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Javni razpisi

 Ob-1886/20

Zaprtje javnega razpisa
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo ob-

javlja zaprtje javnega razpisa P4D 2019–2023 – Spod-
bude za digitalno transformacijo MSP (objava v Ura-
dnem listu RS, št. 62 z dne 18. 10. 2019, Ob-3222/19). 
Zaprtje je bilo potrebno zaradi zagotavljanja sredstev 
za nujno potrebne ukrepe za blažitev posledic korona-
virusa.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Št. 843-0005/2020 Ob-1888/20
Na podlagi 130. člena Statuta Občine Sevnica 

(Uradni list RS, št. 64/15, 17/17, 44/18) ter na podlagi 
drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB, 
102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) 
dajem naslednji

popravek
sklepa o razveljavitvi sklepa o začasni ustavitvi 
izvajanja vseh javnih razpisov in javnih pozivov  
o dodeljevanju proračunskih sredstev v Občini 

Sevnica v letu 2020
V točki 2. se na koncu doda alineja:
– Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje 

malih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanaliza-
cijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Sevnica 
v letu 2020 (Uradni list RS, št. 8/20 z dne 7. 2. 2020).

Občina Sevnica

Št. 4301-2/2020/19-09421587 Ob-1879/20

Sprememba
Na podlagi Sklepa o novem roku za oddajo vlog 

za »Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove 
stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022« 
(oznaka: JOB_2020) v okviru Operativnega programa 
za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020, 4. prednostne osi »Trajnostna raba in pro-
izvodnja energije in pametna omrežja«, 4.1. prednostne 
naložbe »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pame-
tnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obno-
vljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stav-
bami, in v stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 
»Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sek-
torju«, št. 4301-2/2020/19-09421587 z dne 26. 3. 2020, 
objavljamo nov rok za oddajo vlog za »Javni razpis za 

sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi 
občin v letih 2020, 2021 in 2022« (oznaka: JOB_2020).

1. Ime in sedež sofinancerja: Republika Slovenija, 
Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 
Ljub ljana, tel. 01/478-80-00, faks 01/478-81-70.

2. V Javnem razpisu za sofinanciranje energetske 
prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 
2022 (oznaka: JOB_2020), objavljenim v Uradnem listu 
RS, št. 12/20, se v drugem odstavku točke »7.3 Oddaja 
vloge« besedilo »Prvi rok za oddajo vlog v skladu z na-
vodili iz razpisne dokumentacije je 30. 3. 2020, drugi 
rok je 15. 6. 2020, tretji rok je 14. 9. 2020 in skrajni 
rok 16. 11. 2020« nadomesti z besedilom: »Prvi rok za 
oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumenta-
cije je 30. 3. 2020, drugi rok je 18. 5. 2020, tretji rok je 
15. 6. 2020, četrti rok je 14. 9. 2020 in skrajni rok 16. 11. 
2020«.

V četrtem odstavku te iste točke se besedilo »Vlo-
ga se šteje za pravočasno, če bo osebno dostavljena 
v vložišče ministrstva ali poslana priporočeno po pošti 
do 30. 3. 2020 (prvi rok), 15. 6. 2020 (drugi rok), 14. 9. 
2020 (tretji rok) oziroma najkasneje do 16. 11. 2020 
(skrajni rok)« nadomesti z besedilom: »Vloga se šteje 
za pravočasno, če bo osebno dostavljena v vložišče mi-
nistrstva ali poslana priporočeno po pošti do 30. 3. 2020 
(prvi rok), 18. 5. 2020 (drugi rok), 15. 6. 2020 (tretji rok), 
14. 9. 2020 (četrti rok) oziroma najkasneje do 16. 11. 
2020 (skrajni rok)«.

Ministrstvo za infrastrukturo

Št. 381-44/2019/147 Ob-1889/20

Sprememba
V Javnem razpisu za sofinanciranje gradnje od-

prtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije 
»GOŠO 4«, ki se izvaja v okviru Operativnega progra-
ma za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti 
do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove 
uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širi-
tev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih 
omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in 
omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do 
širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na 
območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni 
zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo, 
se podaljša rok za predložitev in odpiranje vlog.

Spremenjeni točki javnega razpisa se glasita:
– Prvi odstavek 24. točke: »Vloga mora biti predlo-

žena v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi 
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obrazci razpisne dokumentacije in v enem elektron-
skem izvodu na CD-ju ali USB ključku, v zaprti ovojnici, 
opremljena z obrazcem razpisne dokumentacije z vidno 
oznako »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis za sofinanci-
ranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje 
generacije »GOŠO 4« za sklop (navedba sklopa), z na-
vedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja in mora 
prispeti na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 
cesta 21, 1000 Ljub ljana najkasneje do 19. 6. 2020 do 
13. ure.

– Drugi odstavek 25. točke: Odpiranje prispelih vlog 
bo dne 19. 6. 2020 ob 13.30, v prostorih Ministrstva za 
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljub ljana.

Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespre-
menjene.

Ministrstvo za javno upravo

 Ob-1876/20

Sprememba
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 

Slovenj Gradec (v nadaljevanju: MO Slovenj Gradec), 
objavlja ponovno podaljšanje roka za prijavo na Javni 
razpis za sofinanciranje projektov s področja kulturne de-
diščine v letu 2020 (v nadaljevanju: JR-MOSG-KD2020).

MO Slovenj Gradec je v Uradnem listu RS, št. 10/20 
z dne 21. 2. 2020 objavila Javni razpis za sofinancira-
nje kulturnih projektov na področju kulturne dediščine 
v letu 2020, v Uradnem listu RS, št. 35/20 z dne 27. 3. 
2020 pa še obvestilo o podaljšanju Javnega razpisa za 
sofinanciranje kulturnih projektov na področju kulturne 
dediščine v letu 2020.

Zaradi razglasitve in še aktivnih izrednih razmer ob 
epidemiji Covid-19 v RS, MO Slovenj Gradec ponovno 
podaljšuje rok za prijavo na JR-MOSG-KD2020 do po-
nedeljka, 1. 6. 2020.

Razpis se tako začne 21. 2. 2020 in se zaključi 1. 6. 
2020 (spr. v točki 8).

Prijave morajo biti oddane priporočeno na pošti do 
zaključka razpisnega roka, to je do 1. 6. 2020 na naslov: 
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 
Slovenj Gradec ali osebno na sedežu naročnika do 1. 6. 
2020 do 14. ure (spr. v točki 10).

Ostala določila razpisa ostanejo nespremenjena.
Mestna občina Slovenj Gradec

 Ob-1877/20

Sprememba
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 

2380 Slovenj Gradec (v nadaljevanju: MO Slovenj Gra-
dec), objavlja ponovno podaljšanje roka za prijavo na 
Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja kul-
ture v letu 2020 (v nadaljevanju: JR-MOSG-KP2020).

MO Slovenj Gradec je v Uradnem listu RS, št. 10/20 
z dne 21. 2. 2020 objavila Javni razpis za sofinancira-
nje kulturnih projektov na področju kulture v letu 2020, 
v Uradnem listu RS, št. 35/20 z dne 27. 3. 2020 pa še 
obvestilo o podaljšanju Javnega razpisa za sofinancira-
nje kulturnih projektov na področju kulture v letu 2020.

Zaradi razglasitve in še aktivnih izrednih razmer ob 
epidemiji Covid-19 v RS, MO Slovenj Gradec ponovno 
podaljšuje rok za prijavo na JR-MOSG-KP2020 do po-
nedeljka, 1. 6. 2020.

Razpis se tako začne 21. 2. 2020 in se zaključi 1. 6. 
2020 (spr. v točki 9).

Prijave morajo biti oddane priporočeno na pošti do 
zaključka razpisnega roka, to je do 1. 6. 2020 na naslov: 

Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 
Slovenj Gradec ali osebno na sedežu naročnika do 1. 6. 
2020 do 14. ure (spr. v točki 11).

Ostala določila razpisa ostanejo nespremenjena.
Mestna občina Slovenj Gradec

 Ob-1878/20

Na podlagi 12. in 45. člena Zakona o športu (Uradni 
list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Letnega programa 
športa v Republiki Sloveniji za leto 2020, ki ga je spre-
jel minister, pristojen za šport, Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 
81/16), podpisane pogodbe št. C3330-20-406000 z dne 
3. 2. 2020 o polletnem financiranju javne službe ZŠ RS 
Planica v letu 2020 (aneks št. 1), objavlja Zavod za šport 
RS Planica

javni razpis
za sofinanciranje področne koordinacije interesnih 

programov prostočasne športne vzgoje otrok  
in mladine v šolskem letu 2020/21

1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika oziro-
ma naročnika: Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 
1000 Ljub ljana.

2. Predmet javnega razpisa
Sofinanciranje področne koordinacije interesnih 

programov prostočasne športne vzgoje otrok in mla-
dine v šolskem letu 2020/21 (sofinancira se področno 
koordinacijo tistih programov, ki bodo izpeljani v obdo-
bju od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021), in sicer sofinanciranje 
področne koordinacije naslednjih interesnih programov: 
gibalni/športni program Mali sonček, športni program 
Zlati sonček, športni program Krpan, program Naučimo 
se plavati, program Šolska športna tekmovanja in prire-
ditve ter program Hura, prosti čas.

Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral področno 
koordinacijo interesnih programov prostočasne šport-
ne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2020/21 
v 16 področnih centrih (PC), ki so sestavljeni iz občin 
tistega področja, in sicer:

1. PC Gorenjska (Kranj, Cerklje na Gorenjskem, 
Naklo, Preddvor, Šenčur, Radovljica, Bled, Gorje, Bo-
hinj, Jesenice, Kranjska Gora, Tržič, Škofja Loka, Go-
renja vas - Poljane, Železniki, Žiri, Žirovnica, Jezersko).

2. PC Goriška (Nova Gorica, Brda, Kanal ob Soči, 
Miren - Kostanjevica, Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogr-
sko, Tolmin, Bovec, Kobarid, Ajdovščina, Vipava, Idrija, 
Cerkno).

3. PC Dolenjska (Novo mesto, Šentjernej, Šentru-
pert, Straža, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Mo-
kronog - Trebelno, Črnomelj, Semič, Metlika, Dolenjske 
Toplice, Mirna, Mirna Peč, Žužemberk).

4. PC Grosuplje (Ribnica, Loški Potok, Kočevje, 
Kostel, Osilnica, Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica, 
Brezovica, Log - Dragomer, Ig, Škofljica, Velike Lašče, 
Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, Sodražica).

5. PC Koroška (Ravne na Koroškem, Prevalje, Črna 
na Koroškem, Mežica, Muta, Podvelka, Ribnica na Po-
horju, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Dravograd, Slovenj 
Gradec, Mislinja).

6. PC Notranjska (Postojna, Pivka, Logatec, Cer-
knica, Loška Dolina, Ilirska Bistrica, Bloke, Vrhnika, Bo-
rovnica).

7. PC Obala (Koper, Izola, Piran, Sežana, Divača, 
Hrpelje - Kozina, Komen, Ankaran).

8. PC Ljub ljana (Ljub ljana - mesto, Dol pri Ljub ljani).
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9. PC Domžale (Medvode, Vodice, Domžale, Lu-
kovica, Mengeš, Moravče, Kamnik, Trzin, Komenda).

10. PC Maribor (Maribor, Duplek, Rače - Fram, 
Starše, Pesnica, Kungota, Šentilj, Ruše, Lenart, Sve-
ta Trojica v Slovenskih Goricah, Benedikt, Cerkvenjak, 
Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Hoče - Sliv-
nica, Miklavž na Dravskem Polju, Lovrenc na Pohorju, 
Selnica ob Dravi).

11. PC Podravje (Ptuj, Destrnik, Trnovska vas, Dor-
nava, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Videm, 
Zavrč, Ormož, Sveti Tomaž, Središče ob Dravi, Slo-
venska Bistrica, Makole, Poljčane, Sveti Andraž v Slo-
venskih Goricah, Žetale, Markovci, Cirkulane, Hajdina, 
Oplotnica, Podlehnik).

12. PC Pomurje (Murska Sobota, Beltinci, Cankova, 
Tišina, Gornji Petrovci, Hodoš, Šalovci, Kuzma, Morav-
ske Toplice, Puconci, Rogaševci, Lendava, Črenšovci, 
Kobilje, Odranci, Turnišče, Ljutomer, Gornja Radgona, 
Apače, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Velika Polana, 
Grad, Dobrovnik, Križevci, Razkrižje, Veržej).

13. PC Celje (Celje, Vojnik, Štore, Laško, Sloven-
ske Konjice, Vitanje, Zreče, Šentjur, Žalec, Šmarje pri 
Jelšah, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, 
Bistrica ob Sotli, Dobje, Dobrna, Braslovče, Polzela, 
Prebold, Tabor, Vransko).

14. PC Velenje (Velenje, Šmartno ob Paki, Mozirje, 
Rečica ob Savinji, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje, 
Solčava, Šoštanj).

15. PC Zasavje (Litija, Trbovlje, Hrastnik, Zagorje 
ob Savi, Šmartno pri Litiji).

16. PC Posavje (Krško, Kostanjevica ob Krki, Sev-
nica, Brežice, Radeče).

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo sub jekti, ki so kot iz-

vajalci letnega programa športa navedeni v 6. členu 
Zakona o športu.

Formalna popolna vloga prijavitelja zajema področ-
no koordinacijo vseh interesnih programov prostočasne 
športne vzgoje otrok in mladine, iz prvega odstavka 
druge točke javnega razpisa. Vloga, ki ne bo zajema-
la koordinacije vseh interesnih programov prostočasne 
športne vzgoje otrok in mladine, bo izločena iz nadalj-
njega postopka in s sklepom zavržena.

Zavod za šport RS Planica bo pri vsakem področ-
nem centru sofinanciral:

– enega vodjo področnega centra,
– enega koordinatorja za interesne programe Mali 

sonček, Zlati sonček in Krpan,
– enega koordinatorja za interesni program Nauči-

mo se plavati,
– enega koordinatorja za interesni program Šolska 

športna tekmovanja in prireditve za osnovne šole in 

srednje šole (koordinatorja za srednje šole se ne sofi-
nancira na PC Zasavje, PC Domžale, PC Grosuplje, PC 
Notranjska, PC Posavje),

– enega koordinatorja za interesni program Hura, 
prosti čas.

Prijavitelj mora v vlogi imenovati fizične osebe (vod-
jo/koordinatorje), ki bodo skrbeli za področno koordina-
cijo programov iz prejšnjega odstavka. Ista oseba je lah-
ko vodja in/ali koordinator pri več interesnih programih 
v vlogi, pri čemer mora biti iz prijave na javni razpis to 
natančno razvidno.

4. Javni razpis obsega naslednjo razpisno doku-
mentacijo

Javni razpis za sofinanciranje področne koordina-
cije interesnih programov prostočasne športne vzgoje 
otrok in mladine v šolskem letu 2020/21;

– Javni razpis za sofinanciranje področne koordina-
cije interesnih programov prostočasne športne vzgoje 
otrok in mladine v šolskem letu 2020/21;

– Razpisno dokumentacijo za sofinanciranje stro-
kovne priprave in področne koordinacije programa šol-
skih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 
2020/21;

– Razpisni obrazci za oddajo prijave na javni razpis;
– Predlog pogodbe za področno koordinacijo za 

šolsko leto 2020/21.
Naloge vodje PC in koordinatorjev ter navodila za 

pripravo vloge bodo podrobneje urejene v Razpisni do-
kumentaciji, ki bo objavljena na spletni strani naročnika, 
z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije.

Formalno popolna vloga prijavitelja na razpis mora 
vsebovati;

– Izpolnjene podpisane in žigosane razpisne obraz-
ce 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 9.

– Izpolnjen podpisan in žigosan razpisni obrazec 7 
ni obvezen. Prijavitelj po roku, ki je določen za oddajo 
vloge, vloge s tem razpisnim obrazcem ne bo mogel 
več dopolnjevati.

– Izpolnjen podpisan in žigosan razpisni obrazec 8 
ni obvezen. Prijavitelj po roku, ki je določen za oddajo 
vloge, vloge s tem razpisnim obrazcem ne bo mogel 
več dopolnjevati.

– Parafiran predlog pogodbe za sofinanciranje po-
dročne koordinacije interesnih programov prostočasne 
športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2020/21.

5. Merila za izbor
V primeru, da sta za sofinanciranje področne ko-

ordinacije interesnih programov prostočasne športne 
vzgoje otrok in mladine področnega centra oddani vsaj 
dve vlogi, ki sta uvrščeni v fazo vrednotenja vlog, se te 
vloge ovrednoti na podlagi naslednjih meril:

Merila za izbor vodje področnega centra.

merilo opis merila kriterij točke

1
Izkušenost vodje PC na področju izvajanja programov 
prostočasne športne vzgoje otrok in mladine in/ali dodatnih 
podobnih programov (razpisni obrazec 8)

Izvajanje področne
koordinacije 2019/20*

NE 0
DA 10

Vodenje podobnih programov NE 0
DA 10

2 Kakovost ponudbe (razpisni obrazec 1)
Opredeljene naloge in cilji NE 0

DA 20

Finančni načrt NE 0
DA 10

 3 Soglasje prijavitelju h koordinaciji področnega centra 
s strani lokalnih skupnosti (razpisni obrazec 7) Soglasje h koordinaciji NE 0

DA 20
*kandidat za vodjo že vodi PC in/ali koordinira interesne programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine 

v šolskem letu 2019/20 na podlagi sklenjene pogodbe z Zavodom za šport RS Planica.
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Pojasnilo h kriteriju »Soglasje prijavitelju h koor-
dinaciji področnega centra s strani lokalnih skupnosti« 
3. merila za izbor vodje področnega centra: Vloga pri-
javitelja se v fazi vrednotenja ovrednoti z 20 točkami ne 
glede na število priloženih soglasji lokalnih skupnosti 
(občin) h koordinaciji (razpisni obrazec 7).

Merila za izbor koordinatorjev pri posameznem interesnem programu.

merilo opis merila kriterij točke

1

Izkušenost koordinatorja pri posameznem interesnem 
programu na področju izvajanja programov prostočasne 
športne vzgoje otrok in mladine in/ali dodatnih podobnih 
programov (razpisni obrazec 8)

Izvajanje področne koordinacije 
2019/20*

NE 0
DA 10

Vodenje podobnih programov NE 0
DA 10

2 Kakovost ponudbe (razpisni obrazci 2–6)
Opredeljene naloge in cilji NE 0

DA 20

Finančni načrt NE 0
DA 10

* kandidat za koordinatorja že vodi PC in/ali koordinira interesne programe prostočasne športne vzgoje otrok in 
mladine v šolskem letu 2019/20 na podlagi sklenjene pogodbe z Zavodom za šport RS Planica.

Za izvajanje področne koordinacije interesnih pro-
gramov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine bo 
izbran in sofinanciran tisti prijavitelj, katerega vloga bo 
v fazi vrednotenja ovrednotena z višjim številom točk.

V primeru, da sta za sofinanciranje področne ko-
ordinacije interesnih programov prostočasne športne 
vzgoje otrok in mladine istega področnega centra, dve 
vlogi v fazi vrednotenja ovrednoteni z istim številom 
točk, bo izbran tisti prijavitelj, ki ima v vlogi prilože-
no večje število soglasji h koordinaciji s strani lokalnih 
skupnosti (občin), ki spadajo v območje PC (Razpisni 
obrazec 7.). V kolikor imata dve ali več vlog priloženo 
soglasje iste lokalne skupnosti (občine), se priloženo 
soglasje v nobeni vlogi ne upošteva. Katere občine spa-
dajo v posamezni področni center je razvidno v 2. točki 
javnega razpisa.

V primeru, da je za sofinanciranje področne koordi-
nacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje 

otrok in mladine področnega centra, v fazo vrednotenja 
uvrščena le ena vloga, se vloge ne ovrednoti, pač pa 
izda sklep o izboru.

Največje možno skupno število točk, s katerimi se 
lahko ovrednoti vlogo prijavitelja za področno koordina-
cijo področnega centra, je 320.

6. Višina sofinanciranja področne koordinacije in-
teresnih programov prostočasne športne vzgoje otrok 
in mladine v šolskem letu 2020/21 po področnih centrih

Razpisana sredstva se razdelijo na osnovi velikosti 
področnega centra, pri čemer se upošteva število vrtcev, 
osnovnih šol, osnovnih šol s prilagojenim programom in 
srednjih šol v posameznem področnem centru. Področni 
centri so razdeljeni v tri skupine.

Razpisana sredstva v skupni višini 56.930,00 EUR, 
ki jih prejmejo na podlagi meril iz 5. točke »Merila za 
izbor« izbrani izvajalci področne koordinacije (področni 
centri), se razdelijo na naslednji način:

Področni centri

Znesek (EUR)* izplačljiv 
ob predložitvi letnih delovnih 
načrtov PC za vsak program 

posebej

Znesek (EUR)* 
izplačljiv po oddaji 

zaključnega poročila

Skupaj znesek 
na posamezni 

PC

1 Ljub ljana, Maribor, Celje, Pomurje, 
Gorenjska, Dolenjska 1.150,00 2.680,00 3.830,00

2 Goriška, Podravje, Obala, 
Posavje, Notranjska 1.050,00 2.460,00 3.510,00

3 Grosuplje, Domžale, Koroška, 
Velenje, Zasavje 990,00 2.290,00 3.280,00

*Znesek sofinanciranja področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine 
v šolskem letu 2020/21 po posameznem področnem centru.

7. Skupna višina razpisanih sredstev javnega raz-
pisa je: 56.930,00 EUR.

8. Sredstva bodo porabljena v skladu s terminskim 
planom iz šeste točke razpisa.

Naročnik in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo (pri-
loga javnemu razpisu) o sofinanciranju področne ko-
ordinacije interesnih programov prostočasne športne 
vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2020/21, skladno 

s 6. točko javnega razpisa, podrobneje dogovorila obseg 
in dinamiko sofinanciranja.

9. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: 
vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Za-
vod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, 
do najkasneje 15. 5. 2020. Vloge, ki ne bodo oddane 
pravočasno, bodo s sklepom zavržene. Šteje se, da je 
vloga oddana pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji 
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dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporoče-
no pošiljko ali do 12. ure oddana na Zavod za šport 
RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana. Vloga mora 
biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora 
biti na sprednji strani označen z napisom »ne odpiraj – 
koordinacija PC 2020/21«. Na hrbtni strani ovitka mora 
biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti 
dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in pri-
logami v ovojnici označeni na zgoraj predpisani način. 
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki 
so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz na-
daljnjega postopka in s sklepom zavržene. V primeru, 
da vloga ni označena, kot je to zahtevano v tej točki, 
naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje vloge ali 
za založitev vloge.

10. Oddana vloga na razpis: mora vsebovati iz-
polnjene, podpisane in ožigosane razpisne obrazce za 
prijavo na razpis.

11. Datum odpiranja vlog
Za odpiranje prijav je zadolžena strokovna komisija, 

imenovana s strani naročnika. Strokovna komisija bo 
začela odpirati vloge 15. 5. 2020. Zaradi pričakovanega 
velikega števila prijav, odpiranje ne bo javno. Na odpi-
ranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo formalno 
popolnost vlog. Prijavitelja, katerega vloga je formalno 
nepopolna, bo strokovna komisija, v roku 8 dni od odpi-
ranja vlog, pisno pozvala k dopolnitvi vloge roku 5 dni od 
prejema pisnega poziva. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme 
spreminjati tistih delov prijave, ki vplivajo ali bi lahko 
vplivali na drugačno razvrstitev njegove prijave glede 
na preostale prijave, ki jih je naročnik prejel v postopku 
dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, katere prijavitelj ne 
dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, bodo 
izločene iz nadaljnjega postopka in s sklepom zavržene.

Vloga, ki je oddana pravočasno, je popolna ter 
prijavitelj izpolnjuje pogoje iz 3. točke razpisa, se uvrsti 
v fazo vrednotenja vlog, kjer se le-ta ovrednoti skladno 
s 5. točko »Merila za izbor«.

12. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obve-

ščeni v roku 30 dni od skrajnega roka za oddajo vlog. 
Izbranim prijaviteljem naročnik posreduje sklepe o iz-
boru in jih pozove k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj 
v roku 8 delovnih dni od prejema poziva ne odzove na 
podpis pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo. Seznam 
izvajalcev področne koordinacije se objavi na spletni 
strani zavoda.

Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila 
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravi-
čeno niso bila dodeljena, lahko v roku 5 dni od prejema 
sklepa vložijo pritožbo. Pritožba mora biti predložena 
v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji 
strani označen z napisom »Ne odpiraj – koordinacija PC 
PRITOŽBA 2020/21«. Pritožba mora natančno opredeliti 
razloge, zaradi katerih je vložena. O pritožbi zoper sklep 
odloča stvarno pristojen organ. Vložena pritožba ne za-
drži izvršitve sklepa o izboru.

13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresi-
rani dvignejo razpisno dokumentacijo: celotna razpisna 
dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.
zsrs-planica.si/ in www.sportmladih.net. Dodatne infor-
macije lahko prijavitelji dobijo na Zavodu za šport RS 
Planica, Boštjan Vintar (tel. 01/434-23-96, 051/648-051, 
e-pošta: bostjan.vintar@sport.si), najkasneje tri dni pred 
potekom roka za oddajo vlog. Zastavljena vprašanja in 
odgovori se objavijo na spletni strani. Oddana vloga 
prijavitelja na razpisu mora vsebovati izpolnjene, podpi-
sane (podpis odgovorne osebe prijavitelja) in ožigosane 
razpisne obrazce za prijavo na razpis. Podpisane in oži-

gosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu 
z 9. točko razpisa.

Zavod za šport RS Planica

Št. 3520-25/2020 Ob-1887/20
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju obnove stavb 

v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 38/14) in Odloka 
o proračunu Mestne občine Celje za leto 2020 (Uradni 
list RS, št. 77/19) Mestna občina Celje objavlja

javni razpis
za sofinanciranje obnove stavb (sklop I) in obnove 
sakralne dediščine (sklop II) v Mestni občini Celje 

številka JR-SOFSTB-2020
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove 

uličnih fasad na stavbah v območju starega mestnega 
jedra v Mestni občini Celje (sklop I) in sofinanciranje 
obnove razglašenih kulturnih spomenikov s področja 
sakralne dediščine v Mestni občini Celje (sklop II), ki so 
v lasti ali so-lasti fizičnih oseb, pravnih oseb in samostoj-
nih podjetnikov posameznikov.

Upravičeni so stroški investicije, ki se je pričela po 
3. 6. 2019 in katere gradbena dela bodo dokončana 
najkasneje do 5. 11. 2020. Investicija je lahko že zaklju-
čena pred izdajo sklepa o sofinanciranju. Zadnji rok za 
izdajo Zahtevka za izplačilo sredstev sofinanciranja je 
15. 11. 2020.

Upravičeni stroški obnove ulične fasade za sofinan-
ciranje (sklop I), ki vključujejo DDV, so:

– ureditev gradbišča in postavitev oziroma najem 
fasadnega odra,

– odstranitev obstoječega dotrajanega ometa,
– odstranitev ali zaščita elementov fasade (okna, 

vrata, portali, žlebovi, okenske police, zaščite na okra-
snih fasadnih elementih, balkoni in ograje ter vodi za 
odvajanje vode klimatskih naprav),

– odstranitev zunanjih enot klimatskih naprav na 
ulični fasadi, njihova morebitna ponovna namestitev ali 
nabava in namestitev novih klimatskih naprav na zaled-
nem delu stavbe (dvoriščna fasada), v funkcionalnosti 
ter obsegu kot je bilo pred obnovo, v skladu s kulturno-
varstvenimi pogoji in soglasjem ZVKDS ter urbanistič-
nim mnenjem MOC,

– odstranitev neustreznih elementov oglaševanja 
in senčenja (tende) ter izvedba in namestitev novega 
oglaševanja in senčenja (tende), v funkcionalnosti ter 
obsegu kot je bilo pred obnovo, v skladu s kulturnovar-
stvenimi pogoji in soglasjem ZVKDS, Odlokom o ogla-
ševanju v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 56/08, 
32/14) ter urbanističnim mnenjem MOC,

– popravilo poškodovanega fasadnega ometa,
– popravilo ali nabava in vgradnja elementov fasa-

de (skladno z urbanističnim mnenjem MOC in kulturno 
varstvenimi pogoji ter soglasjem ZVKDS),

– oplesk fasade s fasadno barvo (skladno z urba-
nističnim mnenjem MOC in kulturno varstvenimi pogoji 
ter soglasjem ZVKDS),

– čiščenje in odvoz odpadkov na deponijo, vključno 
s plačilom takse,

– stroški gradbenega nadzora in koordinacije var-
stva ter zdravja pri delu.

Upravičeni stroški obnove sakralne dediščine 
(sklop II), ki vključujejo DDV, so:

– obnova ostrešja,
– obnova notranjščine in zunanjega objekta (sklad-

no s kulturno varstvenimi pogoji ter soglasjem ZVKDS),
– obnova poslikav,
– osvetlitev in električna napeljava,
– menjava dotrajanih elementov strojnih inštalacij,



Stran 988 / Št. 58 / 24. 4. 2020 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

– menjava opreme,
– menjava stavbnega pohištva,
– ureditev gradbišča in postavitev odra,
– čiščenje in odvoz odpadkov na deponijo, vključno 

s plačilom takse,
– stroški gradbenega nadzora in koordinacije var-

stva ter zdravja pri delu.
Upravičenci do sredstev in prijavitelji na javnem 

razpisu (sklop I)
Upravičenci do sredstev so fizične osebe, pravne ose-

be in samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki stavb 
na območju starega mestnega jedra v Mestni občini Celje 
ali investitorji obnove stavbe ali dela stavbe v lasti fizičnih 
ali pravnih oseb, ki imajo pravico za izvedbo ukrepov na 
objektu na tem območju in izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so na območju starega mestnega jedra v Mestni 
občini Celje lastniki stanovanjskih in/ali poslovno stano-
vanjskih stavb oziroma posameznih delov stanovanjskih 
in/ali poslovno stanovanjskih stavb (stanovanjskih enot), 
oziroma imajo soglasje lastnika za investicijo,

– izpolnjeni morajo biti pravno-formalni pogoji (so-
glasje za izvedbo del),

– imajo zagotovljena sredstva za pokritje svojega 
deleža obnovitvenih del in imajo na dan oddaje vloge 
na predmetni razpis poravnane vse finančne obveznosti 
do Mestne občine Celje ter Republike Slovenije,

– na dan oddaje vloge na predmetni javni razpis 
nimajo neurejenih razmerij z Republiko Slovenijo, Me-
stno občino Celje ali ZVKDS v zvezi z deli na stavbi, ki 
je predmet sofinanciranja.

Upravičenci do sredstev in prijavitelji na javnem 
razpisu (sklop II)

Upravičenci do sredstev so fizične osebe, pravne 
osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so la-
stniki spomenikov na območju Mestne občine Celje in 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo sedež/bivališče v Mestni občini Celje,
– da izpolnjujejo kriterije Pravilnika o sofinanciranju 

obnove stavb v Mestni občini Celje,
– za področje varstva kulturne dediščine: po-

leg pogojev iz točkovanja meril tudi, da so lastniki ali 
uprav ljalci kulturnih spomenikov, razglašenih z občin-
skim odlokom ali je predmetna dediščina vključena 
v register kulturne dediščine (EŠD), ki ga vodi Ministr-
stvo za kulturo,

– da je projekt pomemben za lokalno skupnost,
– da se predlagatelj pri prenovi objekta drži smernic 

spomeniške službe in mora za prenovo objekta pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje 
pristojne službe ZVKDS, OE Celje,

– da predlagatelj zagotovi lastno udeležbo ali sou-
deležbo sponzorjev pri kritju stroškov,

– da ima prijavitelj pripravljeno ustrezno tehnično 
dokumentacijo oziroma PZI projekt usklajen s kultur-
novarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem 
pristojne službe ZVKDS, OE Celje,

– da na dan prijave na predmetni javni razpis nima-
jo neurejenih razmerij z Republiko Slovenijo, Mestno ob-
čino Celje ali ZVKDS v zvezi z deli na sakralni dediščini, 
ki je predmet sofinanciranja.

Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev za sklop I

a. Obnova stavbe glede na lego: 
– stavbe, ki mejijo na del Lilekove in Gubčeve ulice, ki se trenutno prenavljajo v sklopu 
eksperimentalne prometne ureditve teh dveh ulic

100 točk 

– obnova v območju »mestnega križa oziroma pešcone« ali »Muzejskega trga« – stavba leži 
neposredno ob ulici/delu ulice (na trgu), ki je bila deležna prenove tlakov – ulična fasada stavbe 
(del ulične fasade) se stika z obnovljenimi tlaki

60 točk

b. Stavba, ki se je že prijavila na ta program sofinanciranja od leta 2014 dalje in ji sredstva niso bila dodeljena: 
– že oddana prijava dvakrat ali več v preteklih letih brez dodeljenih sredstev 50 točk 
– že oddana prijava enkrat v preteklih letih brez dodeljenih sredstev 10 točk
c. Stavba, ki obnavlja ulično fasado in ima obnovljeno streho: 
– obnova ulične fasade, ki ima obnovljeno streho, staro do 10 let, in bodo lastniki za to obnovo strehe 
v vlogi priložili pisno dokazilo

10 točk 

d. Pomen stavbe z vidika kulturne dediščine in arhitekturne vrednosti: 
– stavba ima status kulturnega spomenika 10 točk 
– stavba ima status kulturne dediščine 5 točk 
e. Pomen stavbe z vidika likovno-arhitekturne vrednosti: 
– Ulična fasada z bogato členitvijo (okrasni likovno-arhitekturni elementi, okrasne konzole, bogato 
profilirane obrobe in venci, lizene, nadokenske in podokenske table z okrasnimi elementi …)

10 točk 

– Ulična fasada s preprosto členitvijo (profilirane okenske in vratne obrobe z delilnim in strešnim 
vencem) 

5 točk 

– Ulična fasada brez členitev oziroma okrasnih elementov 0 točk
f. Starost stavbe: 
– starejša od 100 let 10 točk 

Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev za sklop II

a. Obnova sakralne dediščine
Predmet obnove, najvišje možno število točk pri tem merilu skupaj = 60 točk
– obnova zunanjščine ali nadaljevanje že začete obnove zunanjščine (razen fasade) po letu 2019, 
kot zaključek celote 

30 točk 

– nadaljevanje že začete obnove notranjščine po letu 2019, kot zaključek celote 20 točk 
– splošna obnova notranjščine objekta 10 točk



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 58 / 24. 4. 2020 / Stran 989 

b. Sakralna dediščina, ki se še ni prijavila na ta program sofinanciranja od leta 2014 dalje: 
– še ne oddana prijava 50 točk 
– že oddana prijava v preteklih letih brez dodeljenih sredstev 40 točk
– že oddana prijava v preteklih letih z 1x dodeljenimi sredstvi 30 točk
c. Starost 
– starejša od 400 let 30 točk 
– starejša od 200 let 20 točk 
– starejša od 50 let 10 točk

Višina razpoložljivih sredstev za predmet javnega 
razpisa in maksimalna višina finančne spodbude posa-
meznemu vlagatelju

Za finančne spodbude so na proračunski postavki 
180203 Obnove stavb v Mestni občini Celje v proračunu 
Mestne občine Celje za leto 2020 zagotovljena sredstva 
v skupni višini 150.000,00 EUR. Od tega zneska je za 
sklop I (ulične fasade) namenjeno 100.000,00 EUR in za 
sklop II (sakralna dediščina) 50.000,00 EUR. V odvisno-
sti od prejetih vlog na razpis se lahko zneski ustrezno 
spremenijo.

Mestna občina Celje za sklop I dodeljuje finančne 
spodbude v višini 50 % vrednosti upravičenih stroškov 
investicije vključno z DDV za sofinanciranje ulične fasa-
de, vendar ne več kot 25.000,00 EUR na posamezno 
stavbo za obnovo ulične fasade.

Mestna občina Celje za sklop II dodeljuje finančne 
spodbude v višini do 50 % vrednosti upravičenih stro-
škov investicije vključno z DDV.

Kraj in čas, kjer zainteresirani dobijo razpisno do-
kumentacijo

Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te 
objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka tj. 
do 22. 6. 2020 za sklop I in sklop II dosegljiva na spletni 
strani Mestne občine Celje (https://moc.celje.si).

Vloge morajo biti dostavljene do vključno 22. 6. 
2020 za sklop I in za sklop II.

– izključno po pošti priporočeno na naslov: Mestna 
občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje (upošte-
va se datum poštnega žiga do vključno 22. 6. 2020 za 
sklop I in za sklop II).

Dodatne informacije o razpisu
Dodatne informacije o razpisu bodo objavljene na 

spletni strani Mestne občine Celje. Morebitna vprašanja 
lahko interesenti zastavijo do 15. 6. 2020, in sicer pisno 
na naslov mestna.obcina@celje.si, odgovori bodo ob-
javljeni na spletni strani Mestne občine Celje na istem 
mestu kot prvotna objava predmetnega razpisa.

Mestna občina Celje
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 Ob-1885/20
Na podlagi 29. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 
40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. 
US in 73/19), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 12. čle-
na Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom 
Kočevje (Uradni list RS, št. 63/14, 84/15, 5/18, 61/19) in 
16. člena Statuta Zdravstvenega doma Kočevje ter sklepa 
Sveta zavoda z dne 21. 4. 2020, Svet javnega zavoda 
Zdravstveni dom Kočevje razpisuje prosto delovno mesto

direktor
Zdravstvenega doma Kočevje

za mandatno obdobje štirih let od 9. 8. 2020 do 
8. 8. 2024.

Kandidat za direktorja mora izpolnjevati, poleg splo-
šnih pogojev, določenih z zakonom za javne uslužben-
ce, še naslednje pogoje:

– ima univerzitetno izobrazbo ustrezne zdravstvene 
smeri in pet let delovnih izkušenj ali drugo stopnjo bo-
lonjskega študija ustrezne zdravstvene smeri in najmanj 
pet let delovnih izkušenj po zaključeni specializaciji, ali

– ima univerzitetno izobrazbo ustrezne pravne ali 
ekonomske smeri oziroma drugo stopnjo bolonjskega 
študija ustrezne pravne ali ekonomske smeri in najmanj 
deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj štiri leta na 
vodstvenih delovnih mestih,

– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– obvlada osnovno raven znanja vsaj enega sve-

tovnega jezika,
– poznavanje zdravstvenega menedžmenta in 

zdravstvene zakonodaje,
– višja raven poznavanja računalništva (Word, 

Excel, Outlook, PowerPoint),
– vozniški izpit B kategorije.
Kandidat mora poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj 

navedenih pogojev k prijavi priložiti še:
– razvojni program dejavnosti v mandatnem obdobju,
– življenjepis.

Razpisi delovnih mest

Izpolnjevanje pogojev kandidatov in izbira kandida-
ta se bo presojala na podlagi predloženih dokazil. Orga-
nizacijske in vodstvene sposobnosti se bodo preverjale 
na podlagi delovnih izkušenj kandidata na vodstvenih 
delovnih mestih. Kot dokazilo za obvladovanje osnovne 
ravni znanja vsaj enega svetovnega jezika se šteje tudi 
spričevalo izobraževalne institucije, ki jo je obiskoval 
kandidat. Kot dokazilo poznavanja višje ravni računalni-
štva se upošteva izjava kandidata. Izbira kandidata se 
bo presojala tudi na podlagi razgovora s posameznimi 
kandidati, na katerega bodo vabljeni le tisti kandidati, 
ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali, da iz-
polnjujejo pogoje tega razpisa. Razgovore bo opravila 
tričlanska komisija, imenovana s strani Sveta javnega 
zavoda. Razgovori se bodo lahko opravili tudi preko 
video konference.

Kandidati pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili 
o izpolnjevanju pogojev in zahtevane priloge v zaprti 
ovojnici na naslov: Zdravstveni dom Kočevje, Roška 
cesta 18, 1330 Kočevje, s pripisom »Ne odpiraj – javni 
razpis za direktorja«. Rok za prijavo je 8 dni in prične 
teči naslednji dan po objavi razpisa. Kandidati bodo 
o izbiri pisno obveščeni najkasneje v tridesetih dneh po 
objavi razpisa.

Če bo za direktorja izbran kandidat z ustrezno izo-
brazbo zdravstvene smeri, se bo, ob upoštevanju števila 
zaposlenih, z njim sklenila pogodba o zaposlitvi s kraj-
šim delovnim časom od polnega, in sicer:

– če je v zdravstvenem domu zaposlenih do 
65 uslužbencev: za največ 24 ur na teden;

– če je v zdravstvenem domu zaposlenih od 65 do 
150 uslužbencev: za največ 28 ur na teden;

– če je v zdravstvenem domu zaposlenih od 150 do 
200 uslužbencev: za največ 32 ur na teden.

Če bo za direktorja izbran kandidat z ustrezno izo-
brazbo pravne ali ekonomske smeri, se bo z njim skle-
nila pogodba za polni delovni čas.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženske in moške.

Svet Javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje
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Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 78/2020 Os-1870/20
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščin-

ski postopek po pok. Alojziji Gostenčnik Žmavc, hčerki 
Franca, upokojenki, rojeni 15. 5. 1923, državljanki Re-
publike Slovenije, vdovi, umrli 27. 12. 2019, nazadnje 
stalno stanujoči Na otoku 17, Celje.

V zapuščinskem postopku je sodišče ugotovilo ob-
stoj oporoke, o kateri se morajo izjaviti zakoniti dediči. 
Iz spisovnega gradiva izhaja, da zapustnica ni zapustila 
dedičev prvega in drugega dedna reda, ni pa znano, ali 
obstajajo dediči tretjega dednega reda, ki bi lahko uve-
ljavljali dedno pravico po zapustnici na podlagi zakona 
oziroma se izrekli o veljavnosti zapustničine oporoke.

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

Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 3. 2020

D 78/2016 Os-1694/20
V zapuščinski zadevi po dne 18. 11. 1904 umrli Ma-

riji Bahčič, stara 69 let, nazadnje stan. Libna 17, Krško 
(tudi Vrbinska vas 3 – Spodnji Stari Grad), državljanki 
Republike Slovenije, gre za zapuščino brez dedičev, 
zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena 
Zakona o dedovanju (ZD) izdaja sledeči oklic neznanim 
upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
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 premo-
ženju, ki se 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 4. 3. 2020

D 82/2016 Os-1695/20
V zapuščinski zadevi po dne 18. 3. 1913 umrlem 

Martinu Hotko, star 68 let, nazadnje stan. Libna 10, 
Krško, državljanu Republike Slovenije, gre za zapu-

Objave sodišč

ščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega 
odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja 
sledeči oklic neznanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
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 premo-
ženju, ki se 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 4. 3. 2020

D 152/2019 Os-1729/20

Pred Okrajnim sodiščem v Sevnici teče zapuščinski 
postopek po dne 28. 8. 2019 umrlem Huseinu Kadiću, 
roj. 2. 5. 1927, nazadnje stan. Slančji Vrh 6, p. Tržišče, 
opr. št. D 152/2019.

Zapustnik Husein Kadić iz Slančjega Vrha 6, p. Trži-
šče, je napravil oporoko. Na podlagi 206. člena Zakona 
o dedovanju sodišče poziva vse morebitne osebe, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo 
v roku enega leta od objave oklica kot dediči po pok. Hu-
seinu Kadiću. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 10. 3. 2020

D 21/2019 Os-1697/20

Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinska za-
deva po dne 8. 12. 2018 umrlem zapustniku Janku 
Škrabelj, roj. 10. 5. 1950, EMŠO: 1005950500080, drž. 
Republike Slovenije, upokojenec, nazadnje stan. Mai-
strova ulica 9, Slovenj Gradec.

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, pri čemer Republika Slovenija ne odgovarja 
za zapustnikove dolgove.

Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih.

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

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 3. 2020
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Drugo preklicujejo

AM TRADE d.o.o., Celovška cesta 69B, Ljub ljana, 
licenco, št. GE010144/07709. gnm-341684

ARTCOM TRANS d.o.o., Ulica 9. maja 15, Nova 
Gorica, potrdilo za voznika, št. 50905, izdano na ime 
Mišo Karanović, veljavnost od 8. 10. 2019 do 11. 9. 
2020. gns-341678

AVTOVLEKA KUK, d.o.o., Oplotniška cesta 2, Slo-
venske Konjice, izvod licence, št. 014449/006, za vozilo 
Mercedes Atego, reg. št. CE JM-900, veljavno do 28. 10. 
2021. gno-341682

AVTOVLEKA KUK, d.o.o., Oplotniška cesta 2, Slo-
venske Konjice, izvod licence, št. 014449/009, za vozilo 
Peugeot Boxer, reg. št. CE KUK-5, veljavno do 28. 10. 
2021. gnn-341683

Marguč Dominik, Spodnja Brežnica 29, Poljčane, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500030965001, 
izdal Cetis d.d. gnj-341687

Nemec Kristijan, Zg. Voličina 63, Voličina, potrdi-
lo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne uspo-
sobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, 
št. 600971, izdano pri Ministrstvu za promet in zveze, 
leta 1997. gnl-341685

PETER PASAR S.P., Grajski trg 25, Žužemberk, 
izvod licence, št. 013646/002, za vozilo Scania 6x4 
440K, reg. št. NM FU-328, veljavno do 16. 4. 2020. 
gnp-341681

Vidovič Ivica, Mala vas 18B, Gorišnica, digital-
no tahografsko kartico, št. 1070500021551011, izdal 
Cetis d.d. gnk-341686

Zamernik Anton, Janezovo polje 34, Ljubno ob Savi-
nji, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500048582000, 
izdal Cetis d.d. gnq-341680

ŽELEZNIK TRANSPORTI D.O.O., DO-
LINSKA ULICA 10, Kozina, potrdilo za voznika, 
št. 014029/SŠD58-2-1635/2017, izdano na ime Mla-
den Raca, veljavno od 1. 4. 2017 do 4. 1. 2018, izda-
no pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, leta 2017. 
gnr-341679

Preklici
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