji, ki lahko podajo vloge za ta 

razpis, so lastniki, solastniki ali pooblaščeni upravljavci 
objektov in območij kulturne dediščine, ki imajo sami 
status kulturnega spomenika in so locirani na območju 
Mestne občine Slovenj Gradec ali pa so locirani znotraj 
urbanističnega spomenika starega mestnega jedra Slo-
venj Gradec. V primeru, da je prijavitelj projekta fizična 
oseba, pomeni višina odobrenega sofinanciranega zne-
ska bruto znesek, ki se pri izplačilu zmanjša za pripada-
joči znesek akontacije dohodnine.

Predlagatelj lahko prijavi več projektov. V primeru, 
da predlagatelj prijavlja več projektov, mora vsako vlogo 
poslati v ločeni kuverti. Vsaka vloga se mora nanašati 
na izključno en kulturni spomenik ali pročelje stavbe.

5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu JR-MO-

SG-KD2019:
1. Izvajalec nima neporavnanih obveznosti do Me-

stne občine Slovenj Gradec, pogodbene obveze v pri-
meru predhodnih pogodb z Mestno občino Slovenj Gra-
dec za sofinanciranje kulturnih projektov ali projektov 
pa je izpolnil.

2. Odgovorna oseba izvajalca ni kaznovana ali 
v postopku zaradi kršenja določb Zakon o integriteti 
in preprečevanju korupcije – ZIntPK (Uradni list RS, 
št. 69/11 – UPB2), niti nima omejitve poslovanja na 
podlagi tega zakona.

3. Lastništvo prijavitelj dokazuje z izpisi iz zemljiške 
knjige, v primeru upravljanja ali solastništva pa morajo 
biti priložena tudi vsa pooblastila lastnikov oziroma so-
lastnikov za strinjanje z izvedbo projekta ter pogodbe 
o najemu oziroma uporabi/upravljanju.

4. Izvajalec ima pridobljeno soglasje s strani Zavo-
da za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor 
(v nadaljevanju ZVKDS) ter zagotovljen nadzor nad 
izvedbo del s strani ZVKDS.

5. Izvajalec na ta razpis ne more prijavljati projekta 
ali dela projekta, ki je sofinanciran iz drugih razpisov 
Mestne občine Slovenj Gradec.
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6. Izvajalec projekta dovoljuje objavo podatkov 
o prijavitelju in formalnih podatkov o prijavljenem pro-
jektu z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov 
razpisa na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, 
skladno s predpisi o dostopnosti informacij javnega zna-
čaja in o varstvu osebnih podatkov.

7. Projekt je celovit, strokovno utemeljen ter jasno 
in razvidno vsebinsko koncipiran.

8. Projekt bo realiziran v letu 2019.
Izvajalec dokumentira zahtevane pogoje z dokazili 

k vlogi.
6. Upravičeni stroški
Stroški so upravičeni le, če:
– bodo nastali od objave tega razpisa do roka za 

končanj projekta,
– so nujni za izvedbo projekta.
Davek na dodano vrednost se šteje kot upravičen 

strošek, razen v primeru, ko je predlagatelj projekta 
hkrati izvajalec predlaganih posegov/del in je davčni 
zavezanec.

Upravičeni stroški so stroški gradbeno-obrtniških 
posegov za ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti in 
so lahko:

– stroški sanacije zunanjih sten – zidovi,
– stroški sanacije ali zamenjave strešnih konstrukcij 

in streh – kritin,

– stroški sanacije ali zamenjave zunanjega stavb-
nega pohištva – okna, vrata,

– stroški sanacije ali zamenjave kleparskih elemen-
tov,

– drugi stroški, ki pripomorejo oziroma omogočajo 
ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti spomenika ali 
objekta, ki je v okviru urbanističnega spomenika me-
stnega jedra.

Stroški tistih del, ki neposredno ne pripomorejo 
k ohranjanju kulturnovarstvenih lastnosti spomenika ali 
objekta, niso upravičeni stroški.

7. Kriteriji ocenjevanja
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan Mestne 

občine Slovenj Gradec, bo pravočasne in popolne vloge 
upravičenih oseb, ki izpolnjujejo z razpisom določene 
pogoje, ocenila na podlagi ocenjevalnih kriterijev. Pri 
izboru med predlaganimi projekti bo upoštevana pred-
vsem po mnenju strokovne institucije velika stopnja 
ogroženosti spomenika, kar ima lahko za posledico 
celo trajno uničenje dela pomembne kulturne dedišči-
ne. Prednost pri izbiri bodo imeli projekti, kjer gre za 
nadaljevanje že začetih del za ohranitev spomenika in 
njegove spomeniške funkcije ter projekti, ki so po svoji 
kulturni pričevalnosti, gospodarski koristnosti ter turi-
stični zanimivosti v posebnem javnem interesu Mestne 
občine Slovenj Gradec.

Merila za ocenjevanje in vrednotenje programov ohranjanja premične in nepremične kulturne dediščine

Merila za ocenjevanje in vrednotenje Število točk
A Pomembnost izvedbe posega pri ohranjanju kulturne dediščine, ki je v javnem interesu 

Mestne občine Slovenj Gradec do 30 točk

B Stopnja ogroženosti spomenika do 20 točk
C Strokovna priprava in zaokroženost programa do 20 točk
D Finančna konstrukcija programa do 10 točk
E Nadaljevanje že začetih posegov na spomeniku do 7 točk
F Dosedanja prizadevanja lastnikov oziroma upravljalcev za ohranitev spomenika in njegove 

spomeniške funkcije do 7 točk

G Projekti, ki imajo izdelano izvirno zasnovo in inovativni pristop k prezentaciji 
kulturnozgodovinske pričevalnosti. do 6 točk

Najvišje število točk, ki jih lahko dobi predlagatelj, je 100 točk.

Najvišje možno število točk je 100, financirani pa 
so lahko projekti, ki prejmejo najmanj 50 točk. Splošni 
in posebni razpisni kriteriji za posamezna razpisna po-
dročja javnega razpisa so ovrednoteni s točkami, pri 
čemer je pri posameznem kriteriju navedeno najvišje 
možno število točk. Višina odobrenih sredstev za projekt 
je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen 
projekt in višine razpoložljivih sredstev.

8. Razpisni rok: razpis se začne 26. 7. 2019 in se 
zaključi 26. 8. 2019.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija poleg besedila razpisa 

obsega:
1. prijavni obrazec (obrazec 1),
2. vzorec pogodbe (obrazec 2),
3. izjavo o izpolnjevanju pogojev in soglasja (obra-

zec 3),
4. obvezne priloge (obrazec 4),
5. obrazec za kuverto (obrazec št. 5),

6. merila in kriteriji za izbor (obrazec 6),
7. obrazec poročila (obrazec št. 7).
Izvajalec mora v vlogi na razpis (v kuverti z obrazec 

št. 5), predložiti naslednjo dokumentacijo:
1. prijavni obrazec (obrazec 1),
2. vzorec pogodbe, ki mora biti na vseh straneh pa-

rafirana in ožigosana (v kolikor ponudnik uporablja žig 
v pravnem prometu), s čimer izvajalec izrecno potrjuje, 
da se strinja z vsebino te pogodbe (obrazec 2),

3. izjavo o izpolnjevanju pogojev in soglasja (obra-
zec 3),

4. ostale obvezne priloge (obrazec št, 4):
4.1 Potrdilo o lastništvu ali kopije pogodb o upra-

vljanju ali najemu kulturnega spomenika ali objekta, ki 
se nahaja znotraj urbanističnega spomenika starega 
mestnega jedra Slovenj Gradec.

4.2 Soglasje ZVKDS.
4.3 Kopija gradbenega dovoljenja, če je potrebno 

po Zakonu o graditvi objektov.
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4.4 Predlagatelj mora priložiti fotografsko dokumen-
tacijo s prikazom dejanskega stanja kulturnega spome-
nika ali stavbnega fonda.

4.5 Strokovno izdelan popis potrebnih del, z ocenje-
no vrednostjo ali s predračunom predvidenih del.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 
naročnika (http://www.slovenjgradec.si), Naročila in ob-
jave, natisnjeni obrazci s spletne strani veljajo kot origi-
nalni obrazci; izvajalci lahko dokumentacijo v razpisnem 
roku dvignejo tudi na sedežu Mestne občine Slovenj 
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, in sicer 
v glavni pisarni – vložišče (ponedeljek, torek in četrtek 
od 8. do 14. ure, sreda od 8. do 12. in 14. do 16. ure ter 
v petek od 8. do 12. ure).

10. Oddaja in dostava vlog
Prijave morajo biti oddane priporočeno na pošti 

do zaključka razpisnega roka, to je do 26. 8. 2019, na 
naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 
2380 Slovenj Gradec ali osebno na sedežu naročnika 
do 26. 8. 2019 do 14. ure. Vloga mora biti predložena 
v zaprti kuverti z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem 
za kuverto (obrazec št. 5). Vloga mora biti izpolnjena 
na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse 
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni doku-
mentaciji. Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisnem 
roku na enak način kot velja za pošiljanje vloge.

Prijave, ki ne bodo podane na predpisanih prijavnih 
obrazcih naročnika, ki ne bodo ustrezale razpisnim po-
gojem in ki ne bodo oddane pravočasno, bodo izločene 
iz postopka nadaljnje obravnave. Oddaja vloge pomeni, 
da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana pripo-
ročena na pošto do vključno 26. 8. 2019, o čemer priča 
poštni žig, oziroma ni bila oddana v vložišču Mestne 
občine Slovenj Gradec do dne 26. 8. 2019 do vključno 
14. ure. Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne 
vsebuje vseh sestavin, kot jih zahteva besedilo razpisa 
in razpisna dokumentacija po določbah točke 9. Za vlo-
go neupravičene osebe se šteje vloga izvajalca, ki ne 
izpolnjuje razpisnih pogojev, kot so navedeni v točki 5. 

11. Odpiranje vlog in obveščanje
Komisija za odpiranje vlog bo po odpiranju vlog iz 

nadaljnjega postopka izločila vloge:
– ki niso prispele pravočasno, oziroma niso bile 

vložene v vložišču občine,
– ki jih niso vložile upravičene osebe.
Strokovna komisija bo prijavitelje, katerih vloge 

bodo formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku petih 
dni po prejetju poziva Mestne občine Slovenj Gradec, 
dopolnijo. Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno ne-
popolnih vlog v zahtevanem roku, bodo vloge s sklepom 
o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj stri-
nja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa JR-MO-
SGKD2019.

Pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb 
bodo predložene v obravnavo pristojnim strokovnim ko-
misijam Mestne občine Slovenj Gradec. Odpiranje vlog 
bo potekalo na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, 
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, dne 28. 8. 2019, 
v sejni sobi v 1. nadstropju in se bo začelo ob 11. uri.

Mestna občina Slovenj Gradec bo najkasneje 
v roku dveh mesecev po zaključku odpiranja vlog ob-
vestila izvajalce o predlogu strokovne komisije glede 
izbire, višine sofinanciranja in odstotka sofinanciranja 
prijavljenega projekta z odločbo. Prijavitelj bo sočasno 
prejel tudi pogodbo, ki jo bo moral podpisano vrniti na 
naslov Mestne občine Slovenj Gradec v roku 15 dni od 
vročitve odločbe. V primeru, da prijavitelj pogodbe ne 

vrne v določenem roku, se bo smatralo, da od sofinan-
ciranja projekta z javnimi sredstvi Mestne občine Slovenj 
Gradec odstopa.

V primeru naknadno ugotovljenega neizpolnjevanja 
pogojev (po že izdani dokončni odločbi o izboru projek-
ta ali sklenitvi pogodbe), lahko Mestna občina Slovenj 
Gradec spremeni odločitev ter z izvajalcem projekta ne 
sklene pogodbe oziroma od nje odstopi. Prav tako lahko 
v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti (npr. 
če projekt ni izveden) Mestna občina Slovenj Gradec 
razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih 
sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi za-
mudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva 
vračila.

Dodatne informacije:
Pristojna oseba za dajanje informacij in pojasnil 

v zvezi s tem razpisom je mag. Alenka Primožič, Odde-
lek za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne 
zadeve. Vprašanja je potrebno podajati v pisni obliki, po 
pošti ali na e-naslov: info@slovenjgradec.si. Odgovori 
na zastavljena vprašanja bodo v roku 3 dni od posta-
vitve objavljeni na spletni strani Mestne občine Slovenj 
Gradec, zavihek »za občana«, javni razpisi. Vprašanja 
se lahko postavijo do 19. 8. 2019.

Mestna občina Slovenj Gradec

6100-0024/2019 Ob-2661/19
Mestna občina Slovenj Gradec na podlagi Zakona 

o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ 
(Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 
111/13, 68/16 in 61/17) ter sklepa št. 6100-0024/2019-1 
o izvedbi javnega razpisa, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje kulturnih projektov na področju 

kulture v letu 2019  
(v nadaljevanju: JR-MOSG-KP2019)

Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Slovenj 
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

1. Namen in cilji razpisa
Namen razpisa je finančno podpreti vse oblike 

ustvarjanja, poustvarjanja in posredovanja raznovrstnih 
javnih kulturnih projektov, ki ne sodijo v programe jav-
ne službe, bogatijo pa pestrost kulturnega dogajanja 
v Mestni občini Slovenj Gradec in zagotavljajo kvalite-
tne kulturne dogodke ali vzpodbujajo izobraževalno in 
raziskovalno dejavnost s področja kulture ter strokovni 
razvoj kulture in so javno dostopni občinstvu.

Pomen in uporaba pojma kulturni projekt:
Kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih iz-

vajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena 
celota (gledališka predstava, koncert, razstava, izdano 
literarno delo inp.) in bo v celoti izveden v letu 2019.

Splošni cilji javnega razpisa so:
Javni razpis je namenjen izvajanju in razvoju za me-

sto pomembnih kulturnih projektov, ki bogatijo pestrost 
kulturnega dogajanja v občini na različnih področjih kul-
ture in niso izključno komercialnega značaja.

2. Področje javnega razpisa
Sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov na po-

dročjih:
– glasbe,
– vizualnih dejavnosti,
– intermedijske in avdiovizualne ustvarjalnosti,
– literature.
3. Višina razpoložljivih sredstev in sofinanciranja
Sredstva za sofinanciranje izbranih projektov bo 

Mestna občina Slovenj Gradec zagotovila iz proračun-
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skih sredstev za leto 2019. Predvidena razpoložljiva 
sredstva za leto 2019 znašajo 15.000,00 EUR.

Višina sofinanciranja: Zaprošeni znesek sofinanci-
ranja za posamezni projekt ne more presegati 90 % ce-
lotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta. Višina 
sofinanciranja projekta bo določena v znesku najvišje vi-
šine sofinanciranja, določene tudi procentualno glede na 
skupno vrednost realiziranega projekta, na podlagi prilo-
ženih dokazil o realizaciji upravičenih stroškov projekta, 
razvidnih iz začasnega oziroma končnega poročila.

V primeru, da je prijavitelj projekta fizična oseba, 
pomeni višina odobrenega sofinanciranega zneska bru-
to znesek, ki se pri izplačilu zmanjša za pripadajoči zne-
sek akontacije dohodnine.

4. Obdobje financiranja: sredstva tega razpisa so 
namenjena sofinanciranju izbranih projektov, in sicer 
za njihovo izvajanje v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 
2019.

5. Upravičene osebe: upravičeni prijavitelji, ki lahko 
podajo vloge za ta razpis, so nejavni zavodi, ustanove, 
društva in zveze društev, ki delujejo na razpisanih kul-
turnih področjih. Prijavitelji so lahko tudi druge pravne 
osebe zasebnega prava ter posamezniki, ki delujejo na 
razpisanih področjih.

6. Pogoji za sodelovanje na razpisu
6.1 Splošni pogoji za sodelovanje na javnem razpi-

su JR-MOSG-KP2019:
1. Prijavitelj iz prvega stavka 5. točke je registriran 

in deluje na področju kulturno-umetniške dejavnosti na 
območju Mestne občine Slovenj Gradec. Kakovost do-
sedanjega izvajanja kulturnih dejavnosti oziroma refe-
renc oceni strokovna komisija.

2. Izvajalec nima neporavnanih obveznosti do Me-
stne občine Slovenj Gradec, pogodbene obveze v pri-
meru predhodnih pogodb z Mestno občino Slovenj Gra-
dec za sofinanciranje kulturnih projektov pa je izpolnil.

3. Odgovorna oseba izvajalca ni kaznovana ali 
v postopku zaradi kršenja določb Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije – ZIntPK (Uradni list RS, 
št. 69/11 – UPB2), niti nima omejitve poslovanja na 
podlagi tega zakona.

4. Za isti projekt na javni razpis poda vlogo le en 
prijavitelj.

5. Pri prijavi na javni razpis, se upoštevajo vsebine, 
navedene v točki 2.

Vloge izvajalcev, ki ne izpolnjujejo zgornjih pogojev, 
bodo izločene iz postopka ocenjevanja in zavržene.

6.2 Drugi pogoji in omejitve:
1. Izvajalec na ta razpis ne more prijavljati projekta 

ali dela projekta, ki je sofinanciran iz drugih razpisov 
Mestne občine Slovenj Gradec ali JSKD-ja, OI Slovenj 
Gradec.

2. Izvajalec projekta dovoljuje objavo podatkov 
o prijavitelju in formalnih podatkov o prijavljenem pro-
jektu z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov 
razpisa na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, 
skladno s predpisi o dostopnosti informacij javnega zna-
čaja in o varstvu osebnih podatkov.

3. Projekt sledi ciljem iz točke 1 tega razpisa ter 
izpolnjuje eno od vsebinskih opredelitev iz točke 2 tega 
razpisa.

4. Projekt je celovit, strokovno utemeljen ter jasno 
in razvidno vsebinsko koncipiran.

5. Projekt ima razviden časovni plan in načrtovane 
učinke.

6. Projekt bo realiziran v letu 2019.
7. Projekt je izvedljiv – izvajalec ima potrebne pro-

store in druga materialna sredstva, znanje in kadre za 
izvedbo projekta.

8. Izvajalec mora v vlogi ločeno in razvidno navesti 
vsebine projekta, ki jih izvaja izključno v lastni produkciji, 
vsebine, ki jih izvaja v koprodukciji z drugimi izvajalci in 
vsebine, za katere nudi samo tehnično, prostorsko in 
podobno pomoč, njihovi nosilci pa so drugi avtonomni 
izvajalci.

9. Projekt ima razdelan in uravnotežen finančni 
načrt, z izdelano natančno finančno konstrukcijo, iz ka-
terega so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo zasta-
vljenega projekta.

10. Predlagatelj projekta lahko sodeluje na tem 
razpisu z enim projektom, lahko pa kot partner sodeluje 
tudi v drugih projektih.

11. Prijavitelj bo, v primeru doseženega dogovora 
o sofinanciranju, brezplačno izvedel ponovitev izbrane-
ga projekta, na eni izmed javnih prireditev občine, pri 
čemer bo slednja krila morebitne dodatne materialne 
stroške, ki bi pri tem nastali, v obdobju do 31. 12. 2019.

Izvajalec dokumentira zahtevane pogoje z dokazili 
v vlogi.

7. Upravičeni in neupravičeni stroški projekta
Upravičeni stroški projekta so stroški, nastali pri 

aktivnostih, ki so neposredno povezane s projektom, 
sprejetim v sofinanciranje in so v skladu s predmetom 
in namenom razpisa.

Upravičeni stroški, ki jih sofinancira MOSG, morajo 
biti navedeni v razpisni prijavi predlagatelja.

Upravičeni stroški projekta so tisti, ki so:
– nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta in so 

vezani izključno na izvedbo projekta,
– opredeljeni v prijavi predlagatelja,
– skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, 

zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinko-
vitosti,

– dejansko nastali,
– prepoznavni in preverljivi,
– podprti z izvirnimi dokazili,
– niso in ne bodo istočasno financirani od drugih 

sofinancerjev projekta (prepoved dvojnega financiranja),
– upravičen strošek je lahko tudi potni strošek, pod 

pogojem, da prijavitelj dokazuje, da so bili stroški nujno 
potrebni za izvedbo programa in priloži dokazila,

– upravičen strošek je lahko tudi strošek za po-
gostitev udeležencev projekta oziroma prireditve, pod 
pogojem, da je opredeljen v finančni strukturi v okviru 
prijave in da ta strošek ne presega 5 % vrednosti projek-
ta in da je iz dokazil razvidno, da se dokazila nanašajo 
na projekt in da

– časovno sovpadajo v časovnico projekta,
– upravičen strošek je lahko tudi prostovoljno delo 

na osnovi določil Zakona o prostovoljstvu (Uradni list 
RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15) in področnih pod-
zakonskih aktov, pod pogojem:

– da obseg prostovoljskega dela ne sodi v okvir 
višine sofinanciranja projekta, lahko pa se upošteva 
v okviru skupne vrednosti projekta,

– da je prijavitelj prostovoljsko delo in obseg pro-
stovoljskega dela predvidel že v prijavi na javni razpis,

– da prijavitelj k zahtevku in poročilu o realizaciji 
projekta priloži dokumentacijo o priglasitvi prostovolj-
skega dela (iz katerega je razvidno, da je bila priglasitev 
še pred pričetkom projekta) in poročilo o opravljenem 
prostovoljstvu, skladno z določili zakonodaje.

Neupravičeni stroški projekta vedno predstavljajo 
breme, ki ga nosi izvajalec. Neupravičeni so naslednji 
stroški:

– stroški za nakup opreme (npr. nakup računalni-
kov, pisarniške opreme itd.) ali investicije,

– investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov, 
popravila itd.),
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– amortizacija nepremičnin in opreme,
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja 

osnovne dejavnosti prijavitelja (nematerialni stroški: 
električne energije, telefon, internet, komunalna itd.),

– drugi stroški, ki jih prijavitelj v prijavi na javni raz-
pis ne predvidi.

Če bo Mestna občina Slovenj Gradec ugotovila, da 
je upravičenec prejel sredstva ali pa so mu bila odobre-
na za isti namen tudi iz drugih javnih virov financiranja, 

se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, upravičenec 
pa bo dolžan Mestni občini Slovenj Gradec povrniti vsa 
neupravičeno prejeta sredstva, s pripadajočimi obrest-
mi, od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.

8. Kriteriji ocenjevanja
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan Mestne 

občine Slovenj Gradec bo pravočasne in popolne vloge 
upravičenih oseb, ki izpolnjujejo z razpisom določene 
pogoje, ocenila na podlagi ocenjevalnih kriterijev.

Merila za ocenjevanje in vrednotenje javnih kulturnih programov in projektov

Merila za ocenjevanje in vrednotenje Število točk
A inovativnost, ustvarjalnost in kakovost projekta do 40 točk
B predviden doseg projekta do 10 točk
C finančna konstrukcija projekta do 10 točk
D udeležba na občinskih, regijskih, državnih ali mednarodnih prireditvah do 6 točk
E aktualnost projekta za MOSG do 20 točk
F predviden način izvedbe projekta do 7 točk
G partnerstva v projektu do 7 točk

Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni predlagatelj, je 100 točk.

Splošni in posebni razpisni kriteriji za posamezna 
razpisna področja javnega razpisa JR-MOSG-KP2019 
so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem 
kriteriju navedeno najvišje možno število točk. Najvišje 
možno število prejetih točk je 100. Sofinancirani bodo 
tisti projekti, ki bodo v postopku ocenjevanja na pod-
lagi kriterijev prejeli najmanj 70 točk. Višina odobrenih 
sredstev za kulturni projekt je odvisna od skupne višine 
prejetih točk za posamezen kulturni projekt in razpolo-
žljivih sredstev.

Komisija za kulturo si pridružuje pravico, da v okvi-
ru finančnih sredstev odobri manjše število projektov, ki 
bodo dosegli najvišje število točk, ne glede na morebitno 
doseganje najmanj 70 točk.

9. Razpisni rok: razpis se začne 26. 7. 2019 in se 
zaključi 26. 8. 2019.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, poleg besedila razpisa 

obsega:
1. prijavni obrazec (obrazec 1),
2. vzorec pogodbe (obrazec 2),
3. izjavo o izpolnjevanju pogojev (obrazec 3),
4. obvezne priloge (obrazec 4),
5. obrazec za kuverto (obrazec 5),
6. merila in kriteriji za izbor (obrazec 6),
7. obrazec poročila (obrazec 7).
Izvajalec mora v vlogi na razpis predložiti naslednjo 

dokumentacijo:
1. v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec 

(obrazec 1),
2. vzorec pogodbe, ki mora biti na vseh straneh pa-

rafirana in ožigosana (v kolikor ponudnik uporablja žig 
v pravnem prometu), s čimer izvajalec izrecno potrjuje, 
da se strinja z vsebino te pogodbe (obrazec 2),

3. izjavo o izpolnjevanju pogojev (obrazec 3),
4. ostale obvezne priloge (obrazec 4):
4.1. Potrdilo o statusu – izpis iz Ajpesa (brez obraz-

ca),
4.2. Dokazilo o prostorskih sposobnostih (lastni-

štvo, najemna pogodba itd.) (brez obrazca),

5. obrazec za kuverto, ki ga prilepite na kuverto 
(obrazec 5).

Izvajalcu k vlogi ni potrebno priložiti obrazcev šte-
vilka 6 in 7.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 
naročnika (http://www.slovenjgradec.si), v zavihku »Na-
ročila in objave«. Natisnjeni obrazci s spletne strani, 
veljajo kot originalni obrazci.

11. Oddaja in dostava vlog
Prijave morajo biti oddane priporočeno na pošti 

do zaključka razpisnega roka, to je do 26. 8. 2019 na 
naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 
2380 Slovenj Gradec ali osebno na sedežu naročnika 
do 26. 8. 2019 do 14. ure.

Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z iz-
polnjenim ter nalepljenim obrazcem za kuverto (obra-
zec 5). Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpi-
snih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in 
podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj 
lahko vlogo dopolnjuje v razpisnem roku na enak način 
kot velja za pošiljanje vloge.

Prijave, ki ne bodo podane na predpisanih prijavnih 
obrazcih naročnika, ki ne bodo ustrezale razpisnim po-
gojem in ki ne bodo oddane pravočasno, bodo izločene 
iz postopka nadaljnje obravnave. Za prepozno se šteje 
vloga, ki ni bila oddana priporočena na pošto do vključno 
26. 8. 2019, o čemer priča poštni žig, oziroma ni bila odda-
na v vložišču Mestne občine Slovenj Gradec do dne 26. 8. 
2019 do vključno 14. ure. Za formalno nepopolno se šteje 
vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, kot jih zahteva besedilo 
razpisa in razpisna dokumentacija po določbah točke 10.

Za vlogo neupravičene osebe se šteje vloga izva-
jalca, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, kot so navedeni 
v točki 5.

12. Odpiranje vlog in obveščanje
Komisija za odpiranje vlog bo po odpiranju vlog iz 

nadaljnjega postopka izločila vloge:
– ki niso prispele pravočasno, oziroma niso bile 

pravočasno vložene v vložišču občine,
– ki jih niso vložile upravičene osebe.
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Strokovna komisija bo prijavitelje, katerih vloge 
bodo formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku petih 
delovnih dni po prejetju poziva Mestne občine Slovenj 
Gradec, dopolnijo. Če prijavitelji ne bodo dopolnili for-
malno nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo vloge 
s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj stri-
nja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa JR-MO-
SGKP2019.

Pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb 
bodo predložene v obravnavo pristojnim strokovnim ko-
misijam Mestne občine Slovenj Gradec. Odpiranje vlog 
bo potekalo na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, 
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, dne 28. 8. 2019, 
v sejni sobi v 1. nadstropju, in se bo pričelo ob 9. uri.

Mestna občina Slovenj Gradec bo najkasneje 
v roku dveh mesecev po zaključku odpiranja vlog ob-
vestila izvajalce o predlogu strokovne komisije glede 
izbire, višine sofinanciranja in odstotka sofinanciranja 
prijavljenega projekta z odločbo. Prijavitelj bo sočasno 
prejel tudi pogodbo, ki jo bo moral podpisano vrniti na 
naslov Mestne občine Slovenj Gradec v roku 15 dni od 
vročitve odločbe. V primeru, da prijavitelj pogodbe ne 
bo vrnil v določenem roku, bo Mestna občina Slovenj 
Gradec smatrala, da od sofinanciranja projekta z javnimi 
sredstvi Mestne občine Slovenj Gradec odstopa.

V primeru naknadno ugotovljenega neizpolnjevanja 
pogojev (po že izdani dokončni odločbi o izboru projek-
ta ali sklenitvi pogodbe), lahko Mestna občina Slovenj 
Gradec spremeni odločitev ter z izvajalcem projekta 
ne sklene pogodbe oziroma od nje odstopi. Prav tako 
lahko, v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obvezno-
sti, (npr. če projekt ni izveden) Mestna občina Slovenj 
Gradec razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že 
izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev, z za-
konitimi zamudnimi obrestmi, od dneva prejetja sredstev 
do dneva vračila.

Dodatne informacije:
Pristojna oseba za dajanje informacij in pojasnil 

v zvezi s tem razpisom je mag. Alenka Primožič, Odde-
lek za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne 
zadeve. Vprašanja je potrebno podajati v pisni obliki, po 
pošti ali na e-naslov: info@slovenjgradec.si. Odgovori 
na zastavljena vprašanja bodo v roku 3 dni od posta-
vitve objavljeni na spletni strani Mestne občine Slovenj 
Gradec, zavihek »javni razpisi«. Vprašanja se lahko 
postavijo do 19. 8. 2019.

Mestna občina Slovenj Gradec

 Ob-2662/19
Občina Piran objavlja na podlagi Statuta Občine Pi-

ran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 35/17 in 43/18), Odloka o načinu opravljanja obvezne 
lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 31/18 
– uradno prečiščeno besedilo), določil Pravilnika o sub-
vencioniranju nakupa malih komunalnih čistilnih naprav 
na območju Občine Piran (Uradni list RS, št. 66/17), 
Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2019 (Uradni 
list RS, št. 32/19) ter sklepa župana št. 354-0011/2018 
z dne 3. junij 2019 objavlja naslednji

javni razpis
za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih 

komunalnih čistilnih naprav (MKČN) na območju 
Občine Piran v letu 2019

I. Naziv in sedež nosilca javnega razpisa: Občina 
Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.

II. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa:
– Pravilnik o subvencioniranju nakupa malih komu-

nalnih čistilnih naprav na območju Občine Piran (Uradni 
list RS, št. 66/17),

– Odlok o proračunu Občine Piran za leto 2019 
(Uradni list RS, št. 32/19).

III. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je subvencioniranje na-

kupa in vgradnje MKČN v Občini Piran, ki so oziroma 
bodo dobavljene in izgrajene v obdobju od vključno dne 
1. januarja 2019 do vključno 30. septembra 2019, pod 
pogojem, da v tem obdobju izpolni vse pogoje, potrebne 
za izstavitev zahtevka skladno s tem razpisom.

Subvencijo – nepovratna sredstva se dodeljuje kot 
spodbuda občanom, da zagotovijo čiščenje odpadnih 
voda iz stanovanjskih objektov skladno z določili veljav-
nih predpisov.

IV. Osnovni pogoji za kandidiranje na razpisu
(1) Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev 

po tem razpisu (v nadaljevanju: upravičenci) so fizič-
ne osebe s stalnim prebivališčem na območju Občine 
Piran, ki so lastniki ali solastniki enostanovanjskih ali 
večstanovanjskih stavb. Upravičenci niso lastniki v sta-
novanjsko poslovnem objektu.

(2) V primeru izgradnje skupne MKČN za več eno-
stanovanjskih objektov ali za enega ali več večstano-
vanjskih objektov je upravičenec in vlagatelj vloge tisti 
investitor, na čigar zemljišču bo čistilna naprava zgraje-
na. Investitorji medsebojna razmerja uredijo s pogodbo.

(3) Subvencionira se nakup in vgradnja MKČN za 
objekte na območjih znotraj meja aglomeracij, skladnih 
z Operativnim programom odvajanja in čiščenja odpa-
dne vode v Republiki Sloveniji na območju Občine Piran,

a) kjer je javno kanalizacijsko omrežje že zgrajeno, 
priključitev nanj pa ni tehnično možna ali ekonomsko 
upravičena,

b) ali kjer javno kanalizacijsko omrežje ne bo izgra-
jeno, da ni v desetletnem terminskem planu izgradnje, 
kar mora predhodno potrditi izvajalec javne službe od-
vajanja in čiščenja odpadnih voda v občini.

(4) V primeru neporabljenih sredstev subvencio-
niranja se izjemoma lahko subvencionira tudi nakup in 
vgradnja MKČN za objekte na območjih zunaj aglome-
racij, opredeljenih z Operativnim programom odvajanja 
in čiščenja odpadne vode v Republiki Sloveniji.

(5) Informacije o aglomeracijah lahko zainteresirane 
osebe pridobijo pri ustreznih službah Javnega podjetja 
Okolje, d.o.o., Arze 1b, 6330 Piran.

(6) Vsak upravičenec lahko pridobi proračunska 
sredstva za en objekt le enkrat.

(7) Stavba, za katero se dobavi in vgradi MKČN, 
mora imeti veljavno gradbeno dovoljenje v skladu z za-
konom, ki ureja graditev objektov, ali potrdilo, da ima 
objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena 
ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 
93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 
– ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 
110/13, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odl. US, 19/15, 
66/17), uporabno dovoljenje ali odločbo, da ima objekt na 
podlagi 118. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, 
št. 61/17, 72/17) uporabno dovoljenje ali ima veljavno do-
voljenje za objekt daljšega obstoja skladno s 117. členom 
Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17).

(8) Do subvencije niso upravičene pravne osebe.
(9) Na podlagi druge točke 11. člena Pravilnika 

o subvencioniranju nakupa malih komunalnih čistil-
nih naprav na območju Občine Piran (Uradni list RS, 
št. 66/17) se subvencije ne nanašajo na novogradnje.
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V. Sredstva in višina subvencioniranja
Višina razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu 

Občine Piran za leto 2019, namenjenih za predmet tega 
razpisa, znaša 10.000,00 EUR.

V skladu s 1. točko 9. člena Pravilnika o subvenci-
oniranju nakupa malih komunalnih čistilnih naprav na 
območju Občine Piran (Uradni list RS, št. 66/17) znaša 
višina subvencije največ 50 odstotkov upravičenih stro-
škov, pri čemer za posamezen objekt ne sme biti višja 
od naslednjih zneskov:

Najvišji znesek sofinanciranja na posamezen objekt 
se določi na podlagi števila prebivalcev, ki imajo stalno 
prebivališče v stavbi, ki se priključuje na MKČN, in sicer:

– največ 1.000 EUR za stavbo z od 1 do 3 prebi-
valcev,

– največ 1.500 EUR za stavbo s 4 ali 5 prebivalci,
– največ 2.000 EUR za stavbo s 6 prebivalci in do-

datnih največ 200 EUR za vsakega prebivalca nad 6.
Če se na eno MKČN priključuje več stavb, se višina 

sofinanciranja sešteva, vendar največ do 50 % upravi-
čenih stroškov.

VI. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so (Prva točka 10. člena Pravilni-

ka o subvencioniranju nakupa malih komunalnih čistilnih 
naprav na območju Občine Piran vključno z DDV (Ura-
dni list RS, št. 66/17):

– nakup MKČN,
– vgradnja MKČN (izkop, montažna dela in zasu-

tje) in
– stroški prvega zagona in nastavitev parametrov.
Hišni priključki (ne glede na dolžino) niso upravičeni 

stroški.
Upravičeni stroški so tisti, ki so nastali v času od 

1. januarja 2019 do vključno 30. septembra 2019. Upo-
števani bodo računi za nabavo MKČN od vključno 1. ja-
nuarja 2019 do vključno 30. septembra 2019.

V primeru, da se dobavi in vgradi skupna MKČN za 
več stanovanjskih objektov, morajo obračun razdelitve 
upravičenih stroškov po posameznem upravičencu pri-
praviti upravičenci v svoji vlogi.

Razpoložljiva sredstva se dodelijo prijavljenim pro-
jektom po vrstnem redu prispetja popolnih vlog do izčr-
panja sredstev.

VII. Vsebina vloge
Vloga se šteje za popolno, če vsebuje vse navede-

ne priloge v skladu z razpisno dokumentacijo.
Priloge:
– Priloga 1: izpolnjeno vlogo za dodelitev subven-

cije na predpisanem obrazcu Občine Piran z osnovnimi 
podatki o vlagatelju in stanovanjskemu objektu (kopija 
osebne izkaznice, potrdilo o stalnem prebivališču);

– Priloga 2: podatki o stanovanjski stavbi/stano-
vanjski enoti, kjer se bo naložba izvajala – s kopijo ZK 
izpiska s prikazom lastništva; in soglasjem JP Okolje;

– Priloga 3: kopijo predračuna oziroma računa 
z opisom investicije, s popisom del in materiala;

– Priloga 4: ustrezno izjavo pro izvajalca o skladno-
sti naprave;

– Priloga 5: Podatki o drugih sovlagateljih ter po-
datki o upravljalcu MKČN (v primeru dobave in vgradnje 
skupne MKČN za več objektov);

– Priloga 6: medsebojni dogovor vseh uporabnikov 
MKČN. Upravičenci, ki bodo za več objektov postavili 
skupno MKČN, morajo vlogi priložiti podpisan medse-
bojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno 
omejen, in osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN;

– Priloga 7: Dovoljenje lastnika/ce oziroma solastni-
ka/ce nepremičnine

(Obvezno le v primeru, ko vlagatelj/ica ni lastnik/ca 
stavbe ali parcele, je več solastnikov, ki niso sovlagatelji 

v MKČN. Podatki o solastnikih objekta, ki se bo priključil 
na v MKČN, s soglasjem lastnika/ce oziroma solastni-
ka/ce nepremičnine (obvezno v primeru, ko vlagatelj ni 
lastnik stavbe ali je več solastnikov, ki niso sovlagatelji);

oziroma
podatki o lastnikih in solastnikih zemljišča, na kate-

rem bo postavljena MKČN v primeru, da se nahaja na 
drugi parceli kot objekt;

– Priloga 8: izjava o sprejemanju razpisnih pogojev;
– Priloga 9: parafiran osnutek pogodbe.
Vloga, ki ni vložena na predpisanih obrazcih, se 

šteje kot nepopolna. Prijava mora vsebovati vse zah-
tevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v raz-
pisnih obrazcih. Tako izdelana prijava bo obravnavana 
kot popolna. Prosilci bodo pozvani na dopolnitev nepo-
polnih vlog v roku, ki ga bo določila komisija. Prepozno 
vložene vloge, vloge, ki ne bodo v roku dopolnjene, se 
s sklepom zavržejo.

VIII. Oddaja vlog
Vloga, ki se jo poda na predpisanem obrazcu, mora 

biti v zaprtih kuvertah z imenom in naslovom upravi-
čenca s pripisom »Ne odpiraj – razpis – MKČN 2019« 
poslana priporočeno po pošti na naslov: Občina Piran, 
Tartinijev trg 2, 6330 Piran ali osebno vložena v spre-
jemni pisarni Občine Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.

Rok za oddajo vlog je do 31. oktobra 2019.
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana 

zadnji dan roka za oddajo vlog osebno v sprejemni pi-
sarni Občine Piran ali oddana priporočeno po pošti na 
dan 30. oktober 2019.

Rok za prijavo na javni razpis začne teči z dnem 
objave tega razpisa na spletni strani Občine Piran in je 
odprt do 31. oktobra 2019 oziroma do porabe sredstev.

IX. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Strokovna komisija (prva točka 6. člena Pravilnika 

o subvencioniranju nakupa malih komunalnih čistilnih 
naprav na območju Občine Piran) bo vloge odpirala pra-
viloma enkrat mesečno. Odpiranje vlog ni javno.

Upravičenci, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo 
pozvani k dopolnitvi vlog.

Občina Piran bo iz nadaljnjega postopka izločila 
vse:

– vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba, glede na 
četrto točko tega razpisa,

– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepo-

polne.
X. Merila za vrednotenje prispelih vlog
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno iz-

polnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi 
zahtevanimi dokazili.

Sredstva se razdelijo med upravičence do porabe 
razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu za leto 
2019.

Merilo za vrednotenje prispelih vlog: datum, ura in 
minuta prejetja oddane vloge na vložišču Občine Piran.

V primeru neporabljenih sredstev subvencioniranja 
se izjemoma lahko subvencionira tudi nakup in vgradnja 
MKČN za objekte na območjih zunaj aglomeracij, opre-
deljenih z Operativnim programom odvajanja in čiščenja 
odpadne vode v Republiki Sloveniji. Vloge za subven-
cioniranje na območjih zunaj aglomeracij se obravnava 
na koncu razpisa, po prispetju vlog za območja znotraj 
aglomeracij.

Razpis se lahko zaključi predčasno v primeru pora-
be višine sredstev za ta javni razpis.

XI. Odobritev subvencije
O dodelitvi sredstev se odloči z odločbo, zoper ka-

tero je možna pritožba. V odločbi se odloči, da pravica 
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do subvencije preneha, če upravičenec v predpisanem 
roku ne podpiše pogodbe o subvencioniranju.

Za subvencioniranje nakupa in vgradnje MKČN 
Občina Piran in upravičenec skleneta pogodbo o sub-
vencioniranju. Pogodba se sklene po pravnomočnosti 
odločbe iz prejšnjega odstavka.

Če upravičenec ne vrne podpisane pogodbe naj-
kasneje v roku osmih dni od prejema, odločba preneha 
veljati.

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine iz-
plačajo na podlagi zahtevka.

XII. Koriščenje odobrenih sredstev
Z izbranimi prijavitelji bo Občina Piran sklenila 

ustrezne pogodbe o dodeljevanju proračunskih sred-
stev za izvedbo posamezne MKČN.

Uspešnim prijaviteljem se bodo sredstva nakazala 
na podlagi zahtevka za izplačilo s prilogami, kot izhaja 
iz razpisne dokumentacije.

Upravičenec je dolžan najkasneje do 31. oktobra 
2019 Občini Piran predložiti zahtevek za izplačilo s pri-
logami.

Zahtevek za izplačilo se posreduje po končanju 
naložbe in odda na predpisanih obrazcih s prilogami.

Priloge zahtevka za izplačilo:
– Priloga 10: Izpolnjen obrazec zahtevka za izpla-

čilo.
– Priloga 11: Potrdila o nabavi in plačilu, dobavnica, 

delovni nalog, račun ali drugo podobno dokazilo, da je 
bila naprava nabavljena in kupljena z dokazili o plačilu 
nakupa in vgradnje čistilne naprave.

– Priloga 12: Ustrezna izjava pro izvajalca o skla-
dnosti naprave.

– Priloga 13: Poročilo o opravljenih prvih meritvah 
obratovanja MKČN v predpisanih rokih, analizni izvid 
pa ne sme biti starejši od 30 dni skladno s Pravilnikom 
o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih 
voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15), potrjen s strani 
JP Okolja.

– Priloga 14: Fotografije vgrajene naprave.
Občina se zavezuje pregledati prejeti zahtevek 

v roku 15 dni od prejema.
V primeru nenamenske porabe sredstev, prido-

bljenih po tem razpisu, mora prejemnik sredstva vrniti 
v celoti s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi. 
Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sred-
stev po pravilniku za naslednji dve leti.

XIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na razpolago na vlo-

žišču Občine Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran ali na 
spletnem naslovu www.piran.si do zaključka razpisa.

Vse druge informacije se lahko dobi pisno na Sa-
mostojni investicijski službi Občine Piran.

Podatke, vezane na MKČN, pa pisno na naslovu 
Javno podjetje Okolje, d.o.o., Arze 1b, 6330 Piran.

XIV. Reševanje pritožbe: če se upravičenec raz-
pisa z odločitvijo ne strinja, lahko poda pisno pritožbo 
v petnajstih dneh od prejema obvestila. Pritožba mora 
biti pisna in poslana na naslov: Občina Piran, Tartinijev 
trg 2, 6330 Piran.

Občina Piran

 Ob-2663/19
Il Comune di Pirano, visto lo Statuto del Comune di 

Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, 
n. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18), 
il Decreto sulle modalità di adempimento del servizio 
pubblico locale previsto dalla Legge per la raccolta 
e il trattamento delle acque reflue urbane e meteori-

che (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 
31/18 – Testo Consolidato Ufficiale), le disposizioni del 
Regolamento in materia di sovvenzioni finalizzate all’ac-
quisto di piccoli impianti di depurazione delle acque 
reflue urbane nel territorio del Comune di Pirano (Gaz-
zetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 66/17), il 
Decreto sul Bilancio di previsione del Comune di Pirano 
per l’anno 2019 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di 
Slovenia n. 32/19), nonché la Deliberazione del Sindaco 
n. 354-0011/2018 del giorno 3 giugno 2018 pubblica il 
seguente

bando pubblico
per il sovvenzionamento dell’acquisto di piccoli 

impianti di depurazione delle acque reflue urbane 
(PID) nel territorio del Comune di Pirano  

per l’anno 2019
I. Nome e sede del titolare del bando pubblico: Co-

mune di Pirano, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano.
II. Base giuridica per l’attuazione del Bando pub-

blico:
– Regolamento in materia di sovvenzioni finalizzate 

all’acquisto di piccoli impianti di depurazione delle acque 
reflue urbane nel territorio del Comune di Pirano (Gaz-
zetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 66/17),

– Decreto sul Bilancio di previsione del Comune di 
Pirano per l’anno 2019 (Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica di Slovenia n. 32/19)

III. Oggetto del bando pubblico
Oggetto del bando pubblico è il sovvenzionamento 

per l’acquisto e l’installazione di piccoli impianti di de-
purazione (di seguito: PID) nel Comune di Pirano, che 
sono, ovvero saranno consegnati e installati durante 
il periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e il 30 
settembre 2019, purché durante il suddetto periodo 
siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie per la 
presentazione della domanda in conformità con il pre-
sente bando.

La sovvenzione – i finanziamenti a fondo perduto 
sono concessi come incentivo per i cittadini a garantire 
il trattamento delle acque reflue degli edifici residenziali 
in conformità con le disposizioni delle normative vigenti.

IV. Condizioni di base per la presentazione della 
domanda al bando

(1) I beneficiari dell’assegnazione dei finanziamenti 
nell’ambito del presente bando (di seguito: beneficiari) 
sono persone fisiche residenti nel territorio del Comune 
di Pirano, proprietari o comproprietari di edifici mono 
o plurifamiliari. I beneficiari non sono proprietari di strut-
ture commerciali residenziali.

(2) In caso di costruzione di PID in comune per 
diversi edifici monofamiliari o per uno o più edifici pluri-
familiari, il beneficiario e il richiedente è l’investitore sul 
cui terreno sarà costruito l’impianto di trattamento delle 
acque reflue. Gli investitori regolano tra di loro, sulla 
base di un contratto, i loro reciproci rapporti.

(3) Sono sovvenzionati l’acquisto e l’installazione di 
PID per edifici ubicati in zone all’interno dei confini degli 
agglomerati, in linea con il Programma operativo per la 
raccolta e il trattamento delle acque reflue nella Repub-
blica di Slovenia nel territorio del Comune di Pirano,

a) nel luogo in cui la rete fognaria pubblica è stata 
già costruita, ma l’allacciamento alla stessa non è tecni-
camente possibile o economicamente giustificato,

b) o dove la rete fognaria pubblica non sarà costru-
ita, giacché non rientra nel programma decennale di co-
struzione, che deve essere confermato anticipatamente 
dal fornitore dei servizi pubblici di raccolta e trattamento 
delle acque reflue operante nel Comune.
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(4) In caso di fondi per il sovvenzionamento non 
utilizzati, è possibile sovvenzionare, in casi eccezionali, 
l’acquisto e l’installazione di PID per edifici in aree al di 
fuori degli agglomerati definiti dal Programma operativo 
per la raccolta e il trattamento delle acque reflue nella 
Repubblica di Slovenia.

(5) Tutte le informazioni relative agli agglomerati 
possono essere ottenute dai diretti interessati, presso 
i servizi competenti dell’Azienda Pubblica Okolje S.r.l., 
Arse 1b, 6330 Pirano.

(6) Ogni singolo beneficiario può ricevere i fondi dal 
bilancio per un edificio una sola volta.

(7) L’edificio per il quale viene fornito e installato il 
PID deve avere un permesso di costruire valido emesso in 
conformità con la Legge che disciplina la costruzione dei 
fabbricati o un attestato che la struttura, ai sensi del primo 
comma dell’Art. 197 di detta Legge (ZGO-1) (Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 102/04 – Testo 
Consolidato Ufficiale, 14/05 – corr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 
– Sentenza della Corte Costituzionale, 93/05 – ZVMS, 
120/06 – Sentenza della Corte Costituzionale, 126/07, 
108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Sen-
tenza della Corte Costituzionale, 57/12, 110/13, 101/13 
– ZDavNepr, 22/14 – Sentenza della Corte Costituziona-
le, 19/15, 66/17), è in possesso del certificato di agibilità 
oppure di una decisione comprovante che la struttura, ai 
sensi dell’art. 118 della Legge in materia edilizia (Gazzetta 
ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 61/17, 72/17), è in 
possesso del certificato di agibilità o di una licenza valida 
per la sussistenza della struttura ai sensi dell’articolo 117 
della Legge in materia edilizia (Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica di Slovenia nn. 61/17, 72/17).

(8) Le persone giuridiche non possono beneficiare 
della sovvenzione.

(9) Ai sensi dell’articolo 11, punto 2, del Regola-
mento in materia di sovvenzioni finalizzate all’acquisto di 
piccoli impianti di depurazione delle acque reflue urbane 
nel territorio del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica di Slovenia n. 66/17), le sovvenzioni 
non si applicano alle nuove costruzioni.

V. Fondi e importo della sovvenzione
L’ammontare dei fondi disponibili nel Bilancio di 

previsione del Comune di Pirano per l’anno 2019, desti-
nati all’oggetto del presente bando è di Euro 10.000,00.

Ai sensi dell’articolo 9, primo punto, del Regola-
mento in materia di sovvenzioni finalizzate all’acquisto di 
piccoli impianti di depurazione delle acque reflue urbane 
nel territorio del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica di Slovenia n. 66/17), l’importo della 
sovvenzione non supera il 50 percento dei costi ammis-
sibili, in cui per ogni singola struttura non può essere 
superiore ai seguenti importi:

L’importo massimo del cofinanziamento per ogni 
singola struttura è determinato sulla base del numero 
di inquilini che hanno residenza stabile nell’edificio che 
è collegato al PID, vale a dire:

– massimo 1.000 Euro per un edificio con 1 fino 
a 3 inquilini,

– massimo 1.500 Euro per un edificio con 4 o 5 
inquilini,

– massimo 2.000 Euro per un edificio con 6 inquilini 
e un massimo aggiuntivo di 200 Euro per ogni ulteriore 
inquilino oltre i 6 inquilini sopraindicati.

Se a un PID sono collegati più edifici, l’ammontare 
del cofinanziamento è sommato fino a un massimo del 
50 % dei costi ammissibili.

VI. Costi ammissibili
I costi ammissibili sono (Primo punto dell’art. 10 

del Regolamento in materia di sovvenzioni finalizzate 

all’acquisto di piccoli impianti di depurazione delle acque 
reflue urbane nel territorio del Comune di Pirano, IVA 
inclusa (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia 
n. 66/17):

– l’acquisto del PID,
– il montaggio del PID (scavo, lavori di montaggio 

e interramento) e
– i costi di avviamento e di impostazioni dei para-

metri.
Gli allacciamenti agli edifici (a prescindere dalla 

lunghezza) non costituiscono costi ammissibili.
I costi ammissibili sono quelli sostenuti nel periodo 

dal primo gennaio 2019 al 30 settembre 2019 incluso. 
Verranno presi in considerazione le fatture per gli acqui-
sti di PID dal primo gennaio 2019 fino al 30 settembre 
2019 incluso.

In caso di fornitura e installazione di un PID comune 
per diversi edifici residenziali, il calcolo della distribuzio-
ne dei costi ammissibili per singolo beneficiario deve es-
sere preparato dai beneficiari stessi nella loro domanda.

I fondi disponibili sono assegnati ai progetti presen-
tati secondo l’ordine di arrivo delle domande complete 
fino all’esaurimento dei fondi.

VII. Contenuto della domanda
La domanda viene considerata completa, nella mi-

sura in cui contiene tutti i suddetti allegati in conformità 
con la documentazione del bando.

Allegati:
– Allegato 1, domanda completata per la conces-

sione della sovvenzione sul formulario prescritto del 
Comune di Pirano con le informazioni di base sull’inve-
stitore e sull’unità abitativa (copia della carta d’identità, 
certificato di residenza);

– Allegato 2, dati sull’edificio residenziale/unità abi-
tativa in cui verrà effettuato l’investimento – con la co-
pia dell’estratto dal registro catastale da cui si evince il 
nome del proprietario; e il consenso dell’Azienda Pub-
blica Okolje;

– Allegato 3, copia del preventivo, ovvero della fat-
tura con la descrizione dell’investimento, con l’elenco 
dei lavori e dei materiali;

– Allegato 4, opportuna dichiarazione del produttore 
sulla conformità del dispositivo;

– Allegato 5, dati su altri coinvestitori e informazioni 
sul gestore del PID (in caso di fornitura e installazione di 
PID comuni per diverse strutture);

– Allegato 6, accordo reciproco tra tutti gli utenti del 
PID. I beneficiari che istituiranno un PID comune per più 
strutture devono allegare un accordo reciproco, stipulato 
tra tutti gli utenti del PID, che non abbia limiti temporali 
e inoltre devono designare la persona che sarà respon-
sabile della gestione del PID;

– Allegato 7, permesso del proprietario/A ovvero 
co-proprietario/a del bene immobile (Obbligatorio solo 
se il/la richiedente non è il/la proprietario/a dell’edifi-
cio o la particella catastale ha più comproprietari, che 
non sono coinvestitori del PID. Dati sui comproprietari 
della struttura che hanno aderito al PID; con il consen-
so del/della proprietario/a, ovvero comproprietario/a del 
bene immobile (obbligatorio nel caso in cui l’investitore 
non sia il proprietario dell’edificio o vi siano più compro-
prietari, che non siano coinvestitori);

ovvero
Dati sui proprietari e comproprietari del terreno su 

cui verrà collocato il PID, nel caso in cui si trovi su un’al-
tra particella catastale rispetto a quella della struttura;

– Allegato 8, dichiarazione di accettazione delle 
condizioni del bando;

– Allegato 9, bozza del contratto siglata.
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La domanda non depositata sui moduli prescritti 
è considerata incompleta. La domanda deve contenere 
tutti gli allegati ovvero le prove indicate nei moduli del 
bando. La domanda completata in siffatta maniera sarà 
considerata completa. I candidati saranno invitati a com-
pletare le domande incomplete entro il termine stabilito 
dalla commissione. Le domande depositate in ritardo, le 
domande che non saranno completate entro la scaden-
za, saranno rigettate con una deliberazione.

VIII. Presentazione delle domande
La domanda presentata sul formulario prescritto 

deve essere in buste chiuse con il nome e l’indirizzo 
del beneficiario con la scritta »Non aprire – bando – 
PID 2019« inviata per posta raccomandata all’indirizzo: 
Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano, o de-
positata personalmente presso l’Ufficio Protocollo del 
Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano.

La scadenza per la presentazione delle domande 
è il 31 ottobre 2019.

Si ritiene che la domanda sia stata presentata tem-
pestivamente, se è stata presentata personalmente 
l’ultimo giorno disponibile per la presentazione delle 
domande, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pi-
rano o presentata per posta raccomandata in data 30 
ottobre 2019.

Il termine di presentazione delle domande ha inizio 
dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito 
del Comune di Pirano ed è aperto fino al 31 ottobre 
2019 ovvero fino all’utilizzo delle risorse finanziarie 
disponibili.

IX. Apertura delle domande e notifica del risultato
La commissione degli esperti (primo punto dell’art. 

6 del Regolamento in materia di sovvenzioni finalizzate 
all’acquisto di piccoli impianti di depurazione delle acque 
reflue urbane nel territorio del Comune di Pirano) aprirà 
di norma le domande una volta al mese. L’apertura delle 
domande non è pubblica.

I beneficiari che presenteranno domande incomple-
te saranno invitati a completare le stesse.

Il Comune di Pirano eliminerà dal seguente proce-
dimento tutte:

– le domande non presentate da persona ammissi-
bile, secondo il IV punto del presente bando;

– le domande depositate in ritardo e le domande 
completate in ritardo;

– le domande che risulteranno incomplete anche 
dopo la notifica per il loro completamento.

X. Criteri per la valutazione delle domande ricevute
Saranno prese in considerazione solo le domande 

debitamente compilate e presentate nei moduli prescritti 
con tutti i documenti giustificativi richiesti.

I fondi sono distribuiti tra i beneficiari fino a quando 
non vengono utilizzate le risorse finanziarie disponibili 
nel Bilancio di previsione per l’anno 2019.

Criterio per la valutazione delle domande ricevute: 
data, ora e minuto di ricezione della domanda presen-
tata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pirano.

In caso di fondi per le sovvenzioni non utilizzati, 
possono essere sovvenzionati anche l’acquisto e l’in-
stallazione di PID per edifici in aree al di fuori degli ag-
glomerati definiti dal Programma operativo per la raccol-
ta e il trattamento delle acque reflue nella Repubblica di 
Slovenia. Le richieste di sussidi per aree al di fuori degli 
agglomerati sono considerate alla conclusione del ban-
do, dopo l’arrivo delle domande per le aree all’interno 
degli agglomerati.

Il bando può essere chiuso anticipatamente in caso 
di utilizzo dell’importo dei fondi stanziati per il presente 
bando pubblico.

XI. Concessione di sovvenzioni
La sovvenzione è determinata da una Decisione 

contro la quale è possibile presentare ricorso. Nella De-
cisione si stabilisce che il diritto alla sovvenzione viene 
risolto se il beneficiario non firma il Contratto di sovven-
zione entro il termine prescritto.

Per il sovvenzionamento dell’acquisto e dell’instal-
lazione di un PID, il Comune di Pirano e il beneficiario 
stipulano un Contratto di sovvenzione. Il Contratto deve 
essere stipulato dopo che la Decisione di cui al prece-
dente paragrafo è diventata definitiva.

Se il beneficiario non restituisce il Contratto firmato 
entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento dello stesso, la 
Decisione cesserà di avere effetto.

I fondi del bilancio comunale sono versati ai bene-
ficiari dietro loro richiesta.

XII. Utilizzo degli stanziamenti
Con i candidati selezionati, il Comune di Pirano 

concluderà appositi contratti sull’assegnazione dei fondi 
di bilancio per la realizzazione di PID individuali.

Ai candidati prescelti saranno versate le risorse 
sulla base di una richiesta di pagamento corredata degli 
allegati, come indicato nella documentazione del bando.

Il beneficiario è tenuto a presentare al Comune di 
Pirano la richiesta di pagamento corredata degli allegati 
entro e non oltre il 31 ottobre 2019.

La richiesta di pagamento viene effettuata dopo 
che l’investimento è stato completato e presentato nei 
moduli prescritti con gli allegati.

Allegati per la richiesta di pagamento:
– Allegato 10. Modulo di richiesta compilato per il 

pagamento;
– Allegato 11. Certificati di acquisto e di pagamento, 

bolla di consegna, ordine, fattura o altra prova simile, 
che l’impianto di depurazione sia stato acquisito e ac-
quistato con la prova di pagamento per l’acquisto e l’in-
stallazione dello stesso;

– Allegato 12. Appropriata dichiarazione di confor-
mità del produttore dell’impianto di depurazione;

– Allegato 13. Relazione sulle prime misurazioni 
sul PID, eseguite entro i termini prescritti, comunque 
il rapporto delle analisi non deve essere più vecchio di 
30 giorni, in conformità con la Regolamentazione sulle 
misurazioni iniziali e il monitoraggio operativo delle ac-
que reflue (Gazzetta Ufficiale RS, nn. 94/14 e 98/15) 
e confermato dall’Azienda Pubblica Okolje;

– Allegato 14. Fotografie dell’impianto di depura-
zione installato.

Il Comune si impegna a esaminare la richiesta 
pervenuta entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.

In caso di uso improprio dei fondi acquisiti in base 
a questo bando, il destinatario dei fondi deve rimborsarli 
integralmente con gli interessi di mora legali corrispon-
denti. Il destinatario perde anche il diritto di acquisizione 
di altri fondi ai sensi del Regolamento per i successivi 
due anni.

XIII. Documentazione del bando
La documentazione del bando è disponibile presso 

l’Ufficio Protocollo del Comune di Pirano, Piazza Tarti-
ni 2, 6330 Pirano, o all’indirizzo www.piran.si, fino alla 
conclusione del bando.

Tutte le altre informazioni si possono richiedere 
per iscritto presso il Servizio autonomo investimenti del 
Comune di Pirano.

I dati inerenti i PID si possono richiedere per iscritto 
all’indirizzo dell’Azienda Pubblica Okolje S.r.l., Arse 1b, 
6330 Pirano.

XIV. Evasione dei ricorsi: se il beneficiario del ban-
do non è d’accordo con quanto nella Decisione, può 
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presentare ricorso entro quindici giorni dal ricevimento 
della notifica. Il ricorso deve essere in forma scritta e in-
viato all’indirizzo: Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, 
6330 Pirano.

Comune di Pirano

430-0009/2017-32 Ob-2664/19
Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o javno-zaseb-

nem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP) in 
36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ura-
dni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11; ZGJS) ter v skladu z Odlokom 
o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opra-
vljanje lokalne gospodarske javne službe rednega in in-
vesticijskega vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini 
Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 67/17), objavljamo

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje lokalne 

gospodarske javne službe rednega  
in investicijskega vzdrževanja občinskih javnih 

cest v Občini Rečica ob Savinji
Naročnik: Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Sa-

vinji 55, 3332 Rečica ob Savinji
1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za opra-

vljanje lokalne gospodarske javne službe rednega in in-
vesticijskega vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini 
Rečica ob Savinji.

2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dia-
loga.

3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: petnajst let 
po sklenitvi koncesijske pogodbe.

4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna 
dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Re-
čica ob Savinji, https://www.obcina-recica.si/.

6. Način, kraj in čas oddaje prijave
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporo-

čeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku 
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Rečica ob Savinji, 
Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji.

Na prednji strani ovojnice mora biti navedeno: »Ne 
odpiraj – prijava na javni razpis Koncesija ceste Reči-
ca«. Na hrbtni strani pošiljke morata biti obvezno nave-
dena naziv in naslov pošiljatelja.

Prijave je potrebno oddati najkasneje do 26. 8. 2019 
do 9. ure.

7. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih, predpisa-

nih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem 
jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izde-
lane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne 
dokumentacije.

Prijavitelj lahko svojo prijavo dopolnjuje oziroma 
spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka za 
oddajo prijave.

7.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne 

prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne 
in popolne.

Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziro-
ma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in 
ure, določene v razpisu.

Prijava je popolna:
– če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane po-

goje,
– če je podana za razpisano krajevno območje iz-

vajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.

7.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo 

pri kontaktni osebi: Majda Potočnik, tel. 03/839-18-30, 
e-pošta: direktor@obcina-recica.si.

Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji po-
sredovati po elektronski pošti na naslov: tajnistvo@ob-
cina-recica.si.

Naročnik bo vse odgovore na postavljena vpraša-
nja objavil na spletni strani Občine Rečica ob Savinji 
https://www.obcina-recica.si/.

8. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumen-
tacije

Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje šest 
dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in 
dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki 
»dopolnila« objavljena na spletni strani Občine Rečica 
ob Savinji, https://www.obcina-recica.si/.

Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok 
za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upošte-
vanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumen-
tacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice 
in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove 
roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za 
oddajo prijave.

9. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Za izbiro najugodnejše ponudbe po zaključku kon-

kurenčnega dialoga bo uporabljeno merilo ekonomsko 
najugodnejša ponudba.

Uporabljena bodo naslednja merila:
– cena oziroma nadomestilo za izvajanje javne 

službe v 15 letnem obdobju,
– rok obnove cestnih odsekov,
– izkušnje v zvezi z izvajanjem javne službe (re-

ference).
10. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postop-

ka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi 

konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni doku-
mentaciji.

V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji 
za predložitev skupne prijave oziroma skupne ponudbe.

Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih 
obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji 
prijavitelja se ne upoštevajo.

Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem, 
ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje določene z razpi-
sno dokumentacijo.

Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal spo-
sobnost, povabil na dialog, da bodo predstavili svoje 
rešitve in predloge.

Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne 
rešitve oziroma rešitev, ki ustrezajo njegovim potrebam. 
Pri tem bo po potrebi med seboj primerjal predložene 
rešitve.

Po zaključku dialoga bo naročnik o tem obvestil 
udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe, 
na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključe-
nega dialoga.

Po zaključenem dialogu in predložitvi končnih po-
nudb, bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem 
postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.

Kandidati bodo obveščeni o priznanju sposobnosti 
po 1. fazi konkurenčnega dialoga najkasneje v 30 dneh 
po poteku roka za oddajo prijav.

11. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dol-
žan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 15 dni po do-
končnosti upravne odločbe.

Občina Rečica ob Savinji
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 Ob-2665/19
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 

2000 Maribor objavlja na podlagi 219. člena Pravil-
nika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZI-
PRS1011, 3/13 in 81/16) in Pravilnika o dodeljevanju 
pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Maribor 
za obdobje 2015–2020 (MUV, št. 12/15, 9/17) ter Od-
loka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 
(MUV, št. 8/19)

javni razpis
za sofinanciranje stroškov odpiranja novih 

delovnih mest v Mestni občini Maribor za leto 2019
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-

sa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ustvar-
janje novih delovnih mest, skladno s pravili o dodeljeva-
nju pomoči po pravilu »de minimis«.

II. Upravičenci in pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo gospodarske druž-

be v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, 
samostojni podjetniki in poslovni sub jekti s statusom 
socialnega podjetja, ki:

– imajo poslovni sedež ali podružnico (poslovno 
enoto) na območju Mestne občine Maribor in zaposlujejo 
za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru 
na območju občine,

– so na dan prijave registrirani za opravljanje dejav-
nosti v Republiki Sloveniji,

– na dan prijave niso v stečajnem postopku, po-
stopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v li-
kvidaciji,

– na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja 
po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb v težavah,

– imajo poravnane vse davke in druge obvezne 
dajatve v Republiki Sloveniji in

– imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti 
do Mestne občine Maribor.

Vsako podjetje, ki se prijavi na javni razpis lahko 
kandidira za nepovratna sredstva le za eno zaposlitev. 
Vsaka sofinancirana nova zaposlitev se mora ohraniti 
najmanj 12 mesecev od prejema sredstev, po izteku 
12 mesecev, najkasneje do 31. 12. 2020 pa mora pre-
jemnik občini predložiti končno poročilo, v katerem bo 
poročal o namenski porabi sredstev in o uspešnosti 
realizacije nove zaposlitve.

III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne 

občine Maribor za leto 2019 na proračunski postavki 
742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva v skupni 
višini 120.000,00 EUR.

Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, 
bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni 
upravičenec, odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpol-
njevali pogoje, vendar največ do višine 10 minimalnih 
mesečnih plač.

IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do vključno petka, 13. 9. 2019.

Prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je po-
trebno v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Prijava 
na javni razpis – Nova delovna mesta 2019« dostaviti na 
naslov Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske de-
javnosti, Sektor za gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1, 
2000 Maribor. Na hrbtni strani mora biti nalepljen obra-
zec 04 in izpolnjen z zahtevanimi podatki. Nepravilno 
izpolnjene in označene prijave bodo s sklepom zavržene 
in vrnjene pošiljatelju.

Pravočasno prispela prijava je tista, ki je osebno 
oddana na sedežu Mestne občine Maribor, Ul. heroja 
Staneta 1, v sprejemni pisarni številka 14, pritličje, do 
vključno 13. 9. 2019 do 13. ure oziroma poslana pri-
poročeno po pošti s poštnim žigom do vključno 13. 9. 
2019. Prijave, ki bodo oddane po navedenem roku, se 
kot prepozne s sklepom komisije zavržejo.

V. Odpiranje in obravnava prijav
Za formalno popolno prijavo se šteje prijava z vsemi 

potrebnimi dokazili, vložena v zaprto in pravilno ozna-
čeno pisemsko ovojnico, poslana po pošti ali osebno 
oddana v sprejemno pisarno. Prijave bo odpirala in 
obravnavala strokovna komisija, ki jo je imenoval župan 
Mestne občine Maribor. Odpiranje prijav in ocenjevanje 
izpolnjevanja razpisnih pogojev bo najkasneje do 1. 10. 
2019 in ne bo javno. V kolikor bo prijava nepopolna, bo 
komisija v roku 8 dni po odpiranju vlog prijavitelje po-
zvala k dopolnitvi vlog, rok za dopolnitev vloge je 5 dni.

Ocenjevale se bodo samo popolne prijave, nepo-
polne prijave in prijave, ki jih prijavitelji v roku ne bodo 
dopolnili, bodo s sklepom zavržene.

Komisija bo oblikovala predlog o dodelitvi sredstev 
za vse prijave in ga posredovala v potrditev županu ozi-
roma po njegovem pooblastilu direktorju mestne upra-
ve. Sklepi o odobritvi dodelitve finančnih sredstev bodo 
upravičencem do sredstev posredovani najkasneje do 
20. 11. 2019. Na sklep je v roku 8 dni od njegovega pre-
jema možna pritožba pri županu Mestne občine Maribor. 
Odločitev župana je dokončna. Vložena pritožba ne za-
drži podpisa pogodbe z ostalimi upravičenci do sredstev.

Po prejetju sklepa o odobritvi sredstev bo z vsakim 
upravičencem do sredstev sklenjena pogodba o dodeli-
tvi sredstev in drugih medsebojnih obveznostih in pravi-
cah. Če se v roku 8 dni od vročitve sklepa upravičenec 
ne oglasi na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od 
zahteve za pridobitev sredstev. Nakazilo sredstev se 
izvrši na račun upravičenca 30. dan od dneva veljavno-
sti pogodbe. Pogodba je veljavna, ko jo podpišeta obe 
pogodbeni stranki.

VI. Dvig razpisne dokumentacije
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko v času 

uradnih ur zainteresirani dvignejo na Mestni občini Mari-
bor, Ul. heroja Staneta 1, v sprejemni pisarni številka 14, 
pritličje.

Objavljena je tudi na spletni strani Mestne obči-
ne Maribor, www.maribor.si, rubrika »Javni razpisi«. 
Za dodatne informacije lahko pokličete Heleno Turk, 
tel. 22-01-386, ali pišete na elektronski naslov me-
stna.obcina@maribor.si, z navedbo »Javni razpis za 
nova delovna mesta«.

Mestna občina Maribor



Stran 1636 / Št. 47 / 26. 7. 2019 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

 Ob-2666/19
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona 

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

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

verzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz. 
1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona 
o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto notarske-
ga pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnje-
vanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica 
Slovenije, Ljub ljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije

 Ob-2667/19
Na podlagi določil 50. člena Statuta ZD Slovenske 

Konjice in sklepa 10. redne seje Sveta ZD Slovenske 
Konjice z dne 17. 6. 2019 Svet ZD razpisuje delovno 
mesto

direktorja/direktorice
Zdravstvenega doma Slovenske Konjice

Poleg pogojev, predpisanih z zakonom, mora kan-
didat/tka izpolnjevati še naslednje pogoje:

– da ima univerzitetno izobrazbo zdravstvene, eko-
nomske ali druge družboslovne smeri;

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

– da predloži program dela in razvoja ZD;
– druge zahteve, ki jih določi Svet ZD s sklepom, ki 

ima naravo splošnega akta.
V kolikor je za direktorja ZD imenovana oseba, ki 

nima univerzitetne izobrazbe zdravstvene smeri je za 
strokovnost dela ZD odgovoren strokovni vodja. V koli-
kor je za direktorja imenovan kandidat, ki ima univerzi-
tetno izobrazbo zdravstvene smeri, je direktor istočasno 
tudi strokovni vodja ZD, v tem primeru pa mora imeti 
opravljen specialistični izpit ene izmed dejavnosti ZD.

Mandat direktorja začne teči z dnem, ko izdajo so-
glasje k njegovemu imenovanju ustanoviteljice oziroma 
naslednji dan po preteku prejšnjega mandata, če je bilo 
soglasje ustanoviteljic izdano prej.

Razpisi delovnih mest

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev 
naj kandidati/tke pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa 
na naslov: Zdravstveni dom Slovenske Konjice, Mestni 
trg 17, 3210 Slovenske Konjice, z oznako: »Prijava na 
razpis – ne odpiraj«.

O izbiri bodo kandidati/tke pisno obveščeni v roku, 
določenem z zakonom.

Svet ZD Slovenske Konjice

 Ob-2672/19

Svet zavoda Vzgojnega zavoda Kranj, Šempeter-
ska ulica 3, Kranj, na podlagi sklepa Sveta zavoda, 
z dne 4. 7. 2019, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US: U-1-269/12-24 in 
47/15; v nadaljevanju besedilu: ZOFVI).

Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Predviden začetek dela bo dne 1. 11. 2019.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

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

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

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni 
v kazenskem postopku) pošljite v roku 15 dni po obja-
vi razpisa na naslov: Svet zavoda Vzgojnega zavoda 
Kranj, Šempeterska ulica 3, 4000 Kranj, z oznako »Pri-
java na razpis ravnatelja/ice«.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Vzgojnega zavoda Kranj
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 Ob-2657/19

Začasno zaprtje
V skladu s 7. točko javnega poziva objavljamo za-

časno zaprtje Vavčerja za dvig digitalnih kompetenc, 
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 22/19 z dne 
5. 4. 2019.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-2658/19

Začasno zaprtje
V skladu s 7. točko javnega poziva objavljamo za-

časno zaprtje Vavčerja za digitalni marketing, ki je bil 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 22/19 z dne 5. 4. 2019.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-2676/19

Sprememba
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo 

vsebine Javnega poziva za Vavčer za udeležbe na med-
narodnih forumih, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 11/19 z dne 22. 2. 2019 in spremembe v Uradnem 
listu RS, št. 26/19 z dne 26. 4. 2019.

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Jav-
nega poziva:

10. Minimalna višina subvencije je 300,00 EUR, 
maksimalna višina subvencije pa 3.000,00 EUR.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-2677/19

Sprememba
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vse-

bine Javnega poziva za Vavčer za udeležbo na gospodar-
skih delegacijah v tujino, ki je bil objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 11/19 z dne 22. 12. 2019 in spremembe v Ura-

Druge objave

dnem listu RS, št. 26/19 z dne 26. 4. 2019 in spremembe 
v Uradnem listu RS, št. 38/19 z dne 14. 6. 2019.

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Jav-
nega poziva:

9. Briše se:
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred-

meta tega javnega poziva za obdobje 2019 – 2023 zna-
ša 2.500.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi 
zmožnostmi.

10. Stroški se lahko uveljavljajo za dva udeleženca 
s strani MSP, in sicer za lastnika ali zakonitega zasto-
pnika ali zaposlenega v podjetju.

Minimalna višina subvencije je 300,00 EUR, maksi-
malna višina subvencije pa 5.000,00 EUR.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-2674/19

Popravek
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona 

o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo) SŽ – Tovor-
ni promet, d.o.o. objavlja popravek javne pisne draž-
be za odprodajo odpadnega materiala (Uradni list RS, 
št. 46/19 z dne 19. 7. 2019).

Besedilo Navodila ponudnikom za oblikovanje po-
nudbe se popravi na način, da se:

– V točki 25 »Ostala dokazila, ki morajo biti prilo-
žena k ponudbi« v tretji alineji popravi višina vplačila 
varščine za sklop 2:

»ponudnik mora predložiti potrdilo o vplačani var-
ščini za sklop 2 v višini 620,00 EUR brez DDV.«

V skladu s tem popravkom se objavi popravek 
Navodila ponudnikom za oblikovanje ponudbe, ki je 
dosegljivo na spletnem naslovu: http://www.slo-zelezni-
ce.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi/prodaja-ne-
uporabnega-materiala.

V ostalem besedilu ostane javna pisna dražba ne-
spremenjena in v veljavi.

SŽ-Tovorni promet d.o.o.
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Št. 2153-15/2018/11 Ob-2669/19
V register političnih strank se pri politični stranki Gi-

banje za občino Piran, s skrajšanim imenom Gibanje 
Piran, s kratico imena GZOP in s sedežem v Luciji, 
Obala 114, ter z matično številko 4108841000, vpiše 
sprememba naslova sedeža v: Lucija, Liminjanska 
cesta 96 in sprememba zastopnika stranke.

Kot novi zastopnik stranke se vpiše Gabrijel Franca, 
roj. 22. 10. 1977, državljan Republike Slovenije, s stal-
nim prebivališčem: Podvozna cesta 15, Lucija.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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101-5/2019-3 Ob-2631/19
V evidenci hrambe statutov sindikatov, ki se vodi pri 

Upravni enoti Koper, se pod zaporedno številko vpisa 
123, kjer je z datumom vpisa v evidenco 18. 3. 2010 
vpisan Sindikat INTESA SANPAOLO CARD, s sedežem 
v Kopru, na naslovu Pristaniška ulica 14, na podlagi od-
ločbe št. 101-2/2010, vpiše nov:

– naziv statuta: Statut Sindikalne organizacije 
Mercury Processing, Skupina Sindikata Bančništva 
Slovenije (SBS),

– ime sindikata: Sindikat Mercury Processing in
– kratica sindikata: Sindikat MPSI.
Sprememba naziva statuta, imena ter kratice Sin-

dikata Mercury Processing velja od 15. 5. 2019 dalje.

Evidence sindikatov
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 Ob-2668/19
Družba BMW Slovenia, distribucija motornih vo-

zil, d.o.o., s sedežem v Ljub ljani in s poslovnim naslo-
vom Ameriška ulica 8, 1000 Ljub ljana, vpisana v sodni 
register z matično številko 8337217000, z davčno šte-
vilko 61849324, na podlagi 586. in 622.e člena Zakona 
o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja obvestilo:

Dne 17. 7. 2019 je bil sodnemu registru Okrožnega 
sodišča v Ljub ljani predložen Načrt čezmejne združitve, 
sklenjen med:

– družbo BMW Slovenia, distribucija motornih vozil, 
d.o.o., s sedežem v Ljub ljani in s poslovnim naslovom 
Ameriška ulica 8, 1000 Ljub ljana, vpisano v sodni regi-
ster z matično številko 8337217000, z davčno številko 
61849324, kot prevzemno družbo

in
– družbo Sutum SLO GmbH, s sedežem Salzburg, 

Siegfried-Marcus-Straße 24, 5020 Salzburg, Avstrija, 
registrirano pri Okrožnem sodišču v Salzburgu pod šte-
vilko FN 503186 f, kot prevzeto družbo.

Družbi, udeleženi v čezmejni združitvi, sta Načrt 
čezmejne združitve z vsemi prilogami podpisali dne 
17. 7. 2019 pri notarju Miru Košaku iz Ljub ljane, v obliki 
notarskega zapisa št. SV 1492/19 z dne 17. 7. 2019, 
ter predložili sodnemu registru Okrožnega sodišča 
v Ljub ljani, predhodno pa tudi pri registru Okrožnega 
sodišča v Salzburgu.

Listine iz 2. točke drugega odstavka 622.e člena 
Zakona o gospodarskih družbah so shranjene pri so-
dnemu registru Okrožnega sodišča v Ljub ljani in pri re-
gistru Okrožnega sodišča v Salzburgu, ter pri Agenciji za 
javnopravne evidence Slovenije (AJPES). Prav tako se 
Načrt čezmejne združitve SV 1492/19 z dne 17. 7. 2019 
s prilogami nahaja na vpogled upravičenim osebam na 
sedežih družb, ki sta udeleženi pri čezmejni združitvi.

Vsak družbenik, upnik in delavec lahko na naslovu 
družbe, ki se združujeta, uveljavlja svoje pravice na 
način kot to določa ZGD-1. Vsak upnik lahko uveljavlja 
svoje pravice v skladu s 592. in 622.j členom ter drugimi 
členi ZGD-1, pod pogoji kot jih določa ta zakon. Upniki 
lahko uveljavljajo svoje pravice v 30 dneh po objavi tega 
obvestila. Vsak družbenik družbe lahko uveljavlja svoje 
pravice v skladu s 586. členom in drugimi členi ZGD-1, 
pod pogoji kot jih določa ta zakon. Vsakemu družbeniku, 
upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo najkasneje 
naslednji dan brezplačno dal prepis listin iz tega obve-
stila oziroma informacije o uveljavljanju njihovih pravic 
oziroma se mu bodo kopije listin, kolikor bo s tem sogla-
šal, posredovale po elektronski pošti.

BMW Slovenia, distribucija motornih vozil, d.o.o. 
zanjo po pooblastilu: odvetnik mag. Ivan Kranjec

Objave gospodarskih družb
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Objave sodišč

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

P 224/2019 Os-2548/19

Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Mar-
jani Krajnc Prah v pravdni zadevi tožeče stranke Vodo-
vod-Kanalizacija d.o.o., Lava 2a, Celje, ki jo zastopa 
Rok Fink, odvetnik v Celju, zoper toženo stranko Erne-
sta Janžovnik, Stanetova ulica 22, Celje, zaradi plačila 
196,84 EUR s pp, dne 27. junija 2019 sklenilo:

Odvetnica Aleksandra Zlobec, Savinova ulica 7, 
Celje, ki je bila s sklepom opr. št. VL 106567/2017 z dne 
18. 4. 2019 postavljena za začasno zastopnico toženi 
stranki Ernestu Janžovniku, Stanetova ulica 22, Celje, 
se razreši.

Za začasnega zastopnika tožene stranke se postavi 
odvetnik Tomaž Germ, Prešernova 27, Celje.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko v po-
stopku, dokler tožena stranka oziroma njen pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem ali dokler Center za soci-
alno delo ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Celju
dne 27. 6. 2019

P 1519/2017-IV Os-1940/18

Okrožno sodišče v Ljub ljani je po višjem pravoso-
dnem svetovalcu Gregorju Berdenu, v pravdni zadevi 
tožeče stranke Adrijane Koritnik, Škocjan 22, Turjak, 
zoper toženo stranko Tomaža Jako Baznik, bivališče 
neznano, zaradi zaupanja mld. otroka v varstvo in 
vzgojo, določitve stikov in preživnine, o postavitvi za-
časnega zastopnika toženi stranki, dne 30. marca 2018 
sklenilo:

Za začasnega zastopnika tožene stranke se ime-
nuje odvetnica Sergeja Bogunič, Dalmatinova ulica 2, 
Ljub ljana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 30. 3. 2018

1913 Z 92/2019 Os-2045/19

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v zadevi zavaro-
vanja terjatve upnice Republike Slovenije (Ministrstvo 
za finance, Finančna uprava RS, Finančni urad Ljub-
ljana), Davčna ulica 1, Ljub ljana – dostava, ki ga zasto-
pa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva 
ulica 2, Ljub ljana, zoper dolžnika Janeza Oblak, EMŠO 
0808973500462, Mestni trg 1, Ljub ljana – dostava, za-
radi izterjave 20.685,01 EUR s pp sklenilo:

Dolžniku Oblak Janezu se na podlagi drugega od-
stavka 146. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
– ZIZ postavi začasna zastopnica, upravičena za spre-
jemanje pisanj.

Za začasno zastopnico se postavi odv. Klavdija 
Verce, Dunajska cesta 41, 1000 Ljub ljana.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 24. 4. 2019

VL 53109/2019 Os-2591/19

Okrajno sodišče v Ljub ljani – Centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d., 
Trg republike 2, Ljub ljana, ki jo zastopa Nuša Maleš, Trg 
revolucije 25 c, Trbovlje, proti dolžniku Darku Salihi, Zla-
to polje 2D, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. odv. Marjeta 
Hudovernik, Cesta Staneta Žagarja 12, Kranj – dostava, 
zaradi izterjave 2.736,27 EUR, sklenilo:

Dolžniku Darku Salihi, Zlato polje 2D, Kranj, se na 
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Za-
kona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna 
zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odv. Marjeta Hu-
dovernik, Cesta Staneta Žagarja 12, Kranj.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 5. 7. 2019

1913 I 3011/2018 Os-2596/19

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 
upnika Nova kreditna banka Maribor d.d., matična 
št. 5860580000, davčna št. 94314527, Ulica Vita Kraig-
herja 4, Maribor, ki jo zastopa odv. Odvetnik – Jure Ivan-
čič, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11, Maribor, 
zoper dolžnika Maria Volmut, EMŠO 1607987500102, 
Celovška cesta 150, Ljub ljana – dostava, ki ga zastopa 
zak. zast. Špela Zamljen, Čufarjeva 3, Ljub ljana – dosta-
va, zaradi izterjave 1.348,67 EUR s pp, sklenilo:

Dolžnici se na podlagi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku (ZPP) postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Špela Zamljen, 
Čufarjeva 3, 1000 Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do 
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 5. 7. 2019

N 98/2019 Os-2168/19

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici – 
svétnici Lidiji Križman v nepravdni zadevi predlagateljice 
Lare Lebe, Gosposvetska cesta 3, Maribor, ki jo zastopa 
odvetniška družba Leljak, o.p., d.o.o. iz Maribora, proti 
nasprotnemu udeležencu Slaviši Stevanović, Zgornje 
Hoče 1, Hoče, zaradi spremembe osebnega imena mld. 
otroku, o postavitvi začasnega zastopnika nasprotnemu 
udeležencu, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku (ZPP) sklenilo:

V nepravdni zadevi, ki se vodi pod N 98/2019, se za 
začasno zastopnico nasprotnemu udeležencu postavi 
odvetnica Tinka Berk, Ulica škofa Maksimilijana Držeč-
nika 6, 2000 Maribor.

Začasna zastopnica bo zastopala nasprotnega 
udeleženca, dokler nasprotni udeleženec ali njegov po-
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oblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, 
da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 5. 2019

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 10/2018 Os-2460/19

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče pod opra-
vilno številko D 10/2018 zapuščinski postopek po dne 
9. 11. 2016 za mrtvega razglašenim Matevžem Ku-
marjem, sinu Matevža in Terezije, rojenim 21. 10. 1857 
v Plačah (Ajdovščina), z določenim datumom smrti 
22. 10. 1927, neznanega zadnjega prebivališča in ne-
znanega državljanstva.

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

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

Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

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

Vsak upnik lahko v šestih mesecih od dneva objave 
tega oklica:

– v zapuščinskem postopku prijavi zahtevo, da se 
zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapu-
ščine brez dedičev in

– vloži zahtevo za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev.

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

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

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 10. 6. 2019

D 133/2019 Os-1552/19

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-
ščinski postopek po pokojni Liviji Barbo, hčeri Roberta, 
rojeni 21. 8. 1927, Slovenki, razvezani, umrli 12. 4. 
2018, nazadnje stanujoči Jagnjenica 50, Radeče.

Zapustnica oporoke ni napravila. Bila je razvezana 
in potomcev ni imela. Sodišču podatki drugih zakonitih 
dedičev, ki bi prišli v poštev za dedovanje, niso znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem 
listu RS. Če se dediči v določnem roku ne bodo priglasili, 
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Celju
dne 25. 2. 2019

D 215/2018 Os-2477/19

V zapuščinski zadevi po dne 16. 9. 2018 umrlem 
Bojanu Janu, sinu Janeza, roj. 5. 12. 1964, nazadnje 

stan. Sela pri Raki 7a, Raka, državljanu Republike Slo-
venije, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na 
podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedo-
vanju (ZD) izdaja sledeči oklic neznanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in (ne)znane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev prešla na Repu-
bliko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil 
zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustnikove dolgove.

Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo 
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o pre-
moženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obve-
znostih ter da lahko upniki v šestih mesecih od dneva 
objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev 
prenese v stečajno maso brez dedičev v skladu z določ-
bami 142.b člena ZD.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 13. 6. 2019

II D 2343/2018 Os-2570/19
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapu-

ščinski postopek po pokojni Julijani Kavčič, rojeni 22. 5. 
1931, umrli dne 18. 6. 2018, nazadnje stanujoči na na-
slovu Vrbljene 30, Ig.

Zapustnica je dne 11. 11. 2013 napravila lastno-
ročno oporoko, s katero je razpolagala v korist Borisa 
Gorenčiča. Ob smrti je bila samska, brez potomcev. Nje-
na starša sta že pokojna, imela je več bratov in sester, 
kateri so že vsi pokojni. Brat Franc Likovič, ki je umrl 
v Franciji, naj bi imel še hčer in sina.

Ker sodišče ne razpolaga z vsemi potrebnimi po-
datki, katere osebe pridejo v poštev kot zakoniti dediči 
iz drugega dednega reda, na podlagi 206. člena Zakona 
o dedovanju poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravi-
co do dediščine po zapustnici, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave oklica.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski po-
stopek nadaljevalo in zaključilo, na podlagi podatkov, 
s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 3. 6. 2019

II D 487/2018 Os-2411/19
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim 

sodiščem v Mariboru po dne 6. 5. 2016 umrli Škrjanec 
Anici, hčeri Štuhec Vjekoslava, roj. 14. 6. 1936, drž. RS, 
vdova, nazadnje stan. Regentova ulica 4, Maribor, pride 
v poštev kot dedič po zapustnici tudi zap. sin Leon Škrja-
nec, roj. 24. 2. 1960, neznanega prebivališča.

Sodišče zato poziva zap. sina Leona Škrjanec ter 
vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se 
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica, 
v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.

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

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 5. 2019

II D 950/2016 Os-2412/19
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 

sodišču v Mariboru, po pokojnem Slamnjak Vladimir-
ju, roj. 8. 5. 1932, samskem, nazadnje stan. Rogoška 
ulica 15, Maribor, umrlem 17. 10. 1988, gre za zapušči-
no brez dedičev.
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Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a čle-
na Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obve-
šča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik 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 upni-
ka: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine 
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v ste-
čajno 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 pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 5. 2019

D 1091/90 Os-2414/19
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 

sodišču v Mariboru, Marti Breznik, hčeri Jožeta Vre-
snika, roj. 20. 1. 1912, drž. SFRJ in RS, upokojenki, 
samski, nazadnje stan. Veselova 3, Maribor, umrli 31. 1. 
1990, gre za zapuščino brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a čle-
na Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obve-
šča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapušči-
na 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 postopka stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi 
zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predlo-
ga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 6. 2019

I D 347/2017 Os-2428/19
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 

sodišču v Mariboru, po pokojnem Lipovšek Miranu, sinu 
Stanislava, roj. 13. 5. 1953, drž. RS, razvezanem, na-
zadnje stan. Smetanova ulica 40, Maribor, umrlem 1. 2. 
2017, dne 7. 6. 2017, gre za zapuščino brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a čle-
na Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obve-

šča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapušči-
na 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 postopka stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi 
zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predlo-
ga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet 
dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na podlagi 
142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 6. 2019

D 19/2019 Os-2484/19
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski po-

stopek po pokojni Antoniji Jerman, rojeni Del Bello dne 
6. 10. 1886, nazadnje stanujoči na naslovu Lonzan 977 
in umrli dne 10. 1. 1936.

Iz podatkov sodnega spisa izhaja, da zapuščino pred-
stavljajo solastniški deleži na dveh nepremičninah.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih 
dedičih, zato pozivamo morebitne zapustničine dediče, 
da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave 
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo oziroma izdalo sklep na podlagi 
znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 10. 6. 2019

D 285/2018 Os-2418/19
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni 

sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi 
po pok. Planinšek Rudolfu, roj. 15. 4. 1901, nazadnje 
stalno stanujočemu Drevenik 11, Podplat, umrlem 12. 6. 
1975, v skladu s prvim in drugim odstavkom 130. člena, 
prvim odstavkom 131. člena in 206. členom Zakona 
o dedovanju (ZD), dne 29. 3. 2019, sklenilo:

Objavi se oklic neznanim dedičem, ki imajo pravico 
do dediščine po pokojnem Planinšek Rudolfu, roj. 15. 4. 
1901, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od ob-
jave tega oklica.

Vabilo z oklicem neznanim dedičem po pokojnem 
Planinšek Rudolfu, se po pravnomočnosti tega sklepa 
objavi za čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno de-
sko tukajšnjega sodišča.

Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pokoj-
nem Planinšek Rudolfu se postavi Veronika Kitak Jug, 
delavka tukajšnjega sodišča.

Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče 
v zapuščinskem postopku.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 29. 3. 2019

D 123/2018 Os-2419/19
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni 

sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi 
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po pok. Planinšek Rudolfu, roj. 25. 3. 1944, nazadnje 
stalno stanujočemu Drevenik 11, Podplat, umrlem 3. 4. 
2018, v skladu s prvim in drugim odstavkom 130. člena, 
prvim odstavkom 131. člena in 206. členom Zakona 
o dedovanju (ZD), dne 29. 3. 2019, sklenilo:

Objavi se oklic neznanim dedičem, ki imajo pravico 
do dediščine po pokojnem Planinšek Rudolfu, roj. 25. 3. 
1944, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od ob-
jave tega oklica.

Vabilo z oklicem neznanim dedičem po pokojnem 
Planinšek Rudolfu, se po pravnomočnosti tega sklepa 
objavi za čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno de-
sko tukajšnjega sodišča.

Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pokoj-
nem Planinšek Rudolfu se postavi Veronika Kitak Jug, 
delavka tukajšnjega sodišča.

Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče 
v zapuščinskem postopku.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 29. 3. 2019

D 133/2017 Os-2427/19
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 

sodišču v Trebnjem, po pokojni Zdenki Zupančič, roj. 
3. 6. 1953, umrli 14. 6. 2017, z zadnjim bivališčem na 
naslovu Stari trg 31, Trebnje, so se dediči I. in II. dedne-
ga reda dedovanju po zapustnici odpovedali, tako da so 
do dedovanja upravičeni dediči III. dednega reda.

Sodišče zato poziva neznane dediče III. dednega 
reda ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, 
da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega 
oklica, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju (ZD).

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

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 10. 6. 2019

D 198/2018 Os-2636/19
V zapuščinski zadevi po dne 15. 7. 2018 umrli Jelici 

Toplak Žufić, hčeri Henrika Toplaka, nazadnje stanujoči 
Cesta Dolomitskega odreda 3, Log pri Brezovici, rojeni 
5. 4. 1938, sodišče poziva morebitne dediče, da se 
v roku enega leta od objave tega oklica priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču, sicer bo sodišče opravilo in zaključilo 
postopek glede na podatke, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 17. 6. 2019

Oklici pogrešanih

N 8/2019 Os-2466/19
Pri Okrajnem sodišču v Litiji je na predlog Republike 

Slovenije, ki jo zastopa Državno odvetništvo v Ljub ljani, 
v teku nepravdni postopek zaradi razglasitve naspro-
tnega udeleženca Martina Zupančiča, Kandrše 1, Vače, 
ki ga zastopa skrbnik za poseben primer Igor Grošelj, 
odvetnik v Trbovljah, za mrtvega.

Martin Zupančič je bil rojen 23. 10. 1902 v Kandr-
šah. Živel je na naslovu Kandrše 1, Vače. Po podatkih 
Upravne enote Litija je 15. 2. 1928 v Moravčah sklenil 
zakonsko zvezo z Ivanko Klopčič. Znano je, da je odšel 
v Združene države Amerike, kjer naj bi bival. Umrl naj 
bi 23. 1. 1988.

Na podlagi drugega odstavka 126. člena Zakona 
o nepravdnem postopku (ZNP-1) sodišče poziva vse, ki 
kaj vedo o njegovem življenju ali smrti, da to v treh me-
secih od objave tega oklica sporočijo Okrajnemu sodi-
šču v Litiji. Po poteku tega roka bo sodišče pogrešanca 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 12. 6. 2019
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Preklici

Drugo preklicujejo

ARKADIA, d.o.o., Kočevarjeva ulica 2, Novo mesto, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500017495001, iz-
dano na ime Brudar Damjan, izdal Cetis d.d. gnd-340718

DRAGANOVIĆ d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec, 
izvod licence, št. 016704/11, za vozilo MAN, reg. št. CE 
LC 606, veljavno do 26. 6. 2019. gne-340717

FRANC LUŠINA S.P., Bela Cerkev 13, Šmar-
ješke Toplice, digitalno tahografsko kartico, 
št. 10705000015220, izdano na ime Stanislav Kavšek, 
izdal Cetis d.d. gnz-340721

Jelen Dušan s.p., Ob rimski nekropoli 16, Šempeter 
v Savinjski dolini, izvod licence, št. 013485/001 za vozilo 
z reg. št. CE RF-703. gny-340722

Klajnčar Nik, Podgradje 6b, Ljutomer, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500045601000, izdal Ce-
tis d.d. gnb-340720

Kovič Marko, Jesenje 5, Kresnice, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500002053002, izdal Cetis d.d. 
gnx-340723

Šeško Alojz, Širje 3, Zidani Most, odločbo o izbrisu 
čolna IZ-3346, št. 3734-25-188/2016/1, izdano pri Upra-
vi RS za pomorstvo, 29. 7. 2016, izdano na ime Pinter 
Anton. gnf-340716

TOMAŽ KOREN S.P., Mlinska ulica 12, Fram, izvod 
licence, št. 013335/002, za vozilo Mercedez Benz, reg. 
št. MB UA 677. gnc-340719
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