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Javni razpisi

Št. 8019-2/2015-23 Ob-2803/15

Spremembe
V javnem razpisu za dodeljevanje posojil za primar-

no kmetijsko pridelavo, objavljenem v Uradnem listu RS, 
št. 32 z dne 8. 5. 2015 (Ob-2083/15) s strani Slovenske-
ga regionalno razvojnega sklada, se vključi naslednja 
sprememba:

– V 3. poglavju »Rok in način prijave« se 1. točka 
glasi: roki za oddajo prijav so: 9. 6. 2015, 31. 8. 2015 
ter 30. 9. 2015.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 430-178/2015/11 (15131-20) Ob-2794/15

Obvestilo
o dodatnih pojasnilih v zvezi s pripravo vloge

Ministrstvo za notranje zadeve je dne 24. 7. 2015 
v Uradnem listu RS, št. 55/15 objavilo Javni razpis za iz-
vedbo projekta »Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev 
za mednarodno zaščito«, št. 430-178/2015, ki se finan-
cira iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje 
in sredstev proračuna Republike Slovenije.

Obveščamo vas, da je skladno z 12. točko Navodil 
prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentaci-
je predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni 
razpis na internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni »o ministrstvu«, levi meni 
»Javna naročila«, naročnik objavil dokument »Dodatna 
pojasnila v zvezi s pripravo vloge, z dne 13. 8. 2015«.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 014-23/2015/1 Ob-2797/15

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, Uprava Republike Slovenije za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 
1000 Ljub ljana, na podlagi prvega odstavka 66. člena 
Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – 
ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS 
in 90/12 – ZdZPVHVVR) in 5. člena Uredbe o mreži javne 
veterinarske službe in izvajalcev nalog odobrenih veteri-
narjev (Uradni list RS, št. 54/08) objavlja

javni razpis
za dodelitev koncesije za izvajanje javne 

veterinarske službe, ki se ne financira  
iz proračunskih sredstev za živali, ki so v oskrbi  

v živalskem vrtu ali zavetišču za zapuščene živali
I. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike 

Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 
(v nadaljevanju: UVHVVR), Dunajska cesta 22, 1000 
Ljub ljana.

II. Predmet javnega razpisa je dodelitev koncesije za 
izvajanje javne veterinarske službe, ki se ne financira iz 
proračunskih sredstev za živali, ki so v oskrbi v živalskem 
vrtu ali zavetišču za zapuščene živali, in sicer za opra-
vljanje naslednjih dejavnosti javne veterinarske službe:

– označevanje živali ter vodenje registra živali 
v skladu s predpisi;

– izvajanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje, 
zdravljenje in zatiranje živalskih bolezni ter poškodb in 
kirurški posegi na živalih;

– osnovna terenska in laboratorijska diagnostika za 
odkrivanje kužnih bolezni živali.

1. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se sklene 
za 10 let in začne veljati z dnem podpisa pogodbe med 
koncendentom in koncesionarjem.

2. Pogoji: za opravljanje dejavnosti iz II. točke mora 
imeti vlagatelj dokončno odločbo UVHVVR o izpolnje-
vanju pogojev iz predpisa, ki ureja pogoje, ki jih morata 
izpolnjevati živalski vrt in zavetišče za zapuščene živali 
za pridobitev koncesije za opravljanje dejavnosti javne 
veterinarske službe.

3. Prijava
Prijavi je treba priložiti:
– imena in priimke veterinarjev in veterinarskih po-

močnikov, ki bodo opravljali veterinarske dejavnosti iz 
tega razpisa,

– za veterinarje dokazila o izpolnjevanju pogojev za 
opravljanje veterinarske dejavnosti (licenco ali številko 
odločbe o licenci), za veterinarske pomočnike pa potr-
dilo o izobrazbi,

– za veterinarje in veterinarske pomočnike doka-
zila o zaposlitvi (potrjen M 2 obrazec za delavce, ki so 
zaposleni pred 1. 7. 2011 oziroma potrjen obrazec M1 
za delavce, ki so zaposleni od 1. 7. 2011), podjemno 
pogodbo (pogodbo o delu), ali drugo dokazilo o poslov-
nem sodelovanju,

– zadnji izpis iz sodnega/poslovnega registra, ki ne 
sme biti starejši od 15 dni.

4. Rok javnega razpisa in dopolnitve vlog: rok prija-
ve je odprt do preklica.

Nepopolne prijave se zavržejo, če ne bodo do-
polnjene v osmih dneh od vročitve pisnega poziva za 
dopolnitev vloge.

5. Naslov za vložitev vlog: prijavitelj pošlje ali prine-
se vlogo osebno v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj 
– koncesija, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin, glavni urad, Dunajska 
cesta 22, 1000 Ljub ljana.
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6. Odpiranje vlog: prvo odpiranje vlog, ki bodo 
prispele na naslov iz 5. točke tega razpisa do vključno 
3. 9. 2015, bo 4. 9. 2015, ob 10. uri, v poslovnih pro-
storih UVHVVR v VI. nadstropju, Dunajska cesta 22, 
Ljub ljana.

Vsako naslednje odpiranje vlog bo 8. delovni dan 
po prejemu vloge, ob 10. uri.

Pri odpiranju vlog smejo biti prisotni prijavitelji 
oziroma predstavniki prijaviteljev, če imajo pisno po-
oblastilo.

7. Obveščanje o izbiri: o izbiri koncesionarjev bodo 
prijavitelji obveščeni v roku 30 dni po ocenjevanju pri-
spelih vlog.

Podrobnejše informacije so na voljo na UVHVVR, 
na tel. 01/300-13-09, vsak dan od 9. do 10. ure (kontak-
tna oseba: Anita Kermavnar).
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,  

Uprava Republike Slovenije za varno hrano,  
veterinarstvo in varstvo rastlin

 Ob-2799/15

Ustanova Fundacija Benko objavlja

razpis štipendij
Ustanova Fundacija Benko razpisuje v skladu s Pra-

vilnikom o kriterijih in postopkih za podeljevanje štipendij 
in drugih sredstev, štipendije v višini do 6.000,00 €.

Pogoji za pridobitev: učenci, dijaki, študentje in po-
diplomci, ki dosegajo nadpovprečne študijske uspehe in 
s svojim delom prispevajo k razvoju Prekmurja in širjenju 
protestantske etike.

Kandidati so dolžni predložiti:
– naslov prosilca s kratkim življenjepisom (razvidno 

mora biti stalno bivališče in status prosilca),
– kratka predstavitev dela s katerim želi prispevati 

k razvoju Prekmurja in širjenju protestantske etike,
– potrdilo o šolanju oziroma potrdilo o vpisu,
– dokazilo o že opravljenih šolskih, zunajšolskih 

oziroma študijskih obveznostih,
– terminski plan izobraževanja,
– reference dosedanjega dela (COBIS izpis ali dru-

ga dokazila),
– dokazila o premoženju: odločbo o dohodnini, mo-

rebitni že dodeljeni štipendiji in potrdilo o premoženj-
skem stanju družinskih članov oziroma prosilca, če je 
že davčni zavezanec, dokazila o lastništvu vrednostih 
papirjev, zemljiško knjižni izpiski.

Na osnovi zbranih dokazil in pridobljenih informacij 
bo komisija za podeljevanje štipendij določila štipendis-
te, ki bodo obveščeni do 30. 9. 2015.

Rok za oddajo vlog je 15. 9. 2015.
Vloge priporočeno poslati na: Ustanova Fundacija 

Benko, Slovenska 15, 9000 Murska Sobota, s pripisom: 
Prošnja za štipendijo.

Ustanova Fundacija Benko

Št. 371-81/2015 Ob-2792/15

Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o javno-zaseb-
nem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP) in 
36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ura-
dni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11; ZGJS) ter v skladu z Odlokom 
o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opra-
vljanje lokalne gospodarske javne službe rednega in 
investicijskega vzdrževanja občinskih lokalnih cest v Ob-
čini Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, 4/2015 z dne 
30. 6. 2015), objavljamo

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje lokalne 

gospodarske javne službe rednega  
in investicijskega vzdrževanja občinskih  

lokalnih cest v Občini Šoštanj
Naročnik: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 

Šoštanj.
1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za opra-

vljanje lokalne gospodarske javne službe rednega in 
investicijskega vzdrževanja občinskih lokalnih cest v Ob-
čini Šoštanj.

2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga.
3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: petnajst let 

po sklenitvi koncesijske pogodbe.
4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna 

dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Šo-
štanj: http://www.sostanj.si/.

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

čeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku 
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Šoštanj, Trg svobode 
12, 3325 Šoštanj. Na prednji strani ovojnice morajo biti 
navedeno: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis “Konce-
sija ceste Šoštanj”«. Na hrbtni strani pošiljke mora biti 
obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja.

Prijave je potrebno oddati najkasneje do torka, 
22. 9. 2015 do 9. ure.

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

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

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

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

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

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

Prijava je popolna:
– če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno območje iz-

vajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
7.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri 

kontaktni osebi: Marija Anžej, tel. 03/898-43-98, e-pošta: 
marija.anzej@sostanj.si.

Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji po-
sredovati po elektronski pošti na naslov: obcina@so-
stanj.si in v vednost marija.anzej@sostanj.si.

Naročnik bo vse odgovore na postavljena vpraša-
nja objavil na spletni strani Občine Šoštanj http://www.
sostanj.si/.

8. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje šest 

dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in 
dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki 
»dopolnila« objavljena na spletni strani Občine Šoštanj 
http://www.sostanj.si/.

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

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

kurenčnega dialoga bo uporabljeno merilo ekonomsko 
najugodnejša ponudba.

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

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

ference).
10. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. 

fazi konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni do-
kumentaciji.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Občina Šoštanj

Št. 602-26/2015-23-(47/09) Ob-2793/15

Na podlagi četrtega odstavka 74. člena Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 
– ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), 10. člena Zakona o vrtcih 
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 
– ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 44. člena 
Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) 
in Sklepa o dodelitvi koncesij za opravljanje javne služ-
be na področju predšolske vzgoje, ki ga je sprejel Svet 
Mestne občine Kranj na 8. seji, dne 10. 6. 2015, Mestna 
občina Kranj objavlja

javni razpis
za dodelitev koncesije za izvajanje programa 

za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce, ki ga 
je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije na 26. 

seji dne 18. 3. 1999
1. Naročnik (koncedent): Mestna občina Kranj, Slo-

venski trg 1, Kranj.

2. Dejavnost, ki je predmet koncesije
Mestna občina Kranj bo dodelila koncesijo za iz-

vajanje programa za predšolske otroke – Kurikuluma 
za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slo-
venije na 26. seji dne 18. 3. 1999, in sicer deveturnega 
dnevnega programa za skupaj največ štiri oddelke I. 
starostnega obdobja na območju Mestne občine Kranj, 
in sicer na območju naslednjih šolskih okolišev:

– OŠ Franceta Prešerna Kranj,
– OŠ Orehek Kranj – matična šola,
– OŠ Predoslje Kranj,
– OŠ Simona Jenka Kranj (matična šola, PŠ Cen-

ter, PŠ Primskovo),
– OŠ Staneta Žagarja Kranj,
– OŠ Jakoba Aljaža Kranj,
– OŠ Matije Čopa Kranj,
– OŠ Stražišče Kranj – matična šola (razen naselij 

Čepulje, Javornik, Planica, Pševo, Sveti Jošt nad Kra-
njem).

Posamezni šolski okoliši vzgojno-izobraževalnih 
zavodov so opredeljeni v odloku o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda.

3. Čas, za katerega se dodeljuje koncesija, in zače-
tek izvajanja dejavnosti: Mestna občina Kranj bo dode-
lila koncesijo izbranemu oziroma izbranim koncesionar-
ju/em v skladu z merili iz 5. točke tega razpisa, in sicer 
za določen čas do 31. 8. 2020. Koncesionar mora začeti 
opravljati dejavnost najkasneje v roku treh mesecev po 
sklenitvi pogodbe o koncesije.

4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za opra-
vljanje dejavnosti (za podelitev koncesije)

Na javni razpis za dodelitev koncesije se lahko pri-
javi kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– Kandidat mora biti registriran za opravljanje de-
javnosti predšolske vzgoje – priložiti dokazilo.

– Kandidat mora biti vpisan v razvid izvajalcev javno 
veljavnih programov predšolske vzgoje pri Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport – priložiti dokazilo.

– Kandidat mora imeti v obdobju veljavnosti konce-
sijske pogodbe, na območju Mestne občine Kranj, in si-
cer na območju šolskega okoliša, za katerega kandidira, 
zagotovljene prostore in opremo v skladu s Pravilnikom 
o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor 
in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 
126/08, 47/10 in 47/13) – izjava v prilogi.

– Kandidat mora imeti v obdobju veljavnosti kon-
cesijske pogodbe zagotovljene strokovno usposobljene 
delavce v skladu s Pravilnikom o normativih za opra-
vljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, 
št. 27/14) – izjava v prilogi.

– Kandidat mora v obdobju veljavnosti koncesijske 
pogodbe zagotavljati izvajanje deveturnega dnevnega 
programa – izjava v prilogi.

– Kandidat mora prijavi priložiti program razvoja 
s finančnim načrtom za naslednjih pet let ter letni de-
lovni načrt.

– Kandidat bo moral opravljati dejavnost za ceno 
programa, ki jo skladno s predpisi določi Svet Mestne 
občine Kranj – Specifikacija lastne cene programa po 
veljavni metodologiji (Pravilnik o metodologiji za obliko-
vanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, 
Uradni list RS, št. 97/03, 77/05,120/05) z izjavo v prilogi.

– Kandidat mora izpolnjevati morebitne druge po-
goje za podelitev koncesije v skladu z veljavnimi pred-
pisi – izjave v prilogi.

– Kandidat mora podati izjavo o pričetku dejavnosti, 
da bo dejavnost, ki je predmet koncesije, pričel izvajati 
najkasneje v roku treh mesecev po sklenitvi koncesijske 
pogodbe – izjava v prilogi.
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– Kandidat mora najkasneje 8 dni pred začetkom 
izvajanja programa za predšolske otroke, objekt zavaro-
vati za objektivno odgovornost in koncedentu priložiti do-
kazilo o sklenjenem zavarovanju (fotokopija zavarovalne 
police z dokazilom o plačilu premije) – izjava v prilogi.

– Kandidat mora parafirati vzorec koncesijske po-
godbe – vzorec pogodbe v prilogi.

Način izpolnjevanje teh pogojev je opredeljen v na-
vodilih kandidatom za pripravo ponudbe.

5. Merila za izbiro:
1. Število oddelkov 8 točk
Kandidat, ki bo ponudil en oddelek, bo ovredno-

ten z 2 točkama. Kolikor kandidat ponudi več kot en od-
delek, se vsak oddelek posebej ovrednoti z 2 točkama.

2. Zagotavljanje notranjih prostorov in zunanjih 
površin

– kolikor kandidat ponudi v skladu z 19. členom 
Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih 
za prostor in opremo vrtca:

– od 3 m2 do 3,3 m2 notranje igralne površine 
na otroka, dobi dodatni 2 točki;

– od 3,4 m2 do 3,7 m2 notranje igralne površine 
na otroka, dobi dodatne 3 točke;

– od 3,8 m2 do 4 m2 notranje igralne površine 
na otroka, dobi dodatne 4 točke;

– več kot 4 m2 notranje igralne površine na 
otroka, dobi dodatnih 5 točk,

– kolikor kandidat zagotavlja lastne oziroma najete 
zunanje površine za igrišče, ki otrokom omogočajo izbiro 
raznovrstnih dejavnosti in so opremljene z enostavnimi, 
sestavljenimi in kompleksnimi igralnimi enotami, pridobi 
dodatnih 10 točk (8. člen Pravilnika o normativih in mi-
nimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca). 
Ne štejejo se javne površine, ki jih je možno uporabljati 
za igrišče.

6. Navodila za izdelavo prijave na javni razpis (vlo-
ge) in zahtevane sestavine vloge, so podane v razpisni 
dokumentaciji.

7. Izbira koncesionarja
Občinska uprava na predlog petčlanske razpisne 

komisije za dodelitev koncesije za izvajanje programa 
za predšolske otroke, ki jo s sklepom imenuje župan 
Mestne občine Kranj, po končanem postopku (odpira-
nje, poročilo o ponudbah) predvidoma v 60 dneh izda 
odločbo o izbiri koncesionarja.

Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je v roku 15 dni 
dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan.

Razpisna komisija bo točkovala v skladu z merili 
za izbiro le pravočasne, pravilno označene in popolne 
ponudbe. Prepozne in nepravilno označene ponudbe 
bodo zavržene. Kolikor ponudba ne bo vsebovala vseh 
zahtevanih dokazil o izpolnjevanju pogojev, določenih 
v 4. točki razpisne dokumentacije, bo kandidat pozvan 
na dopolnitev. Če kandidat ponudbe v roku, ki ga bo do-
ločila razpisna komisija, ne bo ustrezno dopolnil glede 
zakonsko in s tem razpisom predpisanih pogojev, bo 
ponudba zavržena.

Če se na razpis ne javi nobeden kandidat ali če 
noben od kandidatov ne izpolnjuje predpisanih pogojev 
ali ne predložijo dokazil o njihovem izpolnjevanju, kon-
cedent s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel.

Izbrani bodo kandidati, ki bodo zbrali najvišje šte-
vilo točk, do zagotovitve 4-ih oddelkov I. starostnega 
obdobja.

Najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe 
o dodelitvi koncesije koncedent in izbrani koncesionar 
skleneta koncesijsko pogodbo. Izvajanje javne službe se 
začne izvajati po podpisu pogodbe oziroma najkasneje 
v roku 3 mesecev po sklenitvi koncesijske pogodbe.

Koncesijska pogodba se sklene za določen čas do 
31. 8. 2020.

Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere nobe-
nega kandidata.

8. Način oddaje in rok za oddajo prijav na javni razpis
Kandidati za dodelitev koncesije morajo oddati pri-

javo na javni razpis v zaprti ovojnici z oznako »Ne od-
piraj – Prijava na javni razpis: Koncesija – vrtec«. Na 
kuverti mora biti označen tudi naziv in naslov kandidata.

Kandidati lahko oddajo prijavo v Sprejemni pisarni 
Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, ali pošljejo 
po pošti na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 
4000 Kranj.

Pri odpiranju se bo upoštevalo vse ponudbe, ki 
bodo oddane osebno v Sprejemni pisarni Mestne občine 
Kranj ali bodo prispele po pošti najkasneje do dne 30. 9. 
2015, do 10. ure.

9. Mestna občina Kranj bo o izbiri odločila z od-
ločbo predvidoma v 60 dneh po izteku roka za prijavo.

10. Odpiranje prijav: odpiranje prijav na javni raz-
pis bo dne 30. 9. 2015, ob 11. uri, v prostorih Mestne 
občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. Odpiranje prijav 
ne bo javno.

11. Informacije in pojasnila: razpisna dokumen-
tacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine 
Kranj: www.kranj.si, interesenti pa jo lahko dvignejo 
tudi v tajništvu Urada za družbene dejavnosti Mestne 
občine Kranj, Slovenski trg 1, pritličje – soba 95; do-
datne informacije: Daša Meglič, tel. 04/23-73-160, 
Darja Veternik, tel. 04/23-73-382, elektronski naslov: 
Dasa.Meglic@kranj.si, Darja.Veternik@kranj.si, faks 
04/23-73-167.

Mestna občina Kranj

Št. 341-1/2015-2 Ob-2795/15

Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve 
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, 
št. 57/10) v povezavi z Zakonom o divjadi in lovstvu 
(Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) Sta-
tuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 25/12 in 34/15) objavlja Občina Majšperk (v nadalje-
vanju: občina), Majšperk 39, 2322 Majšperk

javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 

gospodarjenja z divjadjo
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivno-

sti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukre-
pov varstva divjadi in biomeliorativnih ukrepov (vzdrže-
vanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za 
malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in 
vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega 
drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, 
solnic in prež) (v nadaljevanju: aktivnosti) v posameznih 
loviščih, katerih lovna površina leži v občini. S tem želi-
mo vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajno-
stnemu gospodarjenju z divjadjo in loviščem.

Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s to pogodbo, 
koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z div-
jadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi 
s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in 
zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.

2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska dru-

žina,
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– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za 
trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži 
v občini,

– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvi-
dacijskem postopku,

– ima poravnane davke, prispevke in druge obve-
zne dajatve državi in občini.

3. Merila za dodelitev sredstev: vsak vlagatelj prej-
me sorazmerni del sredstev glede na lovno površino 
lovišča, ki leži v občini. V primeru, da se sredstva ne 
porabijo, se ostanek sredstev enakomerno porazdeli 
med izbrane vlagatelje.

4. Višina sredstev: višina sredstev je 1.446,91 EUR.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sred-

stva za tekoče leto morajo biti v tekočem letu tudi po-
rabljena.

6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis 

za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje 
z divjadjo vsebuje:

– Povabilo k oddaji vloge,
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– Postopek za izbor prejemnika,
– Vzorec pogodbe,
– Navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev,
– Obrazce:

– Obrazec – Prijava na razpis,
– Obrazec – Izjava vlagatelja o izpolnjevanju po-

gojev.
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno doku-

mentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo, od 

dneva objave tega javnega razpisa do zaključka tega 
javnega razpisa, na spletnih straneh Občine Majšperk 
in v vložišču občine.

7. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis
Vlagatelji lahko vloge oddajo po pošti kot priporo-

čeno pošiljko na naslov: Občina Majšperk, Majšperk 
39, 2322 Majšperk, ali jo osebno vložijo v vložišču 

občine, in sicer najkasneje do vključno 30. 9. 2015 
(velja datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice 
ali prednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv 
in naslov vlagatelja. Vloga mora biti poslana v zaprti 
ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja 
na prednji strani ovojnice:

– Ne odpiraj – Vloga na javni razpis – Sofinancira-
nje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo;

– Ime lovišča na katerega se vloga nanaša.
Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo 

zavržene.
8. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog: odpiranje 

vlog bo vodila komisija imenovana s strani županje, 
dne 2. 10. 2015 ob 11. uri, v prostorih Občine Majšperk, 
Majšperk 39, 2322 Majšperk. Odpiranje vlog ni javno.

9. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o iz-
idu razpisa

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen v 7. točki tega besedila razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih se-

stavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne doku-
mentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev 
vloge (nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih 

pogojev in pogojev, določenih v besedilu razpisa in raz-
pisne dokumentacije.

10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani občine: www.majsperk.si. ali pa jo v tem 
roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, v času 
uradnih ur občinske uprave Občine Majšperk.

11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse do-
datne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo 
zainteresirani po telefonu vsak delovni dan, oziroma 
e-pošti.

Občina Majšperk
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Št. 141-7/2015 Ob-2791/15

Svet zavoda OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj, 
Koroška cesta 7, 3325 Šoštanj, na podlagi ZOFVI in 
sklepa 6. redne seje Sveta zavoda z dne 4. 6. 2015, 
razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat//ka mora za imenovanje na funkcijo rav-

natelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in po-
sebne pogoje skladno z Zakonom o organizaciji vzgoje 
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 
20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).

Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-
telja/ice izpolnjevati pedagoške, vodstvene, organizacij-
ske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predviden pričetek dela bo dne 16. 1. 2016.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo petih 

let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-

nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilu 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni 
v kazenskem postopku, pošljite v 8 dneh po objavi razpi-
sa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Karla Destov-
nika-Kajuha Šoštanj, Koroška cesta 7, 3325 Šoštanj, 
z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico«.

Kandidat/ka mora k prijavi predložiti program vode-
nja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj

Št. 9000-3/2015-3 Ob-2796/15

Dom starejših občanov Ljub ljana Vič - Rudnik Ljub-
ljana, Cesta na Bokalce 51, razpisuje na podlagi 56., 57. 
in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 19., 29., 33. 
in 34. člena Statuta Doma starejših občanov Ljub ljana 
Vič - Rudnik, Svet doma, delovno mesto

direktorja/ice
1. Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, ki so 

določeni z zakonom, izpolnjevati še naslednje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 

56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, št. 03/07, uradno prečiščeno besedilo),

– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 

varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno varstve-

nega zavoda v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 
56. člena Zakona o socialnem varstvu, oziroma ga bo 
moral opraviti v roku enega leta od začetka opravljanja 
nalog direktorja/ice, sicer mu mandat preneha na pod-
lagi zakona,

– ne glede na določbe prve alineje je lahko kan-
didat/ka tudi oseba, ki ima končano višjo strokovno 
izobrazbo iz 69. člena tega zakona, dvajset let delovnih 

Razpisi delovnih mest

izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstve-
nih delovnih mestih na področju socialnega varstva in 
opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,

– predložen program dela Doma starejših občanov 
Ljub ljana Vič - Rudnik za mandatno obdobje.

2. Izbran kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
3. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih 

pogojev o dosedanjem delu in s kratkim življenjepisom 
naj kandidati/ke pošljejo v roku 15 dni po objavi v zaprti 
ovojnici na naslov: Svet Doma starejših občanov Ljub-
ljana Vič - Rudnik, Cesta na Bokalce 51, 1000 Ljub ljana, 
z oznako »Za razpis direktorja/ice« in s pripisom »Ne 
odpiraj«.

4. Obravnavale se bodo le popolne vloge z vsemi 
dokazili.

Dom starejših občanov Ljub ljana Vič - Rudnik

 Ob-2800/15

Na podlagi sklepa Upravnega odbora Urbanistič-
nega inštituta Republike Slovenije z dne, 12. 8. 2015, 
Upravni odbor Urbanističnega inštituta Republike Slo-
venije (UI RS) razpisuje delovno mesto

direktorja
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima doktorat znanosti s področja dejavnosti In-

štituta,
– ima znanja in sposobnosti za organiziranje in vo-

denje raziskovalnega in razvojnega dela,
– ima najmanj pet let izkušenj na vodilnem delov-

nem mestu,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika,
– reference za odgovornega nosilca raziskovalnega 

ali razvojnega projekta, ki jih določa Zakon o raziskoval-
ni dejavnosti,

– izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa zakon ali 
ustrezen predpis.

Poleg navedenih pogojev, mora kandidat izkazovati 
dobro poznavanje področja prostorskega in urbanistič-
nega planiranja in mora predložiti predlog programske 
usmeritve UIRS.

Direktor bo imenovan za dobo pet let. Nastop dela 
1. januar 2016.

Kandidati naj svoje prijave z utemeljitvijo in doka-
zili (življenjepis-CV, strokovna bibliografija in predlog 
programske usmeritve UI RS) pošljejo v osmih dneh po 
objavi javnega razpisa v zaprti kuverti na naslov: Uprav-
ni odbor Urbanističnega inštituta RS, Trnovski pristan 2, 
1127 Ljub ljana, z oznako »Za javni razpis«.

O izbiri bomo kandidate obvestili v tridesetih dneh 
po objavi javnega razpisa.

Urbanistični inštitut Republike Slovenije

 Ob-2801/15

Svet zavoda Osnovne šole Podgora Kuteževo, Ku-
teževo 2f, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi prvega od-
stavka 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 
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65/09 – popr., 20/11, 47/15, 40/12 – ZUJF in 57/12 – 
ZPCP-2D) in na podlagi sklepa redne seje sveta zavoda 
z dne 26. 6. 2015, razpisuje prosto delovno mesto

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

telja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – 
ZPCP-2D).

Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za 5 let. Začetek 
mandata je 1. 12. 2015.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (dokazilo o izobrazbi, nazivu, o opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
dosedanje delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju, 
kratek življenjepis, potrdilo iz kazenske evidence ter 
potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku) 
in program vodenja zavoda, pošljite v osmih dneh po 
objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole 
Podgora Kuteževo, Kuteževo 2f, 6250 Ilirska Bistrica, 
z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«

Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imeno-
vanju v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Podgora Kuteževo

Št. 704-24/2015 Ob-2844/15

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona 
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – ZN-UPB3, 33/07 
– ZSReg-B, 45/08 in 91/13) ter skladno z Odredbo o šte-
vilu in sedežih notarskih mest (Uradni list RS, št. 40/94, 
8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06, 7/07, 8/07, 69/08, 
23/09 in 38/09), Ministrstvo za pravosodje razpisuje:

eno prosto notarsko mesto s sedežem v Ljutomeru
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje po-

goje iz 8. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, 
št. 2/07 – ZN-UPB3, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13, 
v nadaljevanju: ZN). Uporabljeni izrazi, zapisani v slov-
nični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni 
in veljajo enakovredno za oba spola.

Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. toč-

ka prvega odstavka 8. člena ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in dokazila, 

iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke 
prvega odstavka 8. člena ZN,

3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije ali druge države 

članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega 
prostora ali državljan Švicarske konfederacije ali države 
članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in ra-
zvoj (1. točka prvega odstavka 8. člena ZN),

– je poslovno sposoben (2. točka prvega od-
stavka 8. člena ZN),

– ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni na-
slov univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslo-
va diplomirani pravnik (UN) in magister prava oziroma je 
v tujini končal primerljivo izobraževanje s področja prava, 
ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju in priloženim 
mnenjem o izobraževanju ali z odločbo o priznavanju 
izobraževanja za namen zaposlovanja ali z odločbo o no-
strifikaciji (3. točka prvega odstavka 8. člena ZN),

– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datu-
ma opravljenega izpita (4. točka prvega odstavka 8. čle-
na ZN),

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega de-
janja, zaradi katerega je moralno nevreden za opravlja-
nje notariata (6. točka prvega odstavka 8. člena ZN),

– ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni 
za opravljanje notariata (8. točka prvega odstavka 8. čle-
na ZN), pri čemer morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju 
pogojev glede prostorov razvidni zemljiško knjižni po-
datki, v primeru neskladja med dejanskim in zemljiško-
knjižnim stanjem pa tudi vse predhodne listine, iz katerih 
bo razvidno, da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena 
oseba,

– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega od-
stavka 8. člena ZN),

4. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za 
namen tega razpisnega postopka pridobi podatke iz 
prve, druge, tretje, četrte, pete in sedme alinee 3. točke 
iz uradnih evidenc.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski na-
slov kandidata, telefonsko številko, na kateri je dosegljiv, 
ter kratek življenjepis.

V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali 
ustnega razgovora (10.a člen ZN), bodo kandidati ob-
veščeni pisno, ustno in/ali preko elektronskega naslova.

Kandidati naj se v primeru prijave na prosto notar-
sko mesto s sedežem v Ljutomeru sklicujejo na številko 
704-24/2015. Izbrani kandidat bo na omenjeno notarsko 
mesto lahko imenovan najprej z dnem 1. 1. 2016.

Pisne prijave na razpisano notarsko mesto spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljub ljana, Župančičeva 
3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave

 Ob-2860/15

Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana, Trg re-
publike 3, Ljubljana na podlagi 171. člena Zakona o za-
varovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06) objavlja

povzetek revidiranega letnega poročila
za poslovno leto 2014 s posebnim revizorjevim 
mnenjem in mnenjem pooblaščenega aktuarja

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA
v EUR 31. 12. 2014 31. 12. 2013

Prilagojeno
1. 1. 2013

Prilagojeno
SREDSTVA    
Neopredmetena sredstva 15.839 16.470 20.219
Opredmetena osnovna sredstva 152.752 163.809 122.096
Finančne naložbe 227.210.757 223.747.716 260.301.679
– v posojila in depozite 8.476.556 21.011.031 44.547.304
– v posesti do zapadlosti 96.149.104 82.359.764 109.731.354
– razpoložljive za prodajo 13.917.564 9.362.560 8.337.093
– po pošteni vrednosti skozi IPI 108.667.533 111.014.361 97.685.928
Terjatve in druga sredstva 1.668.219 624.285 391.440
Denar in denarni ustrezniki 15.456.539 9.368.843 2.437.781
Skupaj sredstva 244.504.106 233.921.121 263.273.215
KAPITAL    
Osnovni kapital 6.750.764 6.750.764 6.750.764
Kapitalske rezerve 590.920 590.920 590.920
Rezerve iz dobička 932.346 932.346 932.346
Presežek iz prevrednotenja 1.764.517 428.739 -483.227
Preneseni čisti poslovni izid iz prejšnjih let 2.691.641 7.930.537 5.872.959
Čisti poslovni izid poslovnega leta 2.512.216 -5.238.896 3.254.713
Skupaj kapital 15.242.404 11.394.409 16.918.474
OBVEZNOSTI    
Zavarovalno-tehnične rezervacije 224.560.031 217.783.542 245.939.838
Rezervacije do zaposlencev 210.174 160.860 155.095
Druge rezervacije 4.196.279 4.312.847 0
Poslovne in druge obveznosti 295.218 269.464 259.807
Skupaj obveznosti 229.261.702 222.526.712 246.354.740
Skupaj kapital in obveznosti 244.504.106 233.921.121 263.273.215
Največja vrednost skupnih naložb v posamično finančno 
organizacijo 15.445.064 12.948.706 23.279.801

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
v EUR 2014 2013

Prilagojeno
Prihodki od zavarovalnih premij 27.098.417 28.969.270
Prihodki iz poslovanja 3.349.149 3.843.638
 Prihodki od vstopne provizije 416.737 560.657
 Prihodki od izstopne provizije 216.676 381.938
 Prihodki od upravljavske provizije 2.715.735 2.901.043
Čisti obratovalni stroški 2.332.091 2.097.365
 Amortizacija 73.493 61.839
 Stroški dela 1.037.036 953.437
 Ostali obratovalni stroški 1.221.562 1.082.089
Odhodki za škode 27.560.748 42.595.831
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Stroški oblikovanja ZTR 7.738.341 –18.889.633
Drugi prihodki 5.285.154 88.314
Drugi odhodki 7.541.694 9.642.578
Izid iz poslovanja –9.440.154 –2.544.919
Prihodki naložb 23.406.265 17.169.568
 Prihodki od obresti 8.560.477 10.339.096
 Prihodki od dividend 100.538 104.104
 Prevrednotovalni prihodki 8.941.923 4.913.877
 Dobički pri odtujitvah naložb 5.118.483 143.248
 Drugi prihodki naložb 684.845 1.669.243
Odhodki naložb 11.453.895 19.863.546
 Odhodki iz oslabitve naložb 8.414.485 10.813.752
 Prevrednotovalni odhodki 1.301.188 8.695.223
 Izgube pri odtujitvah naložb 152.704 352.482
 Drugi odhodki naložb 1.585.518 2.089
Izid iz naložbenja 11.952.370 –2.693.978
ČISTI POSLOVNI IZID 2.512.216 –5.238.896

IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA
v EUR 2014 2013
Čisti poslovni izid 2.512.216 –5.238.896
Postavke IDV, ki bodo kasneje lahko prenesene v IPI   
Čisti dobički/izgube iz ponovne izmere finančnega sredstva, 
razpoložljivega za prodajo 1.335.778 911.966
– dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja 1.404.808 –537.228
– prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid –69.030 1.449.194
Drugi vseobsegajoči donos 1.335.779 911.966
VSEOBSEGAJOČI DONOS 3.847.995 –4.326.930

PRIKAZ BILANČNEGA DOBIČKA
v EUR 2014 2013
Čisti poslovni izid 2.512.216 –5.238.896
Preneseni čisti dobiček 2.691.641 9.127.672
Izplačilo dividend 0 –1.197.135
Bilančni dobiček 5.203.856 2.691.640

V skladu z določili pokojninskih načrtov Skupne 
pokojninske družbe d.d., Ljubljana znaša za poslovno 
leto 2014:

1. za Kritni sklad (po pokojninskih načrtih PN-SK-01 
in PN-SK-02):

– obrestna mera, izražena v odstotkih, ki jo je druž-
ba kot izvajalec pokojninskih načrtov PN-SK-01 in PN-
-SK-02, upoštevala v izračunu sorazmernega deleža 
zavarovanca v donosu kritnega sklada 1,94 %;

– delež rezervacij, ki še niso pripisane zavarovan-
cem, po pokojninskih načrtih PN-SK-01 in PN-SK-02, iz-
ražen kot odstotek matematičnih rezervacij, namenjenih 
za zajamčena izplačila, 1,94 %.

2. za KS PN-SK-03 (po pokojninskem načrtu PN-
-SK-03):

– obrestna mera, izražena v odstotkih, ki jo je druž-
ba kot izvajalec pokojninskega načrta PN-SK-03, upo-
števala v izračunu sorazmernega deleža zavarovanca v 
donosu kritnega sklada 1,94 %;

– delež rezervacij, ki še niso pripisane zavarovan-
cem, po pokojninskem načrtu PN-SK-03, izražen kot 
odstotek matematičnih rezervacij, namenjenih za zajam-
čena izplačila, 5,68 %.

Skupna pokojninska družba d.d. Ljubljana
Peter Krassnig

član uprave
Aljoša Uršič

predsednik uprave

Poročilo neodvisnega revizorja o povzetkih 
računovodskih izkazov

Lastnikom družbe Skupna pokojninska družba d.d.
Priloženi povzetki računovodskih izkazov, ki vklju-

čujejo povzetek izkaza finančnega položaja na dan 
31. decembra 2014, povzetek izkaza poslovnega izida, 
ter povzetek izkaza drugega vseobsegajočega donosa, 
za tedaj končano leto ter ustrezna pojasnila v zvezi 
z njimi, izhajajo iz revidiranih računovodskih izkazov 
družbe Skupna pokojninska družba d.d., za leto, ki se 
je končalo 31. decembra 2014. V našem poročilu z dne 
12. junija 2015 smo o teh računovodskih izkazih izrazili 
neprilagojeno revizijsko mnenje.

Povzetki računovodskih izkazov ne vsebujejo vseh 
razkritij, ki jih zahtevajo mednarodni standardi računo-
vodskega poročanja, kot jih je sprejela EU in Zakon 
o gospodarskih družbah. Zato branje povzetkov raču-
novodskih izkazov ni nadomestilo za branje revidira-
nih računovodskih izkazov družbe Skupna pokojninska 
družba d.d.

Odgovornost poslovodstva za povzetke računovod-
skih izkazov

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo povzetkov 
revidiranih računovodskih izkazov.

Revizorjeva odgovornost
Naša odgovornost je izraziti mnenje o povzetkih 

računovodskih izkazov na podlagi naših postopkov, ki 
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so bili opravljeni v skladu z Mednarodnim standardom 
revidiranja (MSR) 810 – Posli poročanja o povzetkih 
računovodskih izkazov.

Mnenje
Po našem mnenju so povzetki računovodskih iz-

kazov, ki izhajajo iz revidiranih računovodskih izkazov 
družbe Skupna pokojninska družba d.d. za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2014, v vseh pomembnih pogle-
dih skladni s temi računovodskimi izkazi.

DELOITTE REVIZIJA d.o.o.
Aleš Grm

pooblaščeni revizor

Mnenje pooblaščenega aktuarja,  
namenjeno javnosti

V skladu z določili Zakona o zavarovalništvu, ustre-
znimi podzakonskimi akti in v skladu s temeljnimi aktuar-
skimi načeli sem aktuarsko preveril primernost evidenc 
za namene vrednotenja obveznosti, stanje zavaroval-
no-tehničnih rezervacij, ustreznost zavarovalnih premij 
in izpolnjevanje kapitalske ustreznosti družbe Skupna 
pokojninska družba d.d., Ljubljana na dan 31. 12. 2014.

Na osnovi opravljenega aktuarskega preverjanja 
izražam naslednje mnenje:

– družba vodi primerne evidence za namene vre-
dnotenja obveznosti iz dolgoročnih zavarovanj;

– višina premij, višina oblikovanih zavarovalno-teh-
ničnih rezervacij za dolgoročne obveznosti družbe in 
naložbe kritnih skladov na dan 31. 12. 2014 so primer-
ne, da zagotavljajo trajno izpolnjevanje vseh obveznosti 
družbe iz sprejetih dolgoročnih zavarovalnih pogodb;

– družba na dan 31. 12. 2014 izpolnjuje zahteve 
kapitalske ustreznosti.

Liljan Belšak, FSAA
pooblaščeni aktuar družbe

Skupna pokojninska družba d.d.
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SV 336/2015 Ob-2836/15

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarja Andreja Tirana iz Novega mesta, opr. št. 
SV-336/2015, z dne 14. 8. 2015, je bilo stanovanje št. 1 
– garsonjera s pripadajočo ložo in shrambo, v skupni iz-
meri 33,90 m2, v pritličju stavbe št. 330, k.o. Ragovo, na 
naslovu Levstikova ulica 6, Novo mesto, last zastavitelja 
Franca Ščapa, Levstikova ulica 6, 8000 Novo mesto, 
zastavljeno v korist upnika Marjana Koščaka roj. 14. 11. 
1967, stanujoč Gašperšičeva ulica 8, 1000 Ljub ljana, za 
zavarovanje denarne terjatve v višini 13.500,00 EUR, 
s pripadki.

Zavarovanja terjatev
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Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

P 1760/2014 Os-2533/15

Okrožno sodišče v Ljub ljani je po višji pravoso-
dni svetovalki Barbari Cetin, v pravdni zadevi tožeče 
stranke Elvisa Delija Nuraj, Hrenova ulica 10, Ig, ki jo 
zastopa Milan Vajda, odvetnik v Ljub ljani, zoper toženo 
stranko: 1. Bajram Delija, naslov neznan, in 2. mla-
doletni Emran Medjitoski, Hrenova ulica 10, Ig, ki ga 
zastopa skrbnica za posebni primer Žeklina Dončić, 
Ulica Franca Mlakarja 30, Ljub ljana, zaradi izpodbija-
nja očetovstva, o postavitvi začasnega zastopnika, dne 
17. 6. 2015 sklenilo:

za začasno zastopnico tožene stranke se imenuje 
odvetnica Romana Sladič, Dalmatinova 2, Ljub ljana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 17. 6. 2015

IV P 830/2014 Os-2798/15

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici 
Diti Mlakar, v pravdni zadevi tožeče stranke: 1. mld. Val 
Lesjak, Pivola 28A, Hoče, ki ga zastopa zakonita zasto-
pnica Natalija Malašič, in 2. Natalija Malašič, Pivola 28A, 
Hoče, proti toženi stranki Boštjanu Lesjak, Stelzhamer-
strasse 19, Traun, Republika Avstrija, zaradi plačevanja 
preživnine, o postavitvi začasnega zastopnika toženi 
stranki, na podlagi določil 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku sklenilo:

toženi stranki Boštjanu Lesjaku se v pravdni zade-
vi opr. št. IV P 830/2014 kot začasni zastopnik postavi 
odvetnik Andrej Vovšek, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 
Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko, do-
kler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 8. 2015

I 165/2013 Os-2659/15

Okrajno sodišče v Škofji Loki, je na podlagi določb 
drugega odstavka in 4. točke drugega odstavka 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju, dolžniku Andreju Pir-
cu, brez bivališča v RS, v izvršilni zadevi I 165/2013, 
zaradi izterjave zneska 1.634,58 EUR s pp, postavi-
lo začasnega zastopnika Tomaža Piska, odvetnika iz 
Škofje Loke. Postavljeni zastopnik bo zastopal dolžnika 
v postopku, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne 
nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 10. 7. 2015

Objave sodišč

Oklici dedičem

D 633/2014 Os-2668/15

Ivan-Marija Škerlič, pok. Kozme, roj. 29.5.1866, iz 
Gračišča, Hrvoji 4, je dne 2. 3. 1944 umrl in ni zapustil 
oporoke.

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 13. 7. 2015

D 333/2014 Os-2628/15

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni 
sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi 
po pok. Zidar Miroslavu, rojenem 5. 6. 1932, nazadnje 
stalno stanujočem Kozje 144, Kozje, umrlem dne 21. 10. 
2014, v skladu s prvim in drugim odstavkom 130. člena, 
prvim odstavkom 131. člena in 206. členom Zakona 
o dedovanju (ZD), dne 19. 5. 2015, sklenilo:

Objavi se oklic neznanim dedičem III. dednega 
reda, ki imajo pravico do dediščine po pokojnem Zidar 
Miroslavu, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od 
objave tega oklica.

Vabilo z oklicem neznanim dedičem III. dednega 
reda po pokojnem Zidar Miroslavu, se po pravnomočno-
sti tega sklepa objavi za čas enega leta tudi z nabitjem 
na oglasno desko tukajšnjega sodišča.

Za začasno skrbnico neznanim dedičem III. dedne-
ga reda po pokojnem Zidar Miroslavu se postavi Veroni-
ka Kitak Jug, delavka tukajšnjega sodišča.

Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče III. 
dednega reda v zapuščinskem postopku.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah  
dne 19. 5. 2015

Pozivi za predlaganje kandidatov 
za sodnike porotnike

Su 140000/2015 Os-2802/15

V skladu z določilom drugega odstavka 46. člena 
Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 
33/11, 75/12, 63/13 in 17/15) predsednica Okrožnega 
sodišča v Krškem objavljam

poziv
predstavniškim organom občin in drugim pristoj-

nim predlagateljem na območju Okrožnega sodišča 
v Krškem, da predlagajo kandidate za 140 sodnikov 
porotnikov Okrožnega sodišča v Krškem.
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Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan 
Republike Slovenije, ki je dopolnil 30 let starosti, ki ni bil 
pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se prega-
nja po uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno ter osebno-
stno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter 
aktivno obvlada slovenski jezik.

Predloge, skupaj z dokazili, da kandidati izpol-
njujejo pogoje za imenovanje, ki jih določa zakon, je 
treba poslati na naslov: Okrožno sodišče v Krškem, 
Urad predsednice, Cesta krških žrtev 12, 8270 Krško, 
v roku 60 dni od objave tega poziva.

Okrožno sodišče v Krškem  
predsednica sodišča  

Maja Baškovič
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Zavarovalne police preklicujejo

Vrbnjak Boris, Koroška c. 51, Radlje ob Dravi, za-
varovalno polico, št. 50500117209, izdala zavarovalnica 
KD Življenje, d.d. gnf-335616

Spričevala preklicujejo

Hrovatin Marko, Spodnje Škofije 13, Škofije, diplo-
mo Gea College, smer Podjetništvo, izdana leta 2009. 
gnk-335586

Rakovič Klemen, Cesta v Rošpoh 80, Kamnica, 
Maribor, indeks, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko 
v Ljub ljani. gne-335592

Strelec Aleš, Stojnci 85, Markovci, indeks, 
št. 27131224, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko, 
UL. gni-335588

Drugo preklicujejo

APS d.d., KOROŠKA CESTA 64, Velenje, licenco št. 
G0004679/00353/789, za vozilo GE005866/00353/029, 
reg. št. CE APS-13. gnz-335596

APS d.d., KOROŠKA CESTA 64, Velenje, licenco št. 
G0004679/00353/789, za vozilo GE005866/00353/028, 
reg. št. CE 14-06A. gny-335597

APS d.d., KOROŠKA CESTA 64, Velenje, licenco št. 
G0004679/00353/789, za vozilo GE005866/00353/027, 
reg. št. CE H2-690. gnx-335598

APS d.d., KOROŠKA CESTA 64, Velenje, licenco št. 
G0004679/00353/789, za vozilo GE005866/00353/026, 
reg. št. CE 72-86D. gnw-335599

APS d.d., KOROŠKA CESTA 64, Velenje, licenco št. 
G0004679/00353/789, za vozilo GE005866/00353/025, 
reg. št. CE 84-02D. gnv-335600

APS d.d., KOROŠKA CESTA 64, Velenje, licenco št. 
G0004679/00353/789, za vozilo GE005866/00353/024, 
reg. št. CE 84-01D. gnu-335601

APS d.d., KOROŠKA CESTA 64, Velenje, licenco št. 
G0004679/00353/789, za vozilo GE005866/00353/015, 
reg. št. CE 12-88U. gnt-335602

APS d.d., KOROŠKA CESTA 64, Vele-
nje, licenco št. G0004679/00353/789, za vozi-
lo G0004679/00353/789/015, reg. št. CE APS-44. 
gns-335603

APS d.d., KOROŠKA CESTA 64, Vele-
nje, licenco št. G0004679/00353/789, za vozi-
lo G0004679/00353/789/014, reg. št. CE APS-28. 
gnr-335604

APS d.d., KOROŠKA CESTA 64, Vele-
nje, licenco št. G0004679/00353/789, za vozi-
lo G0004679/00353/789/007, reg. št. CE H8-44H. 
gnq-335605

APS d.d., KOROŠKA CESTA 64, Vele-
nje, licenco št. G0004679/00353/789, za vozi-
lo G0004679/00353/789/003, reg. št. CE93-69E. 
gnp-335606

Preklici

BOŠTJAN MAČEK s.p., Ulica talcev 5, Šentjur, 
licenco za mednarodni prevoz blaga v cestnem prome-
tu št. 013004/017, za vozilo MAN 06XTGX18.400 4X2 
BLS, reg. št. CE UT-596. gnn-335608

Čater Dušan, Arja vas 24, Petrovče, vpisni list, 
št. SI10672, izdajatelj RS Luška kap. Izola, veljav-
nost IZ-2014, leto izdaje 2006, in odločbo o izbrisu, 
št. 3734-25-165/2014/1, izdajatelj RS Luška kap. Izola, 
veljavnost 7. 8. 2014, leto izdaje 2014. gnf-335591

ESPERGARDE TRANSPORT d.o.o., Trža-
ška cesta 2, Ljub ljana, licenco, št. izvoda licence 
GE006426/06756/001, za vozilo z reg. št. MS-CV-350, 
št. šasije XLRTE58XCOE591673. gnl-335585

Horvat Barbara, Ciril Metodova 16, Murska Sobo-
ta, študentsko izkaznico, št. 20100111, izdala Univerza 
v Ljub ljani, Pravna fakulteta. gnc-335594

Hrastnik Jan, Prvomajska ulica 33, Maribor, digital-
no tahografsko kartico, št. 1070500023736001, izdaja-
telj Cetis Celje. gnb-335595

Korimšek Maja, Maistrova ulica 2, Litija, študentsko 
izkaznico, št. 20070130, izdala Pravna fakulteta, Ljub-
ljana. gnp-335581

O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica, 
licenco, št. GE000421/02279/026, za vozilo Mercedez 
Benz, reg. št. LJ SN 987. gnn-335583

Oblak Tereza, Tičnica 1, Vrhnika, službeno izka-
znico, št. 0139201378 nepremičninskega agenta, iz-
dalo Ministrstvo za okolje in prostor, izdano leta 2008. 
gni-335617

Okrožnik Etrih, Cesta IV. Prekomorske 61, Ajdovšči-
na, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500034103000, 
izdajatelj Cetis d.d. gnj-335587

Perko Miran, Zavrh 79, Voličina, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500006755001, izdajatelj Cetis 
Celje, d.d. gnm-335584

Rupnik Nika, Celovška 99a, Ljub ljana, študentsko 
izkaznico, št. 18070354, izdala Filozofska fakulteta, 
Ljub ljana. gno-335607

SU-MI DDM d.o.o., Štihova ulica 13, Ljub-
ljana, taxi nalepko, za vozilo z reg. št. LJ-368-JZ, 
št. šasije VF3TD9HP0FJ587940, št. izvoda licence 
000376305923820006. gnh-335589

Škaler Franc, Brezina 43a, Brežice, potrdilo 
o opravljenem strokovnem izpitu, izdalo Ministrstvo 
za promet, veljavnost 1997-2002, leto izdaje 1997. 
gng-335590

Transport Kokalj, d.o.o., Brezje 31, Mozirje, licenco 
št. GE006479/05239/017, za vozilo MAN, reg. št. CE 
A307E. gnd-335593

Veljanovski Sanimir, Rateče Planica 94a, Rate-
če-Planica, študentsko izkaznico, št. 23080287, izdala 
Univerza v Ljub ljani, Fakulteta za strojništvo. gng-335615

Veselič Nuša, Cankarjeva ul. 20, Brežice, certifikat 
NPK varnostnik/ca, št. C844/2008, veljavnost od 23. 9. 
2008, izdala Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega 
varovanja, leto izdaje: 2008. gno-335582

ZIDARSTVO MRAK d.o.o., Studenčice 42, Medvo-
de, licenco št. 011693/BGD37-4-6015/2012, za vozilo 
011693/002, reg. št. LJ B7-31X. gnm-335609

ZIDARSTVO MRAK d.o.o., Studenčice 42, Medvo-
de, licenco št. 011693/BGD37-4-6015/2012, za vozilo 
011693/003, reg. št. LJ Y1-023. gnl-335610
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ZIDARSTVO MRAK d.o.o., Studenčice 42, Medvo-
de, licenco št. 011693/BGD37-4-6015/2012, za vozilo 
011693/005, reg. št. LJ 97-5KS. gnk-335611

ZIDARSTVO MRAK d.o.o., Studenčice 42, Medvo-
de, licenco št. 011693/BGD37-4-6015/2012, za vozilo 
011693/006, reg. št. LJ FP-055. gnj-335612

ZIDARSTVO MRAK d.o.o., Studenčice 42, Medvo-
de, licenco št. 011693/BGD37-4-6015/2012, za vozilo 
011693/001, reg. št. LJ E4-70H. gni-335613

ZIDARSTVO MRAK d.o.o., Studenčice 42, Medvo-
de, licenco št. 011693/BGD37-4-6015/2012, za vozilo 
011693/007, reg. št. LJ JF-903. gnh-335614
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