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Javni razpisi

 Ob-2753/15

Sprememba

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 
objavlja spremembo zadnjega odstavka 6. točke jav-
nega razpisa za Garancije Sklada za bančne kredite s 
subvencijo obrestne mere (P1 2015), ki je bil objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 17 z dne 13. 3. 2015, Ob-1594/15:

Državna pomoč po pravilu de minimis se odobri 
za upravičene stroške projekta, nastale od 1. 1. 2015 
do 31. 12. 2016. Za datum nastanka stroška se šteje 
nastanek dolžniško upniškega razmerja.

Spremenjeno obdobje nastanka upravičenih stro-
škov velja za vse vloge, prispele po objavi spremembe 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-2754/15

Sprememba

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 
objavlja spremembo zadnjega odstavka 6. točke jav-
nega razpisa za Garancije Sklada za bančne kredite s 
subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko ino-
vativnim projektom (P1TIP 2015), ki je bil objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 17 z dne 13. 3. 2015, Ob-1595/15:

Državna pomoč po pravilu de minimis se odobri 
za upravičene stroške projekta, nastale od 1. 1. 2015 
do 31. 12. 2016. Za datum nastanka stroška se šteje 
nastanek dolžniško upniškega razmerja.

Spremenjeno obdobje nastanka upravičenih stro-
škov velja za vse vloge, prispele po objavi spremembe 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Slovenski podjetniški sklad

Št. 3820-22/2015/2 Ob-2757/15

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje na pod-
lagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 
in 55/15 – ZFisP, v nadaljevanju: ZJF), Zakona o izvr-
ševanja proračuna RS za leti 2014 in 2015 (Uradni list 
RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 
38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14, 14/15 in 46/15, 
v nadaljevanju: ZIPRS1415), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 
114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 
3/13) in Sklepa o začetku postopka oddaje javnega 

razpisa za dodelitev sredstev za sofinanciranje uved-
be rešitev projekta eZdravje pri izvajalcih zdravstvene 
dejavnosti št. 3820-22/2015/1 ter skladno z 12. členom 
Pravilnika o podpisovanju dokumentov na Ministrstvu za 
zdravje (št. 0070-74/2014/6 z dne 7. 1. 2015) objavlja

javni razpis
za dodelitev sredstev za povezovanje s centralnimi 

storitvami eZdravja ter za uvajanje rešitve 
eNaročanje pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti

I. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa 
je omogočiti uvajanje storitve eNaročanje kot ene izmed 
storitev eZdravja v javne zdravstvene ustanove na na-
cionalnem nivoju.

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za 

povezovanje s centralnimi storitvami eZdravja in uva-
janje rešitve eNaročanje pri izvajalcih zdravstvene de-
javnosti.

Upravičenci tega javnega razpisa so izvajalci zdra-
vstvene dejavnosti – bolnišnice in zdravstveni domovi, 
ki opravljajo storitve v okviru mreže javne zdravstvene 
službe v RS in se bodo povezali s centralnimi storitvami 
eZdravja.

Predmet javnega razpisa sta sledeča sklopa:
Sklop 1 – Strežniška strojna oprema in sistemska 

programska oprema za namene povezovanja s central-
nimi storitvami eZdravja – le za bolnišnice.

Sklop 2 – Strokovna dela za konfiguracijo nad-
gradenj za rešitev eNaročanje (namestitev, prilagoditev 
urnikov, povezava na šifrant VZS) – za bolnišnice in 
zdravstvene domove.

III. Razpoložljiva sredstva, višina dodeljenih sred-
stev in obdobje za porabo sredstev

V okviru tega javnega razpisa bo za povezovanje s 
centralnimi storitvami eZdravja in uvajanje rešitve eNa-
ročanje pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti skupaj na 
voljo znesek v višini 625.000,00 EUR.

Upravičenec je ob pripravi zahtevka za izplačilo 
dolžan priložiti potrdilo, za:

– sklop 1: o prevzemu strežniške strojne opreme in 
sistemske programske opreme,

– sklop 2: o izvedeni konfiguraciji nadgradenj,
ob tem pa tudi:
– fotokopijo računov za zgornji postavki,
– dokazila, da so bili računi poravnani, ter
– podpisano in potrjeno Izjavo o polni vključenosti 

ustanove v sistem eNaročanja.
Upravičenec je dolžan popoln zahtevek za izplačilo 

dostaviti ministrstvu do 15. 11. 2015, sicer ministrstvo 
sredstev ni dolžno izplačati.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3675
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0220
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0960
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1522
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3441
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3952
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0506
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1879
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-2694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2615
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4372
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0109
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Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 
Ministrstva za zdravje: PP 5841 – Informatika v zdra-
vstvu.

IV. Upravičeni namen in upravičeni stroški
Upravičeni namen
Za bolnišnice:
– stroški strežniške strojne opreme in sistemske 

programske opreme za namene povezovanja s central-
nimi storitvami eZdravja.

Za bolnišnice in zdravstvene domove:
– strokovna dela za konfiguracijo nadgradenj za 

rešitev eNaročanje (namestitev, prilagoditev urnikov, po-
vezava na šifrant VZS).

Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so lahko le v okviru upravičenih 

namenov te vsebine.
Pri tem obstaja zgornja meja stroškov za posame-

zno vsebino, ki se lahko sofinancirajo iz tega javnega 
razpisa:

– sklop 1: za stroške strežniške strojne opreme in 
sistemske programske opreme za namene povezova-
nja s centralnimi storitvami eZdravja glede na velikost 
bolnišnice

Kriterij Zgornja meja 
stroškov (z DDV)

zelo velika
bolnišnica

>2000 zaposlenih 24.400,00 EUR

velika bolnišnica >500 zaposlenih 18.300,00 EUR

ostali 12.200,00 EUR

– sklop 2: za stroške za strokovna dela za konfigu-
racijo nadgradenj za eNaročanje (namestitev, prilagodi-
tev urnikov, povezava na šifrant VZS).

Zgornja meja je 269,00 EUR z DDV-jem na sekun-
darni VZD, ki se izvaja v specialistični zunajbolnišnični 
dejavnosti (šifra VZD med 200 in 299).

V. Pogoji za dodelitev sredstev
Splošni pogoji:
– upravičenci tega javnega razpisa so izvajalci 

zdravstvene dejavnosti – bolnišnice in zdravstveni do-
movi, ki opravljajo storitve v okviru mreže javne zdra-
vstvene službe v RS in so se oziroma se bodo povezali 
s centralnimi storitvami eZdravja,

– upravičenec mora imeti veljavno sklenjeno vzdr-
ževalno pogodbo s programsko hišo,

– upravičenec mora predloži predračun za opremo 
oziroma storitve, ki so predmet tega javnega razpisa.

VI. Merila
Sredstva, namenjena upravičencem, ki izpolnjujejo 

pogoje za dodelitev sredstev, bodo na podlagi pravilno 
izpolnjene vloge dodeljena upoštevajoč točki III., IV. in 
V. tega razpisa.

Ministrstvo za zdravje RS bo povrnilo le stroške, 
opredeljene z obrazcem PJR 2015, ki je del te razpisne 
dokumentacije.

Kolikor bo višina vseh upravičenih zahtevkov prese-
gla predvidena sredstva, se bodo zneski za posamezna 
izplačila sorazmerno zmanjšali.

VII. Obvezna oblika in vsebina vloge
1. Upravičenci morajo vlogo oddati na razpisnem 

obrazcu PJR 2015 ("Prijava na javni razpis za dode-
litev sredstev za povezovanje s centralnimi storitvami 
eZdravja ter uvajanje rešitve eNaročanje pri izvajalcih 
zdravstvene dejavnosti").

Razpisna dokumentacija je upravičencem na voljo 
na spletnem naslovu: http://www.mz.gov.si v rubriki Jav-
ne objave s področja zdravja.

2. Popolna vloga vsebuje naslednje dokumente:
a) prijavo na pravilno izpolnjenem obrazcu PJR 

2015 z vsemi zahtevanimi podatki,
b) priloge:
– Za sklop 1:

– predračun za strojno in sistemsko programsko 
opremo.

– Za sklop 2:
– kopijo veljavne vzdrževalne pogodbe,
– predračun za storitve,

c) parafiran vzorec pogodbe, izpolnjen z vsemi po-
datki upravičenca.

Kontaktna oseba za informacije v zvezi z razpisom: 
Nikolaj Lenardič, e-mail: nikolaj.lenardic@gov.si, tel. 
+386/1/478-68-33 (vsak delovni dan, med 9. in 14. uro).

VIII. Predložitev vlog
1. Vloge z vso potrebno dokumentacijo pošljite v za-

prti kuverti, ki je opremljena z obrazcem št. 1 (predloži-
tev prijave) na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 
5, 1000 Ljubljana.

2. Rok za oddajo vlog je 20. 8. 2015.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je 

prispela najkasneje do 9. ure dne 20. 8. 2015, v glavno 
pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.

Nepravočasno prispelih ali nepravilno označenih 
vlog strokovna komisija ne bo obravnavala in jih bo ne-
odprte vrnila upravičencu.

IX. Odpiranje vlog: odpiranje prejetih vlog se bo pri-
čelo najkasneje v roku treh dni od poteka roka za oddajo 
vlog in ne bo javno.

X. Izid razpisa
Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najkas-

neje v 60 dneh po preteku roka za oddajo.
Na podlagi predloga komisije o vlogah odloči mi-

nister s sklepom. Upravičenec lahko na ministrstvo za 
zdravje v roku 8 dni od prejema sklepa vloži zoper ta 
sklep pritožbo, o kateri bo odločal minister.

Ministrstvo za zdravje

Št. 3310-16/2015/10 Ob-2759/15

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v na-
daljevanju: agencija), objavlja na podlagi 18. člena Pra-
vilnika o izbiri izvajalcev kontrol na kraju samem (Uradni 
list RS, št. 30/15, v nadaljevanju: pravilnik)

javni razpis
za izbiro izvajalcev kontrol na kraju samem za 

programsko obdobje 2014–2020
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev javnega po-

oblastila za izvajanje kontrol 3. sklopa iz tretje alineje 
drugega odstavka 3. člena pravilnika.

Izvajalec v okviru 3. sklopa izvaja naslednje kontrole:
– Kontrole del za odpravo škode in obnove gozda 

po naravni nesreči.
– Kontrole ureditev gozdnih vlak in cest.
– Kontrole nakupa sadik gozdnega drevja ter po-

trebnega materiala za zaščito mladja pred divjadjo.
Ocena skupnega števila kontrol za programsko ob-

dobje 2014–2020 za 3. sklop znaša 1000 kontrol.
Natančen opis kontrol je opredeljen v specifikacijah, 

ki so del razpisne dokumentacije.
II. Pogoji za izvajalce kontrol na kraju samem
Izvajalec mora izpolnjevati strokovne, prostorske, 

tehnične in organizacijske pogoje za opravljanje kontrol 
na kraju samem v skladu z določili pravilnika.

http://www.mz.gov.si
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II.a Podrobnejši strokovni pogoji za opravljanje kon-
trol so določeni v 6. členu pravilnika.

II.b Podrobnejši prostorski pogoji za opravljanje 
kontrol so določeni v 8. členu pravilnika.

II.c Podrobnejši tehnični pogoji za opravljanje kon-
trol so določeni v 10. in 13. členu pravilnika.

II.d Podrobnejši organizacijski pogoji za opravljanje 
kontrol so določeni v 15. členu pravilnika.

III. Merilo za izbor in način izračuna ponderirane cene
Predvidena višina sredstev javnega razpisa za 

programsko obdobje 2014–2020 za 3. sklop znaša 
300.000,00 EUR z DDV.

Storitev, ki je predmet tega javnega naročila, je finan-
cirana iz Tehnične pomoči Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki se sofinan-
cira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP). Sredstva za izvedbo te storitve so zagotovlje-
na v proračunu Republike Slovenije, NRP 2330-14-0026 
PRP 14-20 – Tehnična pomoč na proračunskih postav-
kah 140021 – Program razvoja podeželja 2007–2013 – 
EU v višini 75 % in 140022 – Program razvoja podeželja 
2014–2020 – slovenska udeležba v višini 25 %.

Prijavitelj za vsako kontrolo, opredeljeno v razpisni 
dokumentaciji, navede ceno.

Merilo za izbor izvajalca je najnižja skupna ponde-
rirana cena.

Skupna ponderirana cena je seštevek pomnoženih 
cen (podanih s strani prijavitelja) in v razpisni dokumen-
taciji predvidenih ponderjev.

IV. Čas in kraj oddaje prijav
Prijavo na javni razpis je potrebno poslati po pošti 

na naslov: Agencije RS za kmetijske trge in razvoj pode-
želja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (agencija), ali oddati 
v vložišču agencije. Prijava je pravočasna, če je oddana 
do vključno 16. 9. 2015. Če prijavitelj pošilja prijavo po 
pošti zadnji dan roka, jo mora poslati priporočeno.

Prijavitelji lahko spremenijo ali umaknejo prijave 
s pisnim obvestilom, ki prispe pred pretekom roka za 
prejem prijav. V primeru umika bo prijava po odpiranju 
neodprta vrnjena prijavitelju.

Prijaviteljevo obvestilo o spremembi ali umiku pri-
jave mora biti pripravljeno, zaprto, označeno in do-
stavljeno tako kot prijava, namesto besede »prijava« 
pa mora biti na ovojnici označeno »sprememba« ali 
»umik«. Sprememba in umik prijave se vložita v enem 
izvodu.

Prijava se vlaga pisno na obrazcih, ki so priloga in 
tako del razpisne dokumentacije, dostopne na spletni 
strani agencije in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano. Sestavni deli prijave morajo biti speti in 
vloženi v mapo po vrstnem redu, ki je določen v razpi-
sni dokumentaciji. Na ovojnici prijave mora biti razviden 
datum in čas (ura, minuta) oddaje prijave, označen s 
strani pošte oziroma vložišča agencije, firma in sedež 
prijavitelja ter oznaka javnega razpisa.

Prijave morajo biti oddane v zaprtih pošiljkah in 
označene »Ne odpiraj – prijava na JR za izbiro izvajalca 
kontrol na kraju samem za 3. sklop«.

Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega 
roka predložena vsaj ena veljavna prijava.

Rok za izbiro izvajalcev
Odpiranje prijav je javno, o terminu odpiranja prijav 

bodo prijavitelji obveščeni naknadno.
O izbiri izvajalca odloči agencija z upravno odločbo 

v roku 21 dni od dneva odpiranja prijav.
Rok, v katerem so prijavitelji obveščeni o izboru
Vročitev odločbe o izboru šteje, da so prijavitelji o 

izboru obveščeni.
Odgovorne osebe za dajanje informacij med javnim 

razpisom
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogo-

če dobiti v informacijski pisarni agencije.

INFO točka: ARSKTRP
Od ponedeljka do četrtka: 8.–15.30; petek: 8.

 
–14.30

Odgovorna in kontaktna oseba  Špela Štern Jelenc ARSKTRP,
Dunajska 160,
1000 Ljubljana 

T: 01/580-77-92
F: 01/478-92-06 

aktrp@gov.si

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

 Ob-2768/15

Namera
za sklenitev neposredne pogodbe 

za sofinanciranje trajnostnih urbanih 
strategij mestnih občin za izvajanje celostnih 

teritorialnih naložb
Objava v Uradnem listu RS, št. 59/15 z dne 7. 8. 

2015
1. Sofinancer: Ministrstvo za okolje in prostor, Du-

najska 47, 1000 Ljubljana, kot neposredni uporabnih 
proračunskih sredstev poziva enajst mestnih občin, da 
oddajo vlogo za dodelitev sredstev za sofinanciranje 
trajnostnih urbanih strategij mestnih občin (TUS), za iz-
vajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb.

2. Pravna podlaga: sofinanciranje trajnostnih urba-
nih strategij mestnih občin za izvajanje celostnih terito-
rialnih naložb je namenjeno pripravi na črpanje sredstev 
iz programskega obdobja 2014–2020. Namera za skle-
nitev neposredne pogodbe za sofinanciranje trajnostnih 
urbanih strategij mestnih občin za izvajanje celostnih 
teritorialnih naložb je v okviru aktivnosti študije in vre-
dnotenja v okviru projekta tehnične pomoči "Študije in 
vrednotenja – MGRT – Operativni program krepitve regi-
onalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013" in 
medsebojno sklenjenega sporazuma o ureditvi medse-
bojnih razmerij št. C1541-15M800023. Pravne podlage 
so navedene v razpisni dokumentaciji točka 1. Pravne 
in programske podlage.

3. Predmet namere: predmet namere je dodelitev 
nepovratnih sredstev za sofinanciranje trajnostnih urba-

mailto:aktrp@gov.si
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nih strategij enajstih mestnih občin, ki služi kot podlaga 
za izvajanje celostnih teritorialnih naložb. Predmet so-
financiranja je enkratno izplačilo pripravljenih, pregle-
danih in potrjenih obveznih vsebin TUS mestnih občin 
v skladu s 7. členom Uredbe 1301/2013/EU.

4. Osnovni pogoji za sklenitev neposredne pogodbe
Sredstva, ki so predmet javne namere ministrstva 

za sklenitev neposredne pogodbe za sofinanciranje, 
so namenjena enajstim mestnim občinam (ki so prija-
vitelji oziroma upravičenci) za pripravo TUS v skladu s 
pripravljeno Metodologijo izračuna ocenjenega stroška 
priprave TUS in enkratnega izplačila (lump sums) ter 
Smernic za pripravo TUS.

Pogoji:
– Predmet aktivnosti mora biti skladen s pred-

metom in namenom in določili namere ministrstva ter 
razpisne dokumentacije.

– Enkratni znesek sofinanciranja za posameznega 
prijavitelja je 12.727,27 EUR v primeru potrjene TUS. 
V primeru neustreznosti TUS je znesek sofinanciranja 
enak 0 EUR.

– Pri nameri ne morejo sodelovati prijavitelji, ki pri-
javijo aktivnosti za isti namen, ki je že predmet sofinan-
ciranja drugih sredstev državnega ali EU proračuna.

– Pri izvedbi aktivnosti mora biti dosledno upo-
števana vsa veljavna zakonodaja ter pravila izvajanja 
kohezijske politike v RS.

Ostale zahteve:
– Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora 

biti predložena v skladu zahtevami namere ministrstva 
in razpisne dokumentacije.

– Prijavitelj mora predložiti podpisano izjavo o se-
znanitvi in strinjanju z razpisno dokumentacijo namere 
ministrstva za sklenitev neposredne pogodbe.

5. Okvirna višina sredstev
Višina nepovratnih sredstev evropske kohe-

zijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje 
aktivnosti po tej nameri ministrstva, znaša največ 
140.000,00 EUR. Enkratni znesek sofinanciranja 
za posameznega upravičenca (mestno občino) je 
12.727,27 EUR v primeru potrjene TUS. V primeru ne-
ustreznosti TUS je znesek sofinanciranja enak 0 EUR.

Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sred-
stva: sredstva bodo dodeljena v okviru upravičenih 
namenov, če bo pripravljena in oddana TUS do 2. 11. 
2015. Po datumu 2. 11. 2015 bodo prispeli TUS pre-
gledani, ali vsebujejo obvezne vsebine, navedene v 
Smernicah za pripravo TUS in kolikor bodo vsebine 
ustrezne, bodo sredstva dodeljena v roku 30 dni.

6. Roki: rok za prejem vloge je 7. 9. 2015 do 
12. ure.

Odpiranje vlog
Rok za prejem vloge je 7. 9. 2015 do 12. ure. Vlo-

ga se šteje za pravočasno, če jo naročnik, ne glede 
na način prenosa, prejme v vložišče glavno pisarno 
Ministrstva za okolje in prostor do 12. ure.

Vlogo se lahko predloži po pošti na naslov: Ministr-
stvo za okolje in prostor, Dunajska 47, 1000 Ljubljana, 
oziroma v glavno pisarno na naslovu: Ministrstvo za 
okolje in prostor, Dunajska 47, 1000 Ljubljana. Vloga 
mora biti oddana na prijavnem obrazcu, s priloženo 
izjavo (obrazec 1 in 2).

Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno najkas-
neje v roku 3 delovnih dni od poteka roka za oddajo.

Rok obveščanja: sofinancer bo vlagatelje obvestil 
o dodelitvi sredstev v roku 30 dni od odpiranja vlog.

7. Informacije: vse informacije morajo biti zahteva-
ne v pisni obliki, na naslov: spzjn.mop@gov.si. Razpis-
na dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo 

na spletnem naslovu: http://www.mop.gov.si/si/javne_
objave/javni_razpisi/.

Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 622-07/2015-1 Ob-2749/15

Občina Komen na podlagi določil Zakona o ure-
sničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13), Zakona 
o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 
123/08, 90/12, 111/13), Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
3/13), Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in kul-
turnih spomenikov na območju Občine Sežana (Urad-
ne objave, št. 13/1992), Odloka o proračunu Občine 
Komen za leto 2015 (Uradni list RS, št. 15/15, 43/15) 
ter Letnega programa kulture Občine Komen za leto 
2015 (Uradni list RS, št. 15/15) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje investicij v opremo v objektih 

nepremične sakralne kulturne dediščine v Občini 
Komen v letu 2015

1. Naročnik: Občina Komen, Komen 86, 6223 Ko-
men.

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij 
v opremo v sakralnih objektih v Občini Komen v letu 
2015, ki so v skladu z Odlokom o razglasitvi naravnih 
znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju Ob-
čine Sežana razglašeni kot umetnostni ali arhitekturni 
spomeniki lokalnega pomena.

3. Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo lastniki 
sakralnih objektov na območju Občine Komen.

4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnju-

jejo naslednje pogoje:
– objekt je razglašen kot umetnostni ali arhitekturni 

spomenik lokalnega pomena in se nahaja na območju 
Občine Komen,

– prijavitelj mora imeti zagotovljena sredstva v 
višini najmanj 50 % vrednosti investicije,

– priloženi morajo biti kulturnovarstveni pogoji ali 
kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije.

5. Merila za sofinanciranje: Občina Komen bo sofi-
nancirala investicijo v opremo tistih prijaviteljev, ki bodo 
izpolnjevali vse, v tem razpisu, določene pogoje. Delež 
sofinanciranja Občine Komen posamezne investicije 
znaša največ 50 % vrednosti investicije, in sicer soraz-
merno s številom prijav ter višino zagotovljenih sred-
stev v proračunu Občine Komen. Prijavitelji so dolžni 
ob prijavi priložiti tri ponudbe za investicijo v opremo. 
Občina Komen bo pri določitvi višine sofinanciranja in-
vesticije upoštevala najugodnejšo ponudbo.

6. Upravičeni stroški
Sofinancira se nakup oziroma obnova naslednje 

opreme:
– klopi,
– stoli,
– orgle,
– cerkveni lestenci,
– ogrevalni sistemi.
7. Okvirna višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev, namenjenih sofinanci-

ranju investicij v opremo v letu 2015, je 10.000,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 

180201 – Sofinanciranje obnove nepremične kulturne 
dediščine.

mailto:spzjn.mop@gov.si
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8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na proračunska sredstva morajo biti porabljena v prora-
čunskem letu 2015.

9. Objava javnega razpisa
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS.
Besedilo razpisa in razpisno dokumentacijo lahko 

prijavitelji dobijo na spletni strani občine: www.komen.
si/objave/razpisi ali v sprejemni pisarni Občine Komen 
v poslovnem času občinske uprave.

10. Rok za oddajo vlog: rok za predložitev prijav 
je 21 dni od dneva objave javnega razpisa v Uradnem 
listu RS.

11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in po-
datke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Ko-
men, Komen 86, 6223 Komen, v zapečatenem ovitku z 
izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na javni 
razpis – Investicija v opremo v sakralnih objektih 2015«. 
Na hrbtni strani mora biti naziv in naslov predlagatelja.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana pripo-
ročeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena 
v sprejemni pisarni Občine Komen.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisna dokumentacija. V tem primeru bodo prijavitelji 
pozvani, da vlogo dopolnijo v roku 8 dni od prejema po-
ziva k dopolnitvi vloge.

Obrazci za prijavo na razpis se lahko dvignejo v 
sprejemni pisarni Občine Komen. Razpis in obrazci so 
dosegljivi tudi preko spletne strani Občine Komen: www.
komen.si/objave/razpisi.

12. Postopek dodelitve sredstev, rok, v katerem 
bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa ter način so-
financiranja

Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija 
za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje 
investicij v opremo v objektih nepremične sakralne kul-
turne dediščine na območju Občine Komen v letu 2015 
(v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan Občine 
Komen.

Prijavitelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo 
pozvani k dopolnitvi vlog v roku 8 dni od prejema poziva 
za dopolnitev vloge.

Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba ali 
nepopolne vloge, ki kljub pozivu ne bodo pravočasno 
dopolnjene, bodo zavržene. Prepozne vloge bodo ne-
odprte vrnjene prijaviteljem.

Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni najpozne-
je v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.

Na podlagi predloga komisije, bo občinska uprava 
izdala posamično odločbo, s katero bo odločila o odo-
britvi ter deležu sofinanciranja ali zavrnitvi sofinanciranja 
posamezne investicije.

Z izbranimi prijavitelji bo sklenjena pogodba o so-
financiranju investicij v opremo v objektih nepremične 
sakralne kulturne dediščine v Občini Komen v letu 2015.

13. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse 
dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainte-
resirani po tel. 05/73-10-461 pri Soraji Balantič oziroma 
po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si v času 
uradnih ur.

Občina Komen

Št. 430-40/2015 Ob-2758/15

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 
– ZUUJFO) in 34. člena Statuta Občine Litija (Uradni 
list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) župan Ob-
čine Litija Franci Rokavec v skladu s prvim odstav-
kom 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
(ZGJS) (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 
42. v povezavi s 44. členom Zakona o javno-zaseb-
nem partnerstvu (ZJZP) (Uradni list RS, št. 127/06) in 
17. členom Koncesijskega akta o organizaciji in načinu 
izvajanja izbirne gospodarske javne službe oskrbe s 
toplotno energijo za objekta OŠ Gradec in Vrtec Med-
vedek (Uradni list RS, št. 57/15) objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje izbirne 

gospodarske javne službe oskrbe s toplotno 
energijo za objekta OŠ Gradec in Vrtec Medvedek

1. Podatki o koncedentu: Občina Litija, Jerebova 
ulica 14, 1270 Litija.

Kontaktni podatki: http://www.litija.si/; e-naslov: 
obcina.litija@litija.si, tel. 01/89-63-424, odgovorna 
oseba: Rokavec Franci, župan, kontaktna oseba: Igo-
rij Parkel.

2. Podatki o koncesijskem aktu: koncesijski akt 
o organizaciji in načinu izvajanja izbirne gospodarske 
javne službe oskrbe s toplotno energijo za objekta OŠ 
Gradec in Vrtec Medvedek, sprejet s strani Občinske-
ga sveta Občine Litija na 6. redni seji dne 27. 7. 2015, 
je bil objavljen dne 31. 7. 2015 v Uradnem listu RS, 
št. 57/15, in začel veljati naslednji dan po objavi, to je 
dne 1. 8. 2015.

3. Predmet, narava, obseg in območje javno za-
sebnega partnerstva

Predmet izvajanja gospodarske javne službe, ki se 
podeljuje s predmetnim razpisom, je izvajanje gospo-
darske javne službe oskrbe s toplotno energijo za jav-
na objekta OŠ Gradec in Vrtec Medvedek na območju 
Bevkove ulice v Litiji. Razmerje med javnim in zaseb-
nim partnerjem se opredeli kot koncesijsko pogodbeno 
javno-zasebno partnerstvo.

Gospodarska javna služba obsega naslednje sto-
ritve:

– rekonstrukcijo kotlovnice OŠ Gradec in dobavo 
ter postavitev nove strojne opreme,

– rekonstrukcijo toplotne podpostaje Vrtca Med-
vedek in dobavo ter postavitev nove strojne opreme,

– izgradnjo morebitne(ih) naprav(e) SPTE,
– upravljanje, obratovanje, vzdrževanje in razvoj 

kotlovnic, toplotnih podpostaj in morebitnih naprav 
SPTE;

– priključitev uporabnikov na distribucijsko omrežje 
zemeljskega plina, vključno z izgradnjo priključkov;

– oskrbo objektov OŠ Gradec in Vrtec Medvedek 
s toplotno energijo.

4. Začetek in čas tranjanja koncesije: izvajanje 
koncesijske dejavnosti traja 15 let, pri čemer se lahko 
pod pogoji, določenimi v pogodbi, podaljša. Začetek 
koncesijske dobe se opredeli v koncesijski pogodbi.

5. Postopek izbire koncesionarja
Koncedent bo koncesijo na podlagi javnega raz-

pisa oddal na podlagi zaključenega postopka ocenje-
vanja vlog skladno z določbami ZJZP in koncesijskega 
akta ob smiselni aplikaciji določb ZJN-2.

Koncedent skladno z 59. členom ZJZP tudi po 
objavi javnega razpisa ni zavezan, da izbere izvajalca 
javno-zasebnega partnerstva. Koncedent lahko v vsa-
kem trenutku brez kakršnegakoli povračila morebitnih 
stroškov ponudnikom razveljavi postopek in ne odda 

http://www.komen.si/objave/razpisi
http://www.komen.si/objave/razpisi
http://www.komen.si/objave/razpisi
http://www.komen.si/objave/razpisi


Stran 1488 / Št. 59 / 7. 8. 2015 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

koncesije oziroma jo odda v ponovljenem postopku, 
kar pomeni, da tudi najugodnejša ponudba ne zavezuje 
koncedenta k izboru koncesionarja.

Koncedent sme skladno s 60. členom ZJZP vse 
do sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu 
izločiti ponudnika, ki najbolj ustreza postavljenim me-
rilom, in izbrati naslednjega na ocenjevalni lestvici, če 
nastopijo okoliščine, ki kažejo na to, da ponudnik ne bo 
mogel izpolnjevati obveznosti iz pogodbe.

Za sodelovanje pri postopku izbire koncesionarja 
za izvedbo predmeta koncesije je bila s sklepom ime-
novana strokovna komisija, ki sodeluje v postopku 
izbire koncesionarja tako, da izvede javno odpiranje 
vlog. Strokovna komisija vlog, ki so prispele po roku, 
določenem v javnem razpisu, in nepravilno predlože-
nih vlog ne odpre, temveč jih neodprte nemudoma 
vrne pošiljatelju. O odpiranju vlog se vodi zapisnik. 
Vanj se vpišejo morebitne pripombe predstavnikov 
kandidatov o poteku javnega odpiranja. Po konča-
nem odpiranju strokovna komisija pregleda ponudbe 
in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje, pri čemer 
glede dopolnjevanja in pojasnjevanja ponudb upošte-
va določbe veljavne zakonodaje. Strokovna komisija 
vroči zapisnik o javnem odpiranju v roku osmih dni 
vsem ponudnikom.

Po končanem pregledu in vrednotenju komisija 
sestavi poročilo ter navede, katere ponudbe izpolnju-
jejo razpisne zahteve, ter razvrsti te vloge tako, da je 
razvidno, katera izmed njih najbolj ustreza postavljenim 
merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na 
ustreznost postavljenim merilom. Komisija posreduje 
poročilo organu koncedenta.

O izbiri koncesionarja odloči koncedent z upravno 
odločbo.

Neposredno pred izdajo odločbe o izbiri se stranke 
na ustni obravnavi seznanijo s potekom postopka in nji-
hovim uspehom v postopku ter se jim določi rok, ki ne 
sme biti daljši od 15 dni, da podajo svoje pripombe. Če 
v tem roku pripombe niso podane, se šteje, da stranke 
nimajo pripomb.

Do seznanitve s potekom postopka iz prejšnjega 
odstavka ni dovoljeno pregledovanje in prepisovanje 
spisov v tistih delih, ki se nanašajo na vloge drugih 
strank v postopku in okoliščine, povezane z njimi.

Odločba se izda z omejenim rokom veljave, ki ne 
sme biti daljši od enega leta. Čas veljavnosti odločbe 
se določi v njenem izreku. Če v tem času ne pride do 
sklenitve pogodbe, odločba o izbiri preneha veljati.

O pritožbi zoper odločbo o izbiri, ki jo izda občin-
ska uprava, odloči župan.

Zoper dokončno odločbo o izbiri je mogoče začeti 
upravni spor.

Kandidati bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
po izdaji upravne odločbe in pred podpisom koncesij-
ske pogodbe, to je predvidoma do 15. 9. 2015.

Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem 
bo sklenil župan Občine Litija.

6. Kraj, čas in plačilni pogoji za dvig razpisne do-
kumentacije

Razpisna dokumentacija javnega razpisa je brez-
plačno dostopna na spletni strani naročnika.

Prijavitelji morajo pri podaji vloge nujno upoštevati 
določbe razpisne dokumentacije.

7. Kraj in rok za predložitev vlog, pogoji za njihovo 
predložitev ter naslov, prostor, datum in ura odpiranja 
vlog

Vloge morajo do roka za oddajo prijav prispeti na 
naslov koncedenta: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 
1270 Litija.

Končni rok za oddajo prijav je 24. 8. 2015 do 
10. ure.

Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno 
ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega 
roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (preje-
mna teorija).

Strokovna komisija vlog, ki so prispele po roku, 
določenem v javnem razpisu, in nepravilno predloženih 
vlog ne odpre, temveč jih neodprte nemudoma vrne 
pošiljatelju.

Pred potekom roka za oddajo prijav lahko prijavi-
telj v pisni obliki kadarkoli spremeni ali umakne že od-
dano vlogo. Po izteku roka za oddajo prijav, prijavitelji 
ne morejo več spreminjati ali umikati vloge.

Vsaka sprememba ali umik vloge mora biti dosta-
vljena na način, določen v razpisni dokumentaciji. Na 
pošiljki mora biti jasno označeno, da gre za umik (prija-
vitelj na ovojnico napiše »umik vloge« in naziv javnega 
razpisa) ali spremembo vloge (prijavitelj na ovojnico 
napiše »sprememba vloge« (z datumom spremembe) 
in naziv javnega razpisa). V spremenjeni vlogi mora biti 
jasno navedeno, kateri del vloge se spreminja in kateri 
del vloge ostaja nespremenjen.

Javno odpiranje vlog bo potekalo na sedežu kon-
cedenta (sejna soba) 24. 8. 2015 ob 11.30.

Ob podaji vloge morajo prijavitelji predložiti ustre-
zna zavarovanja za resnost vloge skladno z določbami 
razpisne dokumentacije.

Pri podaji vloge morajo prijavitelji upoštevati vse 
pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije.

8. Zahteve glede vsebine vlog: zahteve glede vse-
bine vloge so natančno opredeljene v razpisni doku-
mentaciji. Pri podaji vloge morajo prijavitelji upoštevati 
vse zahteve iz razpisne dokumentacije.

9. Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in 
dokazila o njihovem izpolnjevanju: pogoji, ki jih morajo 
kandidati izpolnjevati, in dokazila o njihovem izpolnje-
vanju so natančno opredeljeni v razpisni dokumenta-
ciji. Vloge morajo biti pripravljene skladno z določbami 
razpisne dokumentacije.

10. Pogoji za predložitev skupne vloge: pogoji za 
predložitev skupne vloge so natančno opredeljeni v 
razpisni dokumentaciji. Vloge morajo biti pripravljene 
skladno z določbami razpisne dokumentacije.

11. Merila za izbiro najugodnejšega kandidata
Merila za izbor najugodnejše ponudbe so:
– Stroški oskrbe s toplotno energijo (relevantna 

je skupna povprečna cena toplote iz obrazca Vloga 
brez DDV) – upošteva se cena na dve decimalni mesti 
natančno;

– Dosedanje reference prijavitelja (relevantna je 
navedba iz obrazca podatki o referenčnem delu ter 
predloženih referenčnih potrdil; kolikor prijavitelj ne bo 
predložil ustreznih referenčnih potrdil, za takšno refe-
renco ne bo prejel dodatnih točk);

– Strokovna, finančna in organizacijska usposo-
bljenost prijavitelja (relevantna je navedba iz obrazca 
Izjava o izpolnjevanju ekonomsko finančnih pogojev in 
obrazec S.BON).

Pri merilu »Stroški oskrbe s toplotno energijo« 
prejme prijavitelj, ki bo ponudil najnižjo povprečno ceno 
toplote, 70 točk, ostali prijavitelji pa dobijo točke po 
formuli:

(najnižja skupna povprečna cena toplote/ponujena 
skupna povprečna cena toplote) x 70 = število točk

Pri merilu »Dosedanje reference ponudnika« prej-
me ponudnik za 5 izvedenih projektov (ki so zahtevani 
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za izpolnjevanje pogoja) novogradnje ali rekonstrukcije 
kotlovnice (na katerikoli energent) vsake v velikosti nad 
300 kW nazivne moči, izvedenih v petih letih pred ob-
javo javnega razpisa, 10 točk, za vsak nadaljnji projekt 
(katerega predmet mora biti gradnja ali rekonstrukcija 
kotlovnice na energent zemeljski plin) pa dodatni dve 
točki, a ne več kot deset točk. Skupno lahko prijavitelj 
v okviru predmetnega merila prejme največ 20 točk.

Pri merilu »Strokovna, finančna in organizacijska 
usposobljenost prijavitelja« prejme ponudnik dodatne 
točke iz naslova bonitetne ocene po S.BON AJPES 
modelu in iz naslova vrste zavarovanja, ki ga predloži, 
in sicer največ 10 točk:

– za vsako boljšo bonitetno oceno od SB6 prejme 
ponudnik dodatno točko, a ne več kot 5 točk,

– če ponudnik namesto zahtevanega zavarovanja 
za dobro izvedbo del v obliki menične izjave z bianco 
menico predloži bančno garancijo, prejme dodatnih 
5 točk.

Maksimalno skupno število točk je 100.
Dodatno merilo v primeru enakovrednih prijav: v 

primeru, da dve pravilni in samostojni prijavi po ocenje-
vanju prejmeta enako število točk, bo koncedent med 
njima izbral tisto vlogo ponudnika, ki je ponudil nižjo 
ceno toplotne energije.

12. Zastavitev vprašanj
Prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z raz-

pisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega raz-
pisa za podelitev koncesije na zgoraj navedeni ele-
ktronski naslov: obcina.litija@litija.si. Skrajni rok za 
postavitev vprašanj v zvezi z razpisom je 5 dni pred 
rokom za oddajo prijav do 10. ure. Koncedent bo po-
dal pojasnila navezujoča se na zastavljena vprašanja 
najkasneje 3 dni pred rokom za oddajo prijav.

Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumen-
tacijo ali postopkom postanejo sestavni del razpisne 
dokumentacije.

Občina Litija
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Razpisi delovnih mest

 Ob-2752/15

Na podlagi 53. in 58. člena ZOFVI (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 
57/12 – ZPCP-2D; v nadaljevanju: ZOFVI) Svet zavoda 
Vrtca Otona Župančiča Črnomelj, Kidričeva ulica 18/b, 
8340 Črnomelj, ki ga zastopa predsednik Jože Vrščaj, 
razpisuje delovno mesto

ravnatelja

Vrtca Otona Župančiča Črnomelj, Kidričeva ulica 18/b, 
8340 Črnomelj, matična številka 5057019000, kakor sledi.

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo rav-
natelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne 
pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, 
št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) in podzakon-
ski predpisi, predvsem pa mora:

– izpolnjevati pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega 
delavca,

– imeti najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju,

– imeti naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 
5 let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit,

– imeti ustrezne pedagoške, vodstvene, organiza-
cijske in druge sposobnosti za vodenje vrtca.

Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat/ka, ki 
nima ravnateljskega izpita, vendar ga mora pridobiti naj-
kasneje v enem letu po začetku mandata, v nasprotnem 
primeru mu mandat preneha po zakonu.

Kandidat/ka bo imenovan/na za mandatno dobo 
5 let od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2021. Začetek dela je 
1. 1. 2016.

Kandidat/ka naj pisno prijavo z dokazili:
– o izpolnjevanju zahtevanih zakonskih pogojev 

(potrdilo o izobrazbi; nazivu; opravljenem strokovnem iz-
pitu; potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu; potrdilo 
pristojnega državnega organa, iz katerega bo izhajalo, 
da kandidat/ka ni bila pravnomočno obsojena zaradi 
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, na nepogojno kazen več kot šest mesecev in 
ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja 
zoper spolno nedotakljivost; potrdilo pristojnega držav-
nega organa – sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem 
postopku; potrdila pristojnih državnih organov ob oddaji 
vloge ne smejo biti starejša od 30 dni);

– program vodenja vrtca v mandatnem obdobju, ki 
je predmet razpisa;

– opis dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju in

– kratek življenjepis

pošlje s priporočeno pošiljko najpozneje v 15 dneh 
po objavi razpisa (rok za prijavo se izteče 21. 8. 2015 do 
10. ure), na naslov Svet zavoda Vrtca Otona Župančiča 
Črnomelj, Kidričeva ulica 18/b, 8340 Črnomelj in na ku-
verti označi »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Vrtca Otona Župančiča Črnomelj

Št. 110-17/2015 Ob-2767/15

Ministrstvo za pravosodje na podlagi 4. člena Zako-
na o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za 
sodnike mednarodnih sodišč (Uradni list RS, 64/01 in 
59/02; v nadaljnjem besedilu: ZPKSMS) razpisuje

tri mesta kandidatk in kandidatov za sodnico 
ali sodnika na Evropskem sodišču za človekove 
pravice v Strasbourgu (v nadaljevanju: ESČP)

Kandidacijski pogoji (3. člen ZPKSMS):
Za kandidata za sodnika mednarodnega sodišča 

lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev 
na sodniško mesto vrhovne sodnice ali vrhovnega so-
dnika po določbah zakona, ki ureja sodniško službo ali 
oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev za sodnico ali 
sodnika ustavnega sodišča.

Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora oseba 
izpolnjevati tudi pogoj aktivnega znanja jezika ali vsaj 
enega od jezikov, ki se pri mednarodnem sodišču upo-
rabljajo kot uradni jezik (angleški ali francoski jezik).

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, 
Ljubljana, Župančičeva 3, z obveznim pripisom: »Za 
razpis št. 110-17/2015«.

Prijave je potrebno vložiti v 40 dneh po objavi v 
Uradnem listu RS.

Kandidati morajo prijavi priložiti dokazila o izpol-
njevanju razpisnih pogojev in opis svoje strokovne 
dejavnosti po zadnjem pridobljenem strokovnem ozi-
roma znanstvenem naslovu. Življenjepis in dokazila 
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev je treba priložiti 
v slovenskem jeziku in v angleškem ali francoskem 
jeziku, pri čemer je potrebno življenjepis posredovati 
na elektronski naslov ministrstva (gp.mp@gov.si) tudi 
v elektronski Word obliki.

Za kandidata za sodnika ESČP je lahko predlagana 
(6. člen ZPKSMS) in izvoljena (7. člen ZPKSMS) oseba, 
ki izpolnjuje tudi posebne pogoje, določene v 21. členu 
Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svo-
boščin (Uradni list RS, št. 33/94 – MP, št. 7/94, Urad-
ni list RS, št. 102/03 – MP, št. 22/03, Uradni list RS, 
št. 49/05 – MP, št. 7/05, Uradni list RS, št. 48/09 – MP, 
št. 12/09 in Uradni list RS, št. 46/10 – MP, št. 8/10).

Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave

 Ob-2760/15

Na podlagi prvega odstavka 16. člena Zakona o 
fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15) Vlada Re-
publike Slovenije objavlja

javni poziv
za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člane 

Fiskalnega sveta
Kandidati, ki se bodo prijavili na navedeni javni po-

ziv, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so strokovnjaki s področja makroekonomije, jav-

nih financ ali ekonomije. Kot strokovnjak s področja ma-
kroekonomije, javnih financ ali ekonomije se šteje oseba 
z najmanj univerzitetno izobrazbo ali izobrazbo pridob-
ljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z 
zakonom, ki ureja visoko šolstvo in ima najmanj 10 let 
delovnih izkušenj na svojem strokovnem področju, pri 
čemer se ocenjujejo tudi poslovna uspešnost, uspešnost 
na dosedanjih delovnih mestih in ugled;

– ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi na-
klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, in sicer na zaporno kazen v trajanju več kot 
šest mesecev.

Kandidat mora k prijavi priložiti:
1. v celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen 

na spletni strani http://europass.cedefop.europa.eu/euro-
pass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.
csp?loc=sl_SI);

2. dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
3. dokazilo kandidata o vseh dosedanjih zaposli-

tvah, iz katerih je razviden datum sklenitve in prekini-
tve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu. 
Kandidat tudi kratko opiše delo, ki ga opravlja pri tem 
delodajalcu;

4. pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja, da ni 
bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in sicer na 
zaporno kazen v trajanju več kot šest mesecev;

5. pisno izjavo kandidata, da sprejema kandidaturo;
6. obrazložitev prijave;
7. pisno izjavo kandidata, da za namen tega po-

stopka dovoljuje Ministrstvu za finance pridobitev po-
datkov iz 4. točke iz uradnih evidenc. V primeru, da 
kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, 
mora sam predložiti ustrezna dokazila.

Kandidati morajo vlogi priložiti tudi izjavo, s katero 
izrecno dovoljujejo, da Ministrstvo za finance preveri re-
sničnost podatkov, navedenih v prijavi, ter obdelavo in 
uporabo njihovih osebnih podatkov v zvezi s postopkom 
imenovanja.

Član Fiskalnega sveta je imenovan za dobo pet let, 
vendar največ dvakrat zaporedoma.

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življe-
njepisom in zahtevanimi izjavami v 40 dneh po objavi 
na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, 
p.p. 644, 1001 Ljubljana, z označbo "za javni poziv 
št. 110-62/2015 za člane Fiskalnega sveta" ali na elek-
tronski naslov: gp.mf@gov.si, pri čemer veljavnost pri-
jave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Obravnavane bomo samo pravočasne in popolne 
vloge. Nepravočasne in nepopolne vloge ne bodo uvr-
ščene v izbirni postopek.

Za dodatne informacije o objavi pokličite Katjo No-
vak na številko 01/369-6778.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni le v primeru ime-
novanja, ne pa tudi v primeru neuvrstitve v nadaljnji 
postopek in neimenovanja. V postopku ni možnosti vla-
ganja pravnih sredstev.

Kandidati pod kazensko in materialno odgovorno-
stjo odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi.

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

Vlada Republike Slovenije

Št. 05/2015 Ob-2761/15

Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške 
zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004 v zvezi z 31. členom 
Zakona o odvetništvu in 67. členom Statuta Odvetniške 
zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbor-
nice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika 
odvetniških kandidatov in imenika odvetniških priprav-
nikov ter 7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slo-
venije o merilih in postopkih za ugotavljanje primernosti 
poslovnih prostorov in opreme, potrebne za opravljanje 
odvetniškega poklica, objavljamo obvestilo:

I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Obveščamo vas, da se Renata Gradišar, rojena 

9. 7. 1975 v Kranju, z dnem 8. 7. 2015 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v 
Ljubljani, Tbilisijska ulica 81.

Obveščamo vas, da se Maša Kociper, rojena 17. 7. 
1972 v Mariboru, z dnem 8. 7. 2015 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljubljani, Trdinova ulica 7 (zaposlena pri odvetniku 
Andreju Rauterju).

Obveščamo vas, da se Žiga Dolhar, rojen 16. 5. 
1983 v Kranju, z dnem 8. 7. 2015 vpiše v imenik odvetni-
kov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, 
Bleiweisova cesta 30 (zaposlen v Odvetniški pisarni 
Wolf Theiss – Podružnica v Sloveniji).

Obveščamo vas, da se Ana Habič, rojena 15. 12. 
1984 v Ljubljani, z dnem 8. 7. 2015 vpiše v imenik od-
vetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v 
Ljubljani, Trg republike 3 (zaposlena v Odvetniški družbi 
Kavčič, Rogl in Bračun, o.p., d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Peter Malis, rojen 8. 1. 1986 
v Ljubljani, z dnem 8. 7. 2015 vpiše v imenik odvetnikov 
Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Trg 
republike 3 (zaposlen v Odvetniški družbi Kavčič, Rogl 
in Bračun, o.p., d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Miha Paternoster, rojen 
8. 10. 1980 v Ljubljani, z dnem 9. 7. 2015 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v 
Ljubljani, Župančičeva ulica 4 (zaposlen v Odvetniški 
družbi Kukar in partnerji o.p., d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Anže Pavšek, rojen 3. 2. 
1984 v Ljubljani, z dnem 8. 7. 2015 vpiše v imenik od-
vetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v 
Ljubljani, Komenskega ulica 36 (zaposlen v odvetniški 
družbi Odvetniki Šelih & partnerji, o.p., d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Grega Rutar, rojen 3. 1. 
1985 v Postojni, z dnem 8. 7. 2015 vpiše v imenik odve-
tnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub-

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp?loc=sl_SI
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp?loc=sl_SI
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp?loc=sl_SI
mailto:gp.mf@gov.si
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ljani, Slovenska cesta 56 (zaposlen v Odvetniški družbi 
Fašun, Melihen, Milač, Strojan o.p. d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Mirko Filipović, rojen 15. 9. 
1986 v Ljubljani, z dnem 2. 7. 2015 vpiše v imenik od-
vetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v 
Domžalah, Kolodvorska ulica 6.

Obveščamo vas, da se Uroš Pavlina, rojen 26. 1. 
1988 v Celju, z dnem 8. 7. 2015 vpiše v imenik odve-
tnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ce-
lju, Stanetova ulica 2 (zaposlen pri odvetniku Andreju 
Fijavžu).

Obveščamo vas, da se Tanja Graonja, rojena 6. 8. 
1984 v Kranju, z dnem 9. 7. 2015 vpiše v imenik odve-
tnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Kra-
nju, Partizanska cesta 6 (zaposlena v odvetniški družbi 
Advokatura, odv. Jože Kristan o.p. d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Kira Zorman, rojena 29. 7. 
1985 v Kopru, z dnem 8. 7. 2015 vpiše v imenik odve-
tnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Kopru, 
Ferrarska 12 (zaposlena v Odvetniški družbi Zorman 
d.o.o., o.p.).

Obveščamo vas, da se Tjaša Ažnik, rojena 29. 3. 
1978 v Mariboru, z dnem 8. 7. 2015 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v 
Mariboru, Trg Leona Štuklja 5.

Obveščamo vas, da se Klemen Kmetič, rojen 4. 4. 
1985 v Trbovljah, z dnem 8. 7. 2015 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v 
Ljubljani, Slovenska cesta 55 B.

Obveščamo vas, da se Marko Frantar, rojen 24. 5. 
1985 v Ljubljani, z dnem 8. 7. 2015 vpiše v imenik od-
vetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v 
Ljubljani, Tomšičeva ulica 3.

II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Obveščamo vas, da se Jurij Munih, rojen 27. 10. 

1952 v Ljubljani, odvetnik iz Kopra, Trg Brolo 2, z dnem 
30. 6. 2015 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške 
zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju 
odvetniškega poklica zaradi upokojitve.

Prevzemnik poslov odvetniške pisarne Jurija Mu-
niha je Rok Munih, odvetnik iz Kopra, Župančičeva 
ulica 16.

Obveščamo vas, da se Danica Kostevc, rojena dne 
12. junija 1955 v Brežicah, odvetnica iz Brežic, Pod ob-
zidjem 26, z dnem 15. 5. 2015 izbriše iz imenika odve-
tnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama od-
rekla opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve.

Prevzemnica odvetniške pisarne Danice Kostevc je 
Petra Valentinčič, odvetnica iz Brežic, Pod obzidjem 26.

Obveščamo vas, da se Jožef Majer, rojen 20. 2. 
1954 v Mariboru, odvetnik iz Maribora, Ulica Vita Kraig-
herja 5, z dnem 18. 5. 2015 izbriše iz imenika odvetnikov 
Odvetniške zbornice Slovenije, iz razloga po 9. točki 
prvega odstavka 30. člena Zakona o odvetništvu.

Prevzemnica odvetniške pisarne Jožefa Majerja je 
odvetnica Maja Praviček, Partizanska cesta 30, Maribor.

Obveščamo vas, da se Majda Kmet, rojena 7. 2. 
1951 v Ljubljani, odvetnica iz Ljubljane, Cesta v Gorice 
38, z dnem 30. 6. 2015 izbriše iz imenika odvetnikov 
Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla 
opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve.

Prevzemnica odvetniške pisarne Majde Kmet je 
odvetnica Tjaša Valič iz Odvetniške družbe Valič o.p. 
d.o.o., Nazorjeva ulica 12, Ljubljana.

Zadeva: Obvestilo o preselitvi sedeža odvetniške 
družbe

Obveščamo vas, da se Franc Florjančič, rojen 
28. 5. 1975 v Ljubljani, odvetnik iz Odvetniške družbe 
Florjančič & Petrič, o.p., d.o.o., Vojkova ulica 10, Idrija, 

z dnem 31. 5. 2015 izbriše iz imenika odvetnikov Odve-
tniške zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel oprav-
ljanju odvetniškega poklica.

Prevzemnica odvetniške pisarne Franca Florjančiča 
je Maja Petrič, odvetnica iz Odvetniške družbe Florjančič 
& Petrič, o.p., d.o.o., Vojkova ulica 10, Idrija.

Obveščamo vas, da se Lenčka Žefran, rojena 9. 4. 
1970 v Postojni, odvetnica iz Sežane, Partizanska cesta 
33 b, z dnem 30. 6. 2015 izbriše iz imenika odvetnikov 
Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla 
opravljanju odvetniškega poklica.

Prevzemnik odvetniške pisarne Lenčke Žefran je 
odvetnik Gorazd Gabrič iz Odvetniške družbe Gabrič, 
o.p., d.o.o., Partizanska cesta 66, 6210 Sežana.

III. Spremembe
Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: 

Škerlj, Bobnar, Kolbezen, odvetniška pisarna, d.o.o., 
Novo mesto, Vrhovčeva ulica 1, spremenjena, in sicer 
se spremenjena firma glasi: Škerlj, Bobnar, odvetniška 
pisarna, d.o.o., Novo mesto, Vrhovčeva ulica 1.

Obveščamo vas, da se na podlagi odločbe Upravne 
enote Mozirje, številka: 211-8/2015-6 z dne 11. 5. 2015, 
spremeni priimek odvetnice dr. Anite Dolinšek iz Mozirja, 
Šmihelska cesta 2, v: Anita Napotnik.

Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: Od-
vetniška družba Potrpin o.p. d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 
Domžale, spremenjena, in sicer se spremenjena firma 
glasi: Odvetniška družba Potrpin, Volgemut, Hajtnik o.p. 
d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale.

Obveščamo vas, da se na podlagi odločbe Upravne 
enote Domžale, številka: 211-67/2015/5 (10791) z dne 
19. 5. 2015 spremeni priimek odvetnice Tatjane Markelj 
iz Odvetniške družbe Tatjana Markelj o.p. – d.o.o., Lju-
bljanska 64, Domžale, v: Tatjana Markelj - Pečečnik.

Obveščamo vas, da Jure Sajovic, rojen 6. 4. 1983 v 
Kranju, odvetnik iz Kranja, z dnem 31. 5. 2015 preneha 
opravljati odvetništvo kot odvetnik, zaposlen pri odvetni-
ku Željku Batiniču, Zoisova ulica 1, Kranj, glede na to, 
da je pričela poslovati odvetniška družba Odvetniška 
pisarna Sajovic d.o.o., Koroška cesta 21, 4000 Kranj.

Odvetnik Jure Sajovic z dnem 1. 6. 2015 odvetniški 
poklic opravlja v okviru poslovanja Odvetniške pisarne 
Sajovic d.o.o., Koroška cesta 21, 4000 Kranj.

Obveščamo vas, da Uroš Bogša, rojen 12. 11. 1984 
v Mariboru, odvetnik iz Ljubljane, Bleiweisova cesta 30, 
z dnem 31. 5. 2015 preneha opravljati odvetništvo kot 
odvetnik, zaposlen v Odvetniški pisarni Fabiani, Petro-
vič, Jeraj, d.o.o., Bleiweisova cesta 30, Ljubljana.

Odvetnik Uroš Bogša z dnem 1. 6. 2015 nadaljuje 
odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na is-
tem naslovu: Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, tel. 
01/620-52-20, faks 01/620-52-11.

Obveščamo vas, da bo Lidija Košutnik Paglavec, 
rojena 14. 6. 1970 v Slovenj Gradcu, odvetnica iz Idrije, 
Prelovčeva ulica 5, z dnem 22. 6. 2015 prenehala opra-
vljati odvetništvo kot odvetnica, zaposlena pri odvetnici 
Irmi Rupnik Prelovec, Prelovčeva ulica 5, Idrija.

Odvetnica Lidija Košutnik Paglavec bo z dnem 
23. 6. 2015 nadaljevala odvetniško dejavnost kot samo-
stojna odvetnica na istem naslovu: Prelovčeva ulica 5, 
5280 Idrija, tel. 05/374-33-03, faks 05/374-33-02.

Obveščamo vas, da bo Andreja Tratnjek, rojena 
7. 7. 1982 v Murski Soboti, odvetnica iz Lendave, Mlin-
ska 5, z dnem 30. 6. 2015 prenehala opravljati odve-
tništvo kot odvetnica, zaposlena pri odvetniku Igorju 
Vinčecu, Mlinska 5, Lendava.

Odvetnica Andreja Tratnjek bo z dnem 1. 7. 2015 
nadaljevala odvetniško dejavnost kot samostojna od-
vetnica na naslovu: Lendavska ulica 11, 9000 Murska 
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Sobota, GSM: 031/375-471, e-pošta: andreja.tratnjek@
gmail.com.

Obveščamo vas, da je Uroš Divjak, rojen 30. 7. 
1982 v Ljubljani, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 31. 5. 
2015 prenehal opravljati odvetništvo kot odvetnik, za-
poslen pri Stojanu Zdolšku, odvetniku iz Ljubljane, Mi-
klošičeva cesta 5 in se je z dnem 1. 6. 2015 zaposlil pri 
Urbanu Vrtačniku, odvetniku iz Ljubljane, Beethovnova 
ulica 9.

Obveščamo vas, da je Mitja Bandelj, rojen 20. 11. 
1984 v Ljubljani, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 13. 6. 
2015 prenehal opravljati odvetništvo kot odvetnik, zapo-
slen v Odvetniški pisarni Miro Senica in odvetniki, d.o.o., 
Barjanska cesta 3, Ljubljana in se je z dnem 14. 6. 2015 
zaposlil v Odvetniški pisarni Mirko Bandelj d.o.o., Trdi-
nova 7, Ljubljana.

Obveščamo vas, da odvetnici Maji Majnik Berg-
haus, roj. 13. 7. 1977 na Ptuju, z dnem 19. 6. 2015 
preneha delovno razmerje pri odvetniku Igorju Majniku, 
Aškerčeva ulica 16, Ptuj, glede na to, da je pričela poslo-
vati odvetniška družba Odvetniška pisarna Majnik d.o.o., 
Aškerčeva ulica 16, 2250 Ptuj.

Odvetnica Maja Majnik Berghaus z dnem 20. 6. 
2015 odvetniški poklic opravlja v okviru poslovanja Od-
vetniške pisarne Majnik d.o.o., Aškerčeva ulica 16, 2250 
Ptuj.

Obveščamo vas, da Igor Majnik, rojen 15. 5. 1952 v 
Mariboru, odvetnik s Ptuja, Aškerčeva ulica 16, z dnem 
19. 6. 2015 preneha opravljati odvetništvo kot samostoj-
ni odvetnik in se z dnem 20. 6. 2015 zaposli v Odvetniški 
pisarni Majnik d.o.o., Aškerčeva ulica 16, 2250 Ptuj.

Obveščamo vas, da Katja Peček, rojena 18. 12. 
1977 v Ljubljani, odvetnica iz Ljubljane, Štefanova 13a, 
z dnem 1. 7. 2015 preneha opravljati odvetništvo kot 
odvetnica, zaposlena v Odvetniški družbi Fatur, o.p., 
d.o.o., Štefanova 13a, Ljubljana.

Odvetnica Katja Peček z dnem 8. 7. 2015 nada-
ljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica 
na istem naslovu: Štefanova 13a, 1000 Ljubljana, tel. 
08/385-60-10, faks 01/200-48-98, GSM: 031/265-616, 
e-pošta: katja@fatur-op.com.

Obveščamo vas, da Teja Zajec Šolar, rojena 19. 11. 
1975 v Kranju, odvetnica iz Tržiča, Cankarjeva cesta 1, 
z dnem 24. 7. 2015 preneha opravljati odvetništvo kot 
odvetnica, zaposlena pri odvetniku Janezu Kiklu, Can-
karjeva cesta 1, Tržič.

Odvetnica Teja Zajec Šolar z dnem 25. 7. 2015 na-
daljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica 
na naslovu: Trg svobode 1, Tržič, tel. 04/620-03-43, 
faks 04/620-03-42, GSM: 031/758-808, e-pošta: odv.
solar@amis.net.

Obveščamo vas, da bo odvetnik Stanislav Greifo-
ner, rojen 22. 7. 1964 v kraju Rogoza, Partizanska cesta 
13A, 2000 Maribor, od dne 1. 4. 2015 dalje posloval tudi 
kot samostojni odvetnik na istem naslovu: Partizanska 
cesta 13A, 2000 Maribor.

VI. Preselitve
Obveščamo vas, da je Odvetniška pisarna Lesko-

vec, d.o.o. (odvetnik mag. Vid Leskovec LL.M.) preselila 
sedež pisarne z naslova Poljanski nasip 6, Ljubljana, 
na novi naslov: Slovenska cesta 27, 1000 Ljubljana, tel. 
01/256-54-29, faks 01/256-54-33.

Obveščamo vas, da Matej Vovko, odvetnik iz Ljublja-
ne, z dnem 25. 5. 2015 preseli sedež pisarne z naslova 
Dolenjska cesta 242b, Ljubljana, na novi naslov: Ukmar-
jeva ulica 6, 1000 Ljubljana, tel./faks 01/425-27-89.

Obveščamo vas, da je Brigita Žvan, odvetnica iz 
Žirovnice, z dnem 21. 5. 2015 preselila sedež pisarne 

z naslova Žirovnica 11, Žirovnica, na novi naslov: Ulica 
maršala Tita 29, 4270 Jesenice, tel./faks 059/110-674.

Obveščamo vas, da odvetniška družba Sara Pu-
šenjak odvetniška pisarna d.o.o. (odvetnica Sara Puše-
njak) z dnem 1. 6. 2015 preseli sedež pisarne z naslova 
Obrtna ulica 24, Murska Sobota, na novi naslov: Sloven-
ska cesta 56, 1000 Ljubljana, tel. 040/191-777, e-pošta: 
odvetnica@pusenjak.eu.

Obveščamo vas, da Odvetniška pisarna Stušek 
d.o.o. z dnem 1. 6. 2015 preseli sedež pisarne z na-
slova Prešernova cesta 1, Velenje, na novi naslov: Trg 
celjskih knezov 2, 3000 Celje, tel. 03/828-21-00, faks 
03/828-21-01.

Obveščamo vas, da je Igor Grča, odvetnik iz Ljub-
ljane, z dnem 1. 6. 2015 preselil sedež pisarne z naslo-
va Komenskega 16, Ljubljana, na novi naslov: Prisojna 
ulica 3, 1000 Ljubljana, tel. 01/232-10-03, faks +386/82-
888-246.

Obveščamo vas, da je Metka Matjašič Šerdoner, 
rojena 6. 4. 1973 na Ptuju, odvetnica s Ptuja, z dnem 
15. 6. 2015 preselila sedež pisarne z naslova Osojniko-
va cesta 9, Ptuj, na novi naslov: Potrčeva cesta 4a, 2250 
Ptuj, tel. 02/480-62-51.

Obveščamo vas, da je Odvetniška pisarna Čeledin, 
d.o.o. (odvetnica Ajda Čeledin) preselila sedež pisarne z 
naslova Cesta talcev 5, Domžale, na novi naslov: Tom-
šičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, GSM: 041/319-666 in 
040/185-481, e-pošta: ajda.celedin@celedin-jancar.si; 
info@celedin-jancar.si; jerica.jancar@celedin-jancar.si.

Obveščamo vas, da bo Branka Zobec Hrastar, ro-
jena 7. 9. 1962 v Ribnici, Dane, odvetnica iz Ljubljane, 
z dnem 1. 7. 2015 preselila sedež pisarne z naslova 
Trdinova ulica 7, Ljubljana, na novi naslov: Nazorje-
va ulica 6A, 1000 Ljubljana, tel. 01/230-81-52, faks 
01/230-81-52.

Obveščamo vas, da Tomaž Lepša, odvetnik iz Ljub-
ljane, z dnem 1. 7. 2015 preseli sedež pisarne z naslo-
va Kersnikova 6, Ljubljana, na novi naslov: Verovško-
va ulica 55a, 1000 Ljubljana, tel. 01/430-46-20, faks 
01/430-46-21.

Obveščamo vas, da je Domen Krištof, odvetnik iz 
Ljubljane, z dnem 1. 7. 2015 preselil sedež pisarne z 
naslova Dunajska cesta 152, Ljubljana, na novi naslov: 
Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana, tel. 01/292-66-00, 
faks 01/292-66-01.

Obveščamo vas, da je Odvetniška družba Pla-
ninc in Potočar, o.p., d.o.o., Ljubljana, z dnem 1. 6. 
2015 preselila sedež pisarne z naslova Dalmatinova 
ulica 2, Ljubljana, na novi naslov: Dunajska cesta 165, 
1000 Ljubljana, tel. 01/307-29-40 in 01/307-29-39, faks 
01/307-29-00.

Obveščamo vas, da je Odvetniška družba Kirm Per-
par o.p., d.o.o., Ljubljana, z dnem 24. 6. 2015 preselila 
sedež pisarne z naslova Poljanski nasip 2, Ljubljana, 
na novi naslov: Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana, tel. 
08/205-92-21, faks 08/205-92-20, e pošta: info@k-p.si.

V. Družbe
Obveščamo vas, da je z dnem 1. 6. 2015 pričela 

poslovati odvetniška družba Odvetniška pisarna Zoran 
Korenčan, odvetništvo d.o.o., Komenskega ulica 36, 
1000 Ljubljana.

Obveščamo vas, da je bila z dnem 20. 3. 2015 
vpisana v sodni register odvetniška družba Odvetniška 
pisarna Vrtačnik, d.o.o., Beethovnova ulica 9, 1000 Ljub-
ljana.

Obveščamo vas, da je bila z dnem 25. 5. 2015 
vpisana v sodni register odvetniška družba Odvetniška 
družba Gradišek, o.p., d.o.o., Glavni trg 20, 4000 Kranj.

mailto:ajda.celedin@celedin-jancar.si
mailto:info@celedin-jancar.si


Stran 1494 / Št. 59 / 7. 8. 2015 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Obveščamo vas, da je bila z dnem 16. 5. 2014 
vpisana v sodni register odvetniška družba Odvetniška 
pisarna Jereb, družba za opravljanje odvetniškega po-
klica, d.o.o., Nazorjeva ulica 3, 4000 Kranj.

Obveščamo vas, da je bila z dnem 18. 6. 2015 
vpisana v sodni register odvetniška družba Odvetni-
ška pisarna Kontarščak, d.o.o., Partizanska cesta 32, 
2000 Maribor.

Obveščamo vas, da je bila z dnem 18. 9. 2014 
vpisana v sodni register odvetniška družba Osim, od-
vetniška družba, o.p., d.o.o., Partizanska cesta 13a, 
2000 Maribor.

Odvetniška zbornica Slovenije

Št. 60404-14/2015-2 Ob-2751/15

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim 
premoženjem – 1 družba SŽ – Infrastruktura d.o.o. vabi 
k nakupu premičnin: neuporabnega materiala.

Vrsta posla: odprodaja neuporabnega materiala.
Lokacija: različne lokacije po Sloveniji (točne lokaci-

je navedene v navodilu za oblikovanje ponudbe).
Predmet prodaje obsega: cca 187 ton neuporabnih 

tirnic, kretniških delov, DTM (odpadno železo).
Ocenjena vrednost prodaje znaša: 41.140,00 EUR 

brez DDV.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 19. 8. 2015 

ob 12. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 
1506 Ljubljana, Služba za nabavo in investicije (sejna 
soba 606).

Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v na-
vodilu za oblikovanje ponudb.

Zainteresirani ponudniki so v 11 dneh po objavi 
vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, 
ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predme-
tom prodaje in v skladu s tem navodilom v 12 dneh 
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za 
prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slo-
venske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investi-
cije, in sicer po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski 
pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na tel. 
01/29-14-634.

SŽ – Infrastruktura d.o.o.

 Ob-2750/15

Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 
3320 Velenje, kot organizator prodaje (lastnik je podjetje 
RGP, ki je v lasti Premogovnika Velenje in HTZ – 100 % 
last Premogovnika Velenje) objavlja

javno zbiranje ponudb1

za prodajo poslovnega prostora Šmartno ob Paki, 
Šmartno ob Paki 84c, 3327 Šmartno ob Paki
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-

nudb: Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 
3320 Velenje.

II. Opis predmeta prodaje (v nadaljevanju: »poslov-
ni prostor«):

1. Poslovni prostor se nahaja v trgovskem centru 
Šmartno ob Paki, na naslovu Šmartno ob Paki 84c. 
Ima urejen dostop po asfaltirani lokalni cesti, urejeni so 
pločniki za pešce, odtoki meteornih vod in javna razsve-
tljava. Parkiranje je urejeno na parkirišču pred objektom. 
Trgovski objekt je bil zgrajen leta 2008 in je pritlične 
izvedbe, ki v naravi predstavlja poslovni prostor na ID 
zemljišču: 972-719/1, parc. št. 81/103 in 81/104, k.o. 
Šmartno ob Paki, v izmeri 59,68 m2. Izhodiščna cena 
(orientacijska vrednost) znaša 50.000,00 EUR. Davek 

od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) se 
obračuna v skladu z zakonodajo RS. Davek od prodaje 
(DDV ali davek na promet nepremičnin) in drugi stro-
ški prenosa lastništva na predmetu prodaje bremenijo 
kupca.

2. Poslovni prostor se prodaja brez bremen (t.j. brez 
hipotek) in brez najemnikov.

III. Način in rok plačila varščine za resnost ponud-
be: pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju pisnih po-
nudb je plačana varščina za resnost ponudbe, ki znaša 
2.000 EUR in se najkasneje do oddaje zavezujoče po-
nudbe plača organizatorju na TRR, št. SI56 0242 6001 
8871 981, odprt pri Novi Ljubljanski banki d.d., Trg repub-
like 2, 1520 Ljubljana, z obveznim sklicem na 92231217. 
Potrdilo o plačani varščini je obvezna sestavina ponudbe. 
Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno.

IV. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizič-

ne in pravne osebe.
b) Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupni-

no. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti in 
brez drugih obveznosti prodajalca vrnjena v naslednjih 
rokih:

– za neizbrane ponudnike, ki se ne bodo uvrstili v 
naslednje kroge izbora: v roku 14 dni od sprejema od-
ločitve organizatorja, da s posameznim ponudnikom ne 
bo nadaljeval pogajanj za sklenitev pogodbe o prodaji;

– za neizbrane ponudnike, ki se bodo uvrstili v 
končni krog izbora: v roku 14 dni po končanem izboru 
najugodnejšega ponudnika;

– v vsakem primeru je skrajni rok za vračilo varščine 
14 dni po zaustavitvi postopka.

c) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Navedbo, da je ponudba zavezujoča.
– Ime in priimek oziroma firmo, ter naslov stalnega 

prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke o 
zastopnikih ponudnika, ki je pravna oseba.

– Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe.
– Višino ponujene cene brez dajatev (brez DDV ali 

davka na promet nepremičnin), ki obsega kupnino za 
celoten poslovni prostor.

– Rok plačila, ki ne sme biti daljši od (dogovor z 
izbranim kupcem) dni od podpisa pogodbe o prodaji.

– Davčno številko, matično številko (za pravne 
osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, 
oziroma drugo primerljivo identifikacijsko številko za po-
nudnika, ki je tuja fizična ali pravna oseba, in kontaktne 
podatke ponudnika (e-naslov, telefonsko številko, šte-
vilko faksa).

– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo 

osebne izkaznice ali potnega lista.
2. Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji 

morajo ponudbi priložiti izjavo, da so osebe, vpisane 
v sodno-poslovnem registru, ki ga vodi Agencija za 
javnopravne evidence in storitve, zakoniti zastopniki 
ponudnika oziroma osebe, pooblaščene za zastopanje 
ponudnika. Pravne osebe s sedežem izven Republike 
Slovenije morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali 
drugega ustreznega) registra, ki ne sme biti starejši od 
30 dni od dneva predložitve ponudbe.

3. Tuje pravne ali fizične osebe morajo ponudbi pri-
ložiti dokazila, ki izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko 
pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Repu-
bliki Sloveniji, kot jih za tujce določa zakon ali medna-
rodna pogodba.

4. Kolikor v postopku fizična ali pravna oseba sode-
luje po pooblaščencu, je obvezno priložiti pisno poobla-
stilo, overjeno pri notarju.
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5. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s prilože-
no navedbo celotne številke računa za primer vračila 
varščine.

6. Ostale listine, ki jih je potrebno priložiti ponudbi, 
so določene v razpisni dokumentaciji.

VI. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela 

najkasneje do 11. 9. 2015 do 12. ure na naslov: Premo-
govnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje 
– kadrovsko splošno področje – ekspedit, s pripisom 
»Ne odpiraj – ponudba javno zbiranje ponudb – prodaja 
poslovnega prostora Šmartno ob Paki«. Na hrbtni strani 
ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.

Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec 
ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo v 
roku 14 dni od dneva po preteku roka za oddajo ponudb 
obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.

Ponudniki bodo o izidu 1. kroga izbora ponudnikov 
pisno obveščeni v roku 14 dni od določenega datuma 
za oddajo ponudb. O izidu morebitnih nadaljnjih krogov 
izbora najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki, ki 
bodo vključeni v nadaljnje kroge izbora, obveščeni pisno 
ali po elektronski pošti.

VI. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena 
cena oziroma najugodnejša ponudba in najugodnejši 
plačilni pogoji za organizatorja. Upoštevane bodo le po-
nudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje. V prime-
ru, da dva ali več ponudnikov ponudijo primerljive in/ali 
konkurenčne pogoje, bo organizator z najugodnejšimi 
ponudniki izvedel dodatna pogajanja. Predkupna pra-
vica ne obstaja.

VII. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je 
pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini. 
Kupec bo celotno kupnino plačal kot bo dogovorjeno s 
pogodbo od izdaje računa na račun Premogovnika Ve-

lenje št. SI56 0242 6001 8871 981. Po plačilu celotne 
kupnine in po poravnanih stroških, se bo kupcu nepre-
mičnina (brez hipotek in brez najemnikov) izročila v last 
in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kuplje-
nem poslovnem prostoru.

VIII. Drugi pogoji:
– Predmet prodaje poslovni prostor Šmartno ob 

Paki je naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, 
če je podana za celoten poslovni prostor.

– Organizator lahko odstopi od postopka izbire naj-
ugodnejšega ponudnika in/ali odstopi od pogajanj s 
ponudniki v vsakem trenutku brez stroškov in posledic. 
Obveznost organizatorja, da sklene pogodbo s ponud-
nikom, ki ponudi najvišjo ceno, ali kateremkoli ponudni-
kom, je izključena.

– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan z la-
stnikom skleniti kupoprodajno pogodbo v čim krajšem 
možnem času po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v 
določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina za re-
snost ponudbe zapade v korist organizatorja in velja, 
da je kupec odstopil od pogodbe. Predlog za ureditev 
zemljiškoknjižnega stanja po sklenjeni kupoprodajni po-
godbi poda kupec.

– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 
150 dni od roka za oddajo ponudbe.

IX. Razpisna dokumentacija je na voljo na sple-
tni strani Premogovnika Velenje d.d., http://www.rlv.
si/si/1409. Dodatne informacije dobijo zainteresira-
ni ponudniki na naslovu: robert.kozar@rlv.si ali po tel. 
03/899-6166.

X. Javno zbiranje ponudb po tej objavi se šteje 
kot vabilo k dajanju ponudb v smislu iz tretjega odstav-
ka 22. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, 
št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo)1.

Premogovnik Velenje d.d.

http://www.rlv.si/si/1409
http://www.rlv.si/si/1409
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Evidence sindikatov

Št. 101-24/2015-8 Ob-2693/15

V evidenci statutov sindikatov, ki jo hrani Upravna 
enota Ljubljana, Izpostava Bežigrad, je 15. 5. 2015 pri 
vpisu pravil Sindikata zdravstva in socialnega varstva 
Slovenije, Javna agencija Republike Slovenije za zdra-
vila in medicinske pripomočke, pod št. 12/1999 vpisano 
novo ime: Sindikat zdravstva in socialnega varstva 
Slovenije – Uradni kontrolni laboratorij Nacionalne-
ga laboratorija za zdravje, okolje in hrano, skrajšano 
SZSVS-UKL NLZOH.

Št. 101-6/2015/2 Ob-2730/15

Sedež Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti 
in kulture Slovenije, vpisanim pod zaporedno številko 9 
v evidenci statutov sindikatov, se s 30. 6. 2015 prenese 
na naslov: Potrčeva cesta 58, 2250 Ptuj.
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Objave po Zakonu o medijih

 Ob-2764/15

Izdajatelj: ČZP VEČER, d.o.o., Ulica slovenske osa-
mosvojitve 2, Maribor.

Ime medija: VEČER, NAŠ DOM, vecer.si, SCI-
ENCE ILLUSTRATED, HISTORY ILLUSTRATED, ENI-
GMA IN VEČER KOROŠKA.

Direktorji: Uroš Hakl, Miha Klančar in Aleksander 
Bratina.

Lastniki z najmanj 5 % deležem v kapitalu: DOBER 
VEČER holdinška družba d.o.o., Erjavčeva ulica 2, 5000 
Nova Gorica (100 %).
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Objave sodišč

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

VL 185251/2014 Os-2660/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek 
za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: 
T-2 Družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektron-
skih komunikacij in opreme d.o.o., Verovškova 64A, 
Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Šiler Vojko, proti 
dolžniku Boštjanu Vranješ, Obala 93, Portorož, ki ga 
zastopa zač. zast. odv. Monika Mavsar, Obala 114, 
Portorož – Portorose, zaradi izterjave 2.000,96 EUR, 
sklenilo:

dolžniku Boštjanu Vranješ, Obala 93, Portorož, se 
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zako-
na o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju ZIZ postavi začasna 
zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odv. Monika Ma-
vsar, Obala 114, Lucija - Portorož.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do-
tlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2015

Oklici dedičem

D 380/2014 Os-2654/15

Josip Cupin, sin Antona, neznanega bivališča, je 
razglašen za mrtvega s sklepom naslovnega sodišča 
opr. št. N 26/2013 in določenim datumom smrti 8. 10. 
1941.

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

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209a, Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 7. 2015

D 109/2015 Os-2671/15

Ivan Cupin, pok. Antona, neznanega prebivališča, 
razglašen za mrtvega ter določenim datumom smrti 1. 1. 
1946, je umrl in ni zapustil oporoke.

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

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209a, Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 7. 2015

D 177/2014 Os-2705/15

Zugan Blaž, roj. 25. 2. 1858, nazadnje stanujoč 
v Pregari, Gračišče, umrl dne 7. 5. 1929 in ni zapustil 
oporoke.

Do dediščine ima pravico dedič Zugan Jože.
Ker sodišču ni znano njegovo prebivališče, naj se 

priglasi sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Dediču je postavljena za začasno zastopnico odve-

tnica Tamara Bandelj, Jenkova ulica 1, Postojna.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 

zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega 
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 7. 2015
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo 

Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, 
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip dokumenta: 
06-ŽIV-07/12, št. dokumenta: 00000041, ime in prii-
mek pooblaščenca: Habjan Zvonka, šifra: 0289, PE: 
Kranj; tip dokumenta: 06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 
76600023629 – 76600023630, ime in priimek poobla-
ščenca: Kerčmar Vojko (Finančna točka), šifra: 6439, 
PE: Novo Mesto.

Danko Avgust, Vrtnarska pot 17, Leskovec pri Kr-
škem, zavarovalno polico, št. 50500127672, izdala za-
varovalnica KD-Življenje. gnh‑335564

Petek Suzana, Zg. Hajdina 147, Hajdina, zavaro-
valno polico, št. 8186961, izdala zavarovalnica Triglav. 
gnd‑335568

Starčič Boštjan, Muretinci 69A, Gorišnica, zava-
rovalno polico, št. 50500025117, izdala zavarovalnica 
Adriatic Slovenica d.d. gnm‑335559

Spričevala preklicujejo 

Ilić Aleksandra, Pregljev trg 13, Ljubljana, pre-
klic študentske izkaznice, št. 410090006, izdala Me-
dicinska fakulteta, objavljen v Ur. l. RS, št. 55/15. 
gnn‑335558

Šotl Jernej, Mislinjska Dobrava 1, Slovenj Gradec, 
indeks, št. 23100443, izdala Fakulteta za strojništvo. 
gnq‑335555

Drugo preklicujejo 

APS d.d., Koroška cesta 64, Velenje, osnovno licenco, 
št. G0004679/00353/789, izvod G0004679/00353/789/004, 
za vozilo reg. št. CE APS-53. gnx‑335548

APS d.d., Koroška cesta 64, Velenje, osnovno licenco, 
št. G0004679/00353/789, izvod G0004679/00353/789/008, 
za vozilo CE APS-26. gnw‑335549

APS d.d., Koroška cesta 64, Velenje, osnovno licenco, 
št. G0004679/00353/789, izvod G0004679/00353/789/013, 
za vozilo reg. št. LJ A0-173. gnv‑335550

APS d.d., Koroška cesta 64, Velenje, osnovno licenco, 
št. G0004679/00353/789, izvod GE005866/00353/004, 
za vozilo reg. št. CE APS-46. gnu‑335551

APS d.d., Koroška cesta 64, Velenje, osnovno licenco, 
št. G0004679/00353/789, izvod GE005866/00353/008, 
za vozilo reg. št. CE APS-33. gnt‑335552

APS d.d., Koroška cesta 64, Velenje, osnovno licenco, 
št. G0004679/00353/789, izvod GE005866/00353/020, 
za vozilo reg. št. CE Z9-10L. gns‑335553

Atelšek Marko, Lokovica 145E, Šoštanj, vozno kar-
to, št. 1070500002124001, izdal Cetis d.d. gnb‑335545

Avtoprevozništvo Tomaž Maver s.p., Velike Rebrce 
1, Zagradec, licenco, št. 010277/2, za vozilo Scania, 
reg. št. LJ-Z0-52K. gnf‑335566

Bekčić Miha, Kavče 26E, Velenje, študentsko izkazni-
co, št. 18120208, izdala Filozofska fakulteta. gng‑335565

Črnič Alojzij, Pribinci 15, Adlešiči, vozno karto, št. 
1070500033631000, izdal Cetis d.d. gni‑335563

DELTA Matjaž Knez s.p., Olešče 55, Laško, licen-
co, št. 010791/005, za vozilo Renault Midlum, reg. št. 
CE CE 905. gnj‑335562

Džananović Zehrudin, Miklavška cesta 53, Hoče, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500041008000, 
izdal Cetis d.d. gnc‑335544

Filipič Srečko TRANSPORT d.o.o., Pristava 1, Lju-
tomer, vozno karto, št. 1070500010071001, izdal Cetis 
Celje d.d. gny‑335547

Marko Tadič s.p., Steletova cesta 13, Kamnik, li-
cenco, št. G006748/06933/007, za vozilo Ford Mondeo, 
registrska številka LJ 259-CM. gne‑335567

Osmančevič Hazim, Kopitarjeva 11, Maribor, vozno 
karto, št. 1070500015625003, izdal Cetis d.d. m‑10

Prevozništvo SBM, d.o.o., Brstje 31, Ptuj, licenco, 
št. GE004864/06019/001, za vozilo Iveco Eurocargo 
ML75E18, reg. št. MB KZ 909. gnl‑335560

Somer Tamara, Lešane 52, Apače, študentsko iz-
kaznico, št. 18120048, izdala Filozofska fakulteta Ljub-
ljana. gnc‑335569

Starman Tajda, Zbilje 1D, Medvode, študentsko 
izkaznico, št. 41110070, izdala Medicinska fakulteta. 
gno‑335557

TRANSMISION d.o.o., Ulica Rada Pušenjaka 
31, Ljutomer, licenco, št. GE007053/04511/006, za 
vozilo Iveco Stralis 440S45T/P, reg. št. CE NK 422. 
gnk‑335561

TURBULENCA d.o.o., Gotska ulica 16, Ljubljana, 
licenco, št. G00677/06408/021, za vozilo Ford Mondeo 
1.8 TDI, reg. št. LJ 680-NA. gnr‑335554



Stran 1500 / Št. 59 / 7. 8. 2015 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

VSEBINA

Javni razpisi 1483
Razpisi delovnih mest 1490
Druge objave 1491
Evidence sindikatov 1496
Objave po Zakonu o medijih 1497
Objave sodišč 1498
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 1498
Oklici dedičem 1498
Preklici 1499
Zavarovalne police preklicujejo  1499
Spričevala preklicujejo  1499
Drugo preklicujejo  1499

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Re-
publike Slovenije d.o.o. – direktor Matjaž Peterka • Priprava Uradni list  Republike Slo venije d.o.o. • Internet: 
www.urad ni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si


	Javni razpisi
	Razpisi delovnih mest
	Druge objave
	Evidence sindikatov
	Objave po Zakonu o medijih
	Objave sodišč
	Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
	Oklici dedičem

	Preklici
	Zavarovalne police preklicujejo 
	Spričevala preklicujejo 
	Drugo preklicujejo 


		2015-08-07T13:03:44+0200
	Matjaz Peterka
	Direktor Uradnega lista Republike Slovenije




