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Javni razpisi
Ob-3129/15
Spremembe
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
objavlja spremembe Javnega razpisa za Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1
2015), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 17/15
z dne 13. 3. 2015 – Ob-1594/15, in sicer:
4. Višina garancijskega in subvencijskega potenciala
Se v celoti nadomesti z:
Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je 45.000.000,00 EUR. Od tega je predvideno:
– 33.750.000,00 EUR izdajanju garancij za MSP-je
5+ (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do dneva
vložitve vloge),
– 11.250.000 EUR pa je namenjeno izdajanju garancij za MLADE MSP-je (podjetja, ki so registrirana
manj kot 5 let do dneva vložitve vloge).
Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za
subvencioniranje obrestne mere je 9.000.000,00 EUR.
Od tega je predvideno:
– 6.750.000,00 EUR sredstev za subvencionirane
obrestne mere namenjeno za MSP-je 5+ (podjetja, ki so
registrirana več kot 5 let do dneva vložitve vloge),
– 2.250.000,00 EUR sredstev za subvencionirane
obrestne mere pa je namenjeno za mlade MSP-je (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do dneva vložitve
vloge).
Slovenski podjetniški sklad
Št. 8019-53/2015-10

Ob-3116/15
Sprememba

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo drugega javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 65 z dne 11. 9. 2015 (Ob-2942/15), v katerega se
vključijo naslednje spremembe:
– v 6. točki »Posojilni pogoji« podpoglavja 4.2 »Finančni pogoji«, poglavja 4. javnega razpisa »Razpisni
pogoji« se navedba v zadnji vrstici prvega stolpca glasi:
»nad 350.000,00 do vključno 500.000,00« se nadomesti
z »nad 350.000,00«.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Ob-3124/15
Obvestilo o zaprtju razpisa
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo,
zaradi porabe sredstev, objavlja zaprtje Javnega raz-

pisa za Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim
projektom (P1 TIP 2015) (Objava v Uradnem listu RS,
št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015 – Ob-1595/15).
Slovenski podjetniški sklad
Št. 3820-22/2015/98

Ob-3122/15

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, na podlagi 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 izvrševanja 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 uvedbe rešitev projekta eZdravje pri
izvajalcih zdravstvene dejavnosti št. 3820-22/2015/27
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
za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti v javni
zdravstveni mreži
I. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa
je omogočiti uvajanje storitve eNaročanje na nacionalnem nivoju kot ene izmed storitev eZdravja pri vseh
izvajalcih zdravstvene dejavnosti.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za
povezovanje s centralnimi storitvami eZdravja in uvajanje rešitve eNaročanje pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti.
Upravičenci tega javnega razpisa so izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo storitve v okviru mreže
javne zdravstvene službe v RS in se bodo povezali
s centralnimi storitvami eZdravja. Izvajalec zdravstvene
dejavnosti lahko na podlagi tega razpisa dobi dodeljena sredstva le za sklope dejavnosti, za katere ni dobil
sredstev že dodeljenih po »Javnem razpisu za dodelitev
sredstev za povezovanje s centralnimi storitvami eZdravja ter za uvajanje rešitve eNaročanje pri izvajalcih
zdravstvene dejavnosti«, ki je bil objavljen v Uradnem
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listu RS, št. 59 z dne 7. 8. 2015 (v nadaljevanju: prejšnji
razpis).
V prejšnjem razpisu se je namreč v sklopu 2 dodeljevalo sredstva za zdravstvene dejavnosti s šifro
dejavnosti med 200 in 299, zato velja, da, če je upravičenec dobil dodeljena sredstva za sklop 2 po prejšnjem
razpisu, upravičenec ne more dobiti dodeljenih sredstev
za vrste zdravstvene dejavnosti specialistične zunajbolnišnične dejavnosti po tem razpisu.
Predmet javnega razpisa so strokovna dela za konfiguracijo nadgradenj za rešitev eNaročanje (namestitev,
prilagoditev urnikov, povezava na šifrant VZS, konfiguracija okolja, sistemske nastavitve), in sicer za dve skupini
dejavnosti:
– specialistična zunajbolnišnična dejavnost (šifra
VZD med 200 in 299),
– zobozdravstvena dejavnost (šifra VZD 401, 402,
403, 405, 406 in 442).
III. Razpoložljiva sredstva, višina dodeljenih sredstev in obdobje za porabo sredstev
V okviru tega javnega razpisa bo za povezovanje
s centralnimi storitvami eZdravja in uvajanje rešitve eNaročanje pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti skupaj na
voljo znesek v višini 156.020,00 EUR z DDV.
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki
Ministrstva za zdravje: PP 5841 – Informatika v zdravstvu. Sklenitev pogodb in izplačilo je vezano na predhodno pridobitev soglasje Ministrstva za finance RS.
Upravičenec je ob pripravi zahtevka za izplačilo dolžan priložiti potrdilo o izvedeni konfiguraciji nadgradenj,
ob tem pa tudi:
– fotokopijo računa za postavko,
– dokazila, da so bili računi poravnani, ter
– podpisano in potrjeno Izjavo o polni vključenosti
izvajalca zdravstvene dejavnosti v sistem eNaročanja.
Upravičenec je dolžan popoln zahtevek za izplačilo
dostaviti Ministrstvu za zdravje do dne 15. 11. 2015,
sicer navedeno ministrstvo sredstev ni dolžno izplačati.
IV. Upravičeni namen in upravičeni stroški
Upravičeni namen:
Namestitev, prilagoditev urnikov, povezava na šifrant VZS, konfiguracija okolja, sistemske nastavitve,
vse konfiguracije sistemskega okolja in namestitev
potrebne programske opreme za delovanje povezave
s centralnim sistemom eNaročanja.
Upravičeni stroški:
Upravičeni stroški so lahko le v okviru upravičenih
namenov te vsebine.
Zgornja meja stroškov, ki se lahko sofinancirajo
iz tega javnega razpisa, je 269,00 EUR z DDV-jem za
posamezno dejavnost, za katero lahko izvajalci zdravstvene dejavnosti po tem javnem razpisu kandidirajo.
Pri dodelitvi sredstev se upošteva prvi nivo VZD
(tri mesta). Kot zgornjo mejo števila VZD bo Ministrstvo
za zdravje uporabilo podatke iz mesečnih izvlečkov iz
Evidence gibanja zdravstvenih delavcev in izvajalcev
zdravstvene dejavnosti – BPI. V primeru, da izvajalec
izvaja isti VZD v okviru več organizacijskih enot ali na
več lokacijah, se ta VZD upošteva le enkrat.
V. Pogoji za dodelitev sredstev
Splošni pogoji:
– upravičenci tega javnega razpisa so izvajalci
zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo storitve v okviru
mreže javne zdravstvene službe v RS in so se oziroma
se bodo povezali s centralnimi storitvami eZdravja,
– upravičenec mora predložiti predračun za storitve,
ki so predmet tega javnega razpisa.
Dodatni pogoj: kolikor je bil upravičencu izdan sklep
o dodelitvi sredstev za sklop 2 (Strokovna dela za kon-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
figuracijo nadgradenj za rešitev eNaročanje) na podlagi
prijave na prejšnji javni razpis, v tem razpisu ne more
dobiti dodeljenih sredstev za skupino specialističnih
zdravstvenih dejavnosti (VZD med 200 in 299).
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 bo povrnilo le stroške, opredeljene z obrazcem PJR 2015, ki je del te razpisne
dokumentacije.
Kolikor bo višina vseh upravičenih zahtevkov presegla 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 dodelitev sredstev za povezovanje s centralnimi storitvami eZdravja ter uvajanje rešitve eNaročanje pri vseh
izvajalcih zdravstvene dejavnosti v javni zdravstveni
mreži«).
Razpisna dokumentacija je upravičencem na voljo
na spletnem naslovu http://www.mz.gov.si v rubriki Javne objave s področja zdravja.
2. Popolna vloga vsebuje naslednje dokumente:
a) prijavo na pravilno izpolnjenem obrazcu PJR
2015 z vsemi zahtevanimi podatki,
b) predračun za storitve,
c) parafiran vzorec pogodbe.
Kontaktna oseba za informacije v zvezi z razpisom: Simon Indihar, e-mail: simon.indihar@gov.si, tel.
+386/1/478-62-91 (vsak delovni dan, med 9. in 14. uro).
VIII. Predložitev vlog
1. Vloge z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti, ki je opremljena z obrazcem št. 1 (predložitev prijave) na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova
5, 1000 Ljubljana.
2. Rok za oddajo vlog je 12. 10. 2015.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je
prispela najkasneje do 12. 10. 2015 do 9. ure v glavno
pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
Nepravočasno prispelih ali nepravilno označenih
vlog strokovna komisija ne bo obravnavala.
IX. Odpiranje vlog: odpiranje prejetih vlog se bo pričelo najkasneje v roku treh dni od poteka roka za oddajo
vlog in ne bo javno.
X. Izid razpisa
Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 60 dneh po preteku roka za oddajo.
Na podlagi predloga komisije o vlogah odloči minister 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. 410-111/2015

Ob-3102/15

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 19/15 z dne 20. 3.
2015), župan Občine Ilirska Bistrica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev
»Veseli december 2015« v Občini Ilirska Bistrica
Predmet razpisa oziroma sofinanciranja sta dva
sklopa prireditev:
Sklop 1: Izvedba prireditve ali niza prireditev ob
praznovanju sv. Miklavža

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Sofinancirana bo osrednja prireditev ali niz prireditev, organiziranih tako, da bodo prireditve pokrivale
celotno območje Občine Ilirska Bistrica.
Prireditev mora biti primerna praznovanju sv. Miklavža.
Prireditev oziroma niz prireditev se morajo odvijati
v terminu med 5. in 7. decembrom 2015.
Občina Ilirska Bistrica bo sofinancirala posamezno
prireditev oziroma niz prireditev do višine 1.300 evrov
oziroma v sorazmernemu deležu.
Za ocenjevanje prijav bodo upoštevana naslednja
merila:
Pokritost s prireditvami v občini:
– 40 točk za izvajalca, ki zagotovi niz vsaj treh enakih prireditev, ki bodo pokrile območje celotne občine,
– 30 točk za izvajalca, ki zagotovi eno – osrednjo
prireditev,
– 10 točk za izvajalca, ki zagotovi eno – lokalno
prireditev.
Izkušnje pri organizaciji vsebinsko in obsežno podobnih prireditev:
– 6 točk dobi prijavitelj, ki ima dve ali več izkušenj
z organizacijo podobnih prireditev,
– 3 točke dobi prijavitelj, ki ima eno izkušnjo z organizacijo podobnih prireditev.
Delež pričakovanega sofinanciranja občine:
– 10 točk za pričakovani sofinancerski delež od 0 %
do 20 % predračunske vrednosti prireditve,
– 5 točk za pričakovani sofinancerski delež nad
20 % do 50 % predračunske vrednosti prireditve,
– 3 točke za pričakovani sofinancerski delež nad
50 % predračunske vrednosti prireditve.
Upravičeni stroški izvedbe prireditve so:
– material za izdelavo scene in kostumov,
– material za izvedbo delavnic za otroke,
– strošek izvedbe recitala, gledališke ali lutkovne
igrice in podobno,
– odškodninsko zavarovanje prireditve,
– varovanje prireditve,
– promocijski material (plakati),
– najem prostora za izvedbo prireditve, kolikor gre
za osrednjo občinsko prireditev.
Občina Ilirska Bistrica ne sofinancira:
– nakupa daril za obdaritev otrok ali nastopajočih,
– stroškov, nastalih v zvezi s pogostitvijo udeležencev ali nastopajočih.
Občina Ilirska Bistrica sofinancira do 100 % upravičenih priznanih stroškov prireditve.
Sklop 2: Izvedba osrednje prireditve Silvestrovanja
in spremljajočih prireditev v Ilirski Bistrici
Sofinancirana bo osrednja prireditev Silvestrovanja
v Ilirski Bistrici, dne 31. 12. 2015, ki vključuje tudi niz
spremljajočih prireditev, v terminu od 2. do 31. decembra 2015.
I. Spremljajoče prireditve oziroma niz prireditev morajo vključevati vsaj:
1. otvoritvena prireditev ob prižigu Pravljične deželice, v terminu od 7. do 13. decembra, na lokaciji Športni
park Nade Žagar,
2. prihod dedka Mraza in lutkovno-gledališko predstavo primerno terminu, v terminu od 27. do 30. decembra, na lokaciji Dom na Vidmu ali na Trgu maršala Tita
(prireditev brez vstopnine),
3. večerni zabavno-glasbeni program – koncert (1
dan, prireditev brez vstopnine), lokacijo izbere prijavitelj
v soglasju s sofinancerjem,
4. zaželeno je, da prijavitelj izvede še druge prireditve v času od 20. do 30. decembra, po lastnemu izboru,
katerih pa ne sofinancira Občina Ilirska Bistrica.
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II. Osrednja prireditev silvestrovanja naj:
– bo organizirana v Ilirski Bistrici,
– bo organizirana na Trgu maršala Tita,
– se odvija vsaj od 21. do 1. ure naslednjega dne,
– vključuje gostinsko ponudbo,
– vsebuje glasbeni program z vsaj eno glasbeno
zasedbo, z izborom katere soglaša sofinancer,
– vključuje odštevanje časa do 24. ure oziroma
00.00 ure.
Občina Ilirska Bistrica bo v ta namen sofinancirala
osrednjo prireditev silvestrovanja do višine 3.700,00
evrov, oziroma v višini do 8.440,00 evrov organizacijo
silvestrovanja z nizom vseh v točki I. navedenih zahtevanih spremljajočih prireditev.
Organizator mora svoj program prilagoditi prireditvam in drugim dogodkom, ki se tradicionalno v istem
časovnem obdobju odvijajo v občini.
Za ocenjevanje prijav bodo upoštevana naslednja
merila:
1. Predlagan program vključuje priznane glasbene
izvajalce – prijavitelj ob prijavi predloži reference glasbene skupine, kot so nastopi, prejete nagrade na festivalih,
samostojni koncerti v Sloveniji in izven Slovenije:
– 30 točk prejme program, ki vključuje 2 ali več priznanih izvajalcev v slovenskem prostoru,
– 20 točk prejmejo programi, ki vključujejo 1 priznanega izvajalca v slovenskem prostoru.
2. Predlagan program prireditve pomeni obogatitev
celovite ponudbe Občine Ilirska Bistrica:
– 10 točk dobi program, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja Občine Ilirska Bistrica – organizacija in izvedba
tudi spremljajočih prireditev,
– 5 točk dobi program, ki delno izpolnjuje pričakovanja Občine Ilirska Bistrica – organizacija in izvedba le
prireditve silvestrovanja.
3. Izkušnje pri organizaciji vsebinsko in obsežno
podobnih prireditev:
– 10 točk dobi prijavitelj, ki ima dve ali več izkušenj
z organizacijo podobnih prireditev,
– 3 točke dobi prijavitelj, ki ima eno izkušnjo z organizacijo podobnih prireditev.
4. Organizacija in izvedba dodatnih spremljajočih
prireditev, ki niso predmet tega javnega razpisa:
– 20 točk dobi prijavitelj za organizacijo božično-novoletnega koncerta,
– 30 točk dobi prijavitelj za organizacijo dodatnega
večernega zabavno-glasbenega programa (1 dan),
– 30 točk dobi prijavitelj za organizacijo popoldanskih delavnic za otroke na temo »Pravljični december«
in lutkovno-gledališko predstavo,
– 30 točk dobi prijavitelj za organizacijo enodnevne
božično novoletne tržnice,
– 15 točk dobi prijavitelj za vsako drugo prijavljeno
in izvedeno prireditev.
5. Delež pričakovanega sofinanciranja občine:
– 20 točk za pričakovani sofinancerski delež od 0 %
do 20 % predračunske vrednosti prireditve,
– 10 točk za pričakovani sofinancerski delež nad
20 % do 50 % predračunske vrednosti prireditve,
– 0 točk za pričakovani sofinancerski delež nad
50 % predračunske vrednosti prireditve.
Upravičeni stroški izvedbe prireditev so:
Za prireditev pod 2.I.1. (vrednost postavke je lahko
max 13 % od celotne vrednosti prireditev pod točko 2.):
– strošek izvedbe recitala, lutkovno-gledališke igrice ali podobno,
– odškodninsko zavarovanje prireditve,
– varovanje prireditve,
– promocijski material (plakati).
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Za prireditev pod 2.I.2. (vrednost postavke je lahko
max 13 % od celotne vrednosti prireditev pod točko 2.):
– material za izdelavo scene in kostumov,
– strošek izvedbe recitala, lutkovno-gledališke igre
ali podobno,
– strošek najema prostora za izvedbo prireditve,
kolikor gre za osrednjo občinsko prireditev,
– odškodninsko zavarovanje prireditve,
– varovanje prireditve,
– promocijski material (plakati).
Za prireditev pod 2.I.3. (vrednost postavke je lahko
max 30 % od celotne vrednosti prireditev pod točko 2.):
– strošek nastopa zabavno-glasbene skupine ali
posameznika s spremljevalno skupino,
– strošek najema prostora za izvedbo prireditve,
– odškodninsko zavarovanje prireditve,
– varovanje prireditve,
– promocijski material (plakati).
Za prireditev pod 2.II. (vrednost postavke je lahko
max 44 % od celotne vrednosti prireditve):
– strošek nastopa zabavno-glasbene skupine ali
posameznika s spremljevalno skupino,
– strošek najema prostora za izvedbo prireditve,
– odškodninsko zavarovanje prireditve,
– varovanje prireditve,
– promocijski material (plakati).
Občina Ilirska Bistrica sofinancira:
– do 100 % upravičenih priznanih stroškov prireditve, ob pogoju, da organizator dostavi verodostojna
dokazila o 100 % stroških izvedbe vsake posamezne
priznane postavke.
Občina Ilirska Bistrica ne sofinancira:
– nakupa daril za obdaritev otrok ali nastopajočih,
– stroškov nastalih v zvezi s pogostitvijo udeležencev ali nastopajočih,
– drugih nastalih stroškov, ki niso navedeni kot
upravičeni strošek.
4. Ostali pogoji kandidiranja na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji za izvedbo in sofinanciranje prireditve/ev iz sklopa 1. ali/in
2. ali obeh razpisanih sklopov skupaj, ki so registrirani
in imajo v času objave javnega razpisa vsa predpisana
dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki so predmet javnega razpisa.
Vse prireditve, katerih sofinancer je Občina Ilirska
Bistrica, morajo biti brez vstopnine.
Organizator mora svoj program prilagoditi prireditvam in drugim dogodkom, ki se tradicionalno v tem
časovnem obdobju odvijajo v Občini Ilirska Bistrica.
5. Navodila za izdelavo prijav
Prijava mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen razpisni obrazec z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami,
– podrobno finančno konstrukcijo prireditve, iz katere je razviden pričakovani delež sofinanciranja, delež
sponzorskih sredstev in delež lastnih sredstev, za vsako
iz niza prireditev posebej,
– plan promocije in oglaševanja prireditve,
– podroben opis vsebine programa, po dnevih,
urah, lokacijah in vsebini,
– kolikor se prijavitelj prijavlja za organizacijo več
prireditev, mora za vsako prireditev oddati svojo popolno
prijavo z vsemi zahtevanimi prilogami.
Izbrani prijavitelj, ki bo pridobil sredstva na tem razpisu, je pri izvedbi prireditve (na vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju ter informiranju javnosti)
dolžan uporabiti grb Občine Ilirska Bistrica ali jo navesti
kot sofinancerja, v skladu s pogoji tega javnega razpisa,
pogodbo in navodili občine.
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6. Način oddaje prijav
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele
najkasneje do petka, 9. oktobra 2015, do 9. ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka oddane v sprejemni
pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, pritličje levo.
Na ovojnici naj prijavitelj navede pripis: »Javni razpis – Veseli december 2015 – ne odpiraj«. Na ovojnici
(hrbtna stran) mora biti označen naslov pošiljatelja.
Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do
navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele po roku za
oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.
7. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do zaključka javnega razpisa na razpolago
v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine
Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na
tel. 05/71-12-315, kontaktna oseba: Tanja Šajina ali po
elektronski pošti: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
8. Odpiranje ponudb in obveščanje o izbiri
Odpiranje ponudb bo v petek, dne 9. oktobra 2015,
ob 12. uri. Odpiranje ponudb ni javno.
Vloge, prispele na javni razpis, odpira in obravnava
tričlanska Komisija za odpiranje vlog, imenovana s strani
župana Občine Ilirska Bistrica.
Če Komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, pristojna strokovna služba občinske uprave na predlog
Komisije pozove prosilca, da jo v roku 5 dni dopolni. Če
prosilec vloge v roku ne dopolni, se vloga s sklepom kot
nepopolna zavrže.
Nepravilno oddane prijave in prijave, ki ne bodo
oddane na obrazcu razpisne dokumentacije in ne bodo
vsebovale vse z javnim razpisom zahtevane dokumentacije in prilog, se zavržejo s sklepom.
Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma
v roku 15 dni od odpiranja prijav in pozvani k sklenitvi
pogodbe.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 344-2/2015-5

Ob-3114/15

Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 s sprem.), 27. člena
Zakona o zaščiti živali (ZZZiv – UPB3, Uradni list RS,
št. 38/13), 7. člena Statuta Občine Kranjska Gora uradno prečiščeno besedilo (UPB1, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 43/2014, 7/2015) in 5. člena Odloka
o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne
službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 44/15), Občina
Kranjska Gora objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske
javne službe zavetišča za zapuščene živali
na območju Občine Kranjska Gora
1. Koncedent: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska
ulica 1B, 4280 Kranjska Gora.
2. Koncesijski akt: Odlok o podelitvi koncesije za
opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Kranjska Gora je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 44/15.
3. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije
za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za
zapuščene živali na območju Občine Kranjska Gora.
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4. Območje izvajanja javne službe: koncesija se
izvaja na območju Občine Kranjska Gora.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se
podeli za obdobje petih let. Trajanje koncesije se določi
v upravni odločbi o podelitvi koncesije in koncesijski
pogodbi Koncesijsko razmerje začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe, izvajanje javne službe pa se
začne 1. 1. 2016.
6. Subjekti, ki se lahko prijavijo na razpis in pogoji
za izbor koncesionarja ter način dokazovanja izpolnjenosti pogojev so navedeni v razpisni dokumentaciji.
7. Merila za izbor koncesionarja so:
– organizacijska in strokovna usposobljenost prijavitelja,
– ponudbena cena za storitev oskrbe zapuščenih
živali,
– dosedanje izkušnje ali reference prijavitelja,
– druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj (in niso opredeljene pod točko 3. javnega razpisa).
Merila so podrobneje določena v razpisni dokumentaciji.
8. Prijava na javni razpis mora biti napisana v slovenskem jeziku in predložena na predpisanih obrazcih
s prilogami, v skladu z razpisno dokumentacijo.
9. Organ, ki bo opravil izbor koncesionarja: komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za podelitev
koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali poda predlog izbora koncesionarja, direktor občinske uprave Občine Jesenice pa
izda upravno odločbo o podelitvi koncesije.
10. Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z obvezno oznako na ovojnici: »Ne odpiraj
– ponudba – javni razpis za podelitev koncesije za
opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za
zapuščene živali na območju Občine Kranjska Gora,
št. 344-2/2015-5«. Ovojnica s prijavo mora prispeti na
naslov: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1B,
4280 Kranjska Gora, in sicer osebno v sprejemno pisarno Občine Kranjska Gora do vključno 30. oktobra
2015 do 12. ure, ali priporočeno po pošti, oddano do
vključno 30. oktobra 2015. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijavnih
vlog ne bo obravnavala in bodo s sklepom zavržene
ter neodprte vrnjene prijaviteljem.
11. Odpiranje prijav: komisija bo v četrtek, 5. 11.
2015 ob 10. uri, v sejni sobi Občine Kranjska Gora,
Kolodvorska ulica 1 B, 4280 Kranjska Gora, odprla vse
v roku dostavljene prijave.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.
12. Rok za izbor koncesionarja: komisija predlaga
izbor koncesionarja v 15 dneh po prejemu dopolnjenih
vlog. O izbiri koncesionarja koncedent odloči z upravno
odločbo.
Koncesijska pogodba se pošlje v podpis izbranemu
ponudniku takoj po pravnomočnosti odločbe o izboru
koncesionarja. Izbrani ponudnik mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku petnajst dni od dneva, ko jo je prejel.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja: Občina Kranjska Gora bo vse prijavitelje obvestila o izboru koncesionarja v roku 30 dni po
zaključku odpiranja vlog.
14. Rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem
javne službe: z izvajanjem javne službe je potrebno
pričeti 1. 1. 2016.
15. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave do zaključka
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javnega razpisa na spletni strani Občine Kranjska Gora
http://obcina.kranjska-gora.si.
16. Vse dodatne informacije o razpisu dobijo zainteresirani pri Vesni Kunšič po elektronski pošti: kunsic@kranjska-gora.si.
Občina Kranjska Gora
Št. 354-52/2015-001

Ob-3127/15

Na podlagi določila 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) objavlja Občina Železniki
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje obvezne
lokalne gospodarske javne službe zbiranje
določenih vrst komunalnih odpadkov
v Občini Železniki
1. Naročnik: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228
Železniki.
2. Predmet koncesije: predmet koncesije je opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalni odpadkov v Občini Železniki.
3. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga.
4. Čas trajanja koncesijskega razmerja: deset let po
sklenitvi koncesijske pogodbe.
5. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna
dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Železniki, http://www.zelezniki.si/obcina/, pod »razpisi in
javna naročila«.
6. Način, kraj in čas oddaje vloge
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov: Občina Železniki, Češnjica 48,
4228 Železniki.
Na prednji strani ovojnice morajo biti navedeno:
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis “Koncesija za ravnanje z odpadki- zbiranje”.«
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden
naziv in naslov pošiljatelja.
Prijave je potrebno oddati najkasneje do 3. 11. 2015
do 11. ure.
Javno odpiranje ponudb bo istega dne ob 11.30,
v sejni sobi Občine Železniki.
Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih predpisane razpisne dokumentacije in jo izdelati v slovenskem
jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne
dokumentacije.
Prijavitelj lahko svojo prijavo dopolnjuje oziroma
spreminja do vključno zadnjega dne razpisanega roka
za oddajo prijave.
6.1 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 oziroma, če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma
in ure, določene v razpisu.
Prijava je popolna:
– če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
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6.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri
kontaktni osebi: Jolanda Pintar, dir. obč. uprave Občine
Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, tel. 04/500-00-00,
e-pošta: jolanda.pintar@obcina.zelezniki.si.
Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posredovati po elektronski pošti na naslov: jolanda.pintar@obcina.zelezniki.si.
Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja
objavil na spletni strani Občine Železniki: http://www.zelezniki.si/obcina/, pod »razpisi in javna naročila«.
7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje štiri
dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in
dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo objavljena na spletni strani Občine Železniki: http://www.
zelezniki.si/obcina/, pod »razpisi in javna naročila«.
Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok
za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice
in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove
roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za
oddajo prijave.
8. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov:
Za izbiro najugodnejše ponudbe po zaključku konkurenčnega dialoga bo uporabljeno merilo ekonomsko
najugodnejša ponudba.
Uporabljena bodo naslednja merila:
– cena,
– izkušnje v zvezi z izvajanjem javne službe (reference),
– kadrovske in tehnične zmogljivosti.
9. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1.
fazi konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni dokumentaciji.
Skupna ponudba več ponudnikov ni možna.
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 razpisno dokumentacijo.
Sledi 2. faza konkurenčnega dialoga z razpisno
dokumentacijo.
Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal sposobnost, 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 zaključenega dialoga.
Po zaključenem dialogu in predložitvi končnih ponudb, 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.
10. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 15 dni po dokončnosti upravne odločbe.
Občina Železniki
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Javne dražbe
Su-VII-1/15-29

Ob-3104/15

Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova
ulica 10, Ljubljana na podlagi drugega odstavka 1. člena
Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 –
uradno prečiščeno besedilo in 109/12), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 50/14), Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)
ter Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem
države za Ustavno sodišče Republike Slovenije za leto
2015 (Uradni list RS, št. 14/15), objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10,
1000 Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje: motorno vozilo Audi A6,
3.0 TDI Q, ID št.: WAUZZZ4F37N009334, oblika vozila:
limuzina, delovna prostornina motorja 2967 cm3, moč
motorja 171 kW, tip motorja ASB, vrsta goriva: dizel, leto
izdelave 2006, prva registracija 4. 7. 2006, registriran,
vozen, prvi lastnik, na dan objave javne dražbe ima prevoženih 145.080 km.
3. Izklicna cena in najnižji znesek višanja izklicne
cene je: izklicna cena motornega vozila je 9.700,00 EUR.
Najnižji znesek višanja izklicne cene je 200,00 EUR.
4. Način in rok plačila kupnine: uspeli dražitelj mora
kupnino, zmanjšano za višino vplačane varščine, plačati
v roku 30 dni od sklenitve pogodbe na transakcijski račun Proračuna Republike Slovenije.
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala ustno v slovenskem jeziku na sedežu Ustavnega
sodišča Republike Slovenije v Ljubljani, na Beethovnovi ulici 10, v razpravni dvorani v I. nadstropju, in sicer
19. 10. 2015, s pričetkom ob 12. uri.
6. Višina varščine, ki jo je treba položiti pred začetkom javne dražbe: varščina znaša 10 % izklicne cene, in
sicer 970,00 EUR. Varščina se ne obrestuje.
Pred začetkom javne dražbe je treba plačati varščino v višini 10 % vrednosti izklicne cene motornega
vozila na transakcijski račun Proračuna Republike Slovenije: SI56 0110 0630 0109 972, sklic na številko: SI18
13110-2010003-davčna številka dražitelja, z navedbo
plačilo varščine.
Uspelemu dražitelju se varščina všteje v kupnino,
drugim dražiteljem se vrne brezobrestno v roku 7 dni po
končani javni dražbi. S plačilom varščine sprejme dražitelj obveznost, da pristopi k javni dražbi.
Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo
pristopili k javni dražbi, se varščina ne vrne.
7. Z najugodnejšim dražiteljem bo pogodba sklenjena najkasneje v 15 dneh po zaključku javne dražbe.
Če najugodnejši dražitelj pogodbe v navedenem
roku ne bo podpisal iz razlogov, ki so na njegovi strani,
mu Ustavno sodišče lahko rok podaljša, vendar ne za
več kot 15 dni. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše
pogodbe v podaljšanem roku, Ustavno sodišče zadrži
njegovo varščino.
8. Zakoniti zastopnik oziroma oseba, pooblaščena s strani zakonitega zastopnika organizatorja javne

dražbe, lahko kadar koli do sklenitve pravnega posla
postopek javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem
povrnejo izkazani stroški za prevzem razpisne dokumentacije in varščina brez obresti.
9. Informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo
na naslovu: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, tel. 01/47-76-410, Metka Štimec Janeš, vsak delovni dan od 8.30 do 15.30.
Ogled predmeta javne dražbe je mogoč po predhodnem
dogovoru.
10. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije
lahko postanejo lastniki motornega vozila.
Dražitelji morajo najkasneje do 16. 10. do 14. ure na
naslov naročnika: Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana, v zapečateni ovojnici
s pripisom: »Ne odpiraj, javna dražba« in s pripisom
imena in priimka oziroma naziva dražitelja na hrbtni strani ovojnice, predložiti naslednje dokumente:
– potrdilo o plačani varščini, iz katerega je poleg
plačila razvidna tudi celotna številka TRR računa za
primer vračila varščine,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam,
ki izdajo potrdilo za slovenske državljane, če takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli
blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s. p. – tuja
pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njeni državi, enakovredne institucijam, ki izdajo
potrdila za slovenske pravne osebe. Če takega potrdila
ne more pridobiti, predloži izjavo zakonitega zastopnika
oziroma lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR),
– izpisek iz sodnega registra (za pravne osebe)
oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), ki ni starejši
od 30 dni,
– če udeleženec – dražitelj ni zakoniti zastopnik ali
pooblaščenec pravnih ali fizičnih oseb, mora za udeležbo na javni dražbi predložiti notarsko overjeno pooblastilo,
– morajo predložiti kopijo osebne izkaznice oziroma
potnega lista (fizične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb),
– pisno izjavo, da se v celoti strinjajo s pogoji javne
dražbe.
Če na javni dražbi sodelujejo državni organi, drugi
državni organi ali lokalne skupnosti zgoraj navedenih
izjav in dokumentov pri notarju ne overjajo.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke,
bodo izločeni iz postopka. Če ovojnica ne bo opremljena
tako, kot je navedeno, naročnik ne nosi odgovornosti za
njeno založitev.
Morebitne davke in druge stroške, ki bi nastali
v zvezi s prodajo motornega vozila plača kupec.
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Predmet prodaje bo prodan po načelu videno –
kupljeno, zato ne bo možno uveljavljanje prodajalčeve
odgovornosti za stvarne in pravne napake.
11. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni
dražbi. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost
pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.
– Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni
podana višja ponudba,
– na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo
ceno,
– dražba je končana, ko se trikrat zaporedoma izkliče najvišjo ponujeno ceno,
– če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo
ceno, motorno vozilo ni prodano, če eden ne zviša cene,
– dražba je uspešna tudi, če se je udeleži samo en
dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno.
12. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12 in 50/14) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14). Javno dražbo
vodi komisija.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
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Razpisi delovnih mest
Št. 575/2015

Ob-3105/15

Svet Knjižnice Kočevje razpisuje na podlagi Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Kočevje (Uradni
list RS, št. 4 z dne 14. 1. 2015) delovno mesto
direktorja
Knjižnice Kočevje za 5-letno mandatno obdobje
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg
splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– ima univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje področja dela knjižnice,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela
v kolektivu,
– ima opravljen strokovni izpit iz bibliotekarstva,
– aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik.
Ob prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja
dolžan priložiti program razvoja knjižnice za mandatno
obdobje.
Kandidati naj pošljejo svoje prijave z dokazili v roku
8 dni od objave na naslov: Knjižnica Kočevje, Svet Knjižnice Kočevje, Trg zbora odposlancev 26, 1330 Kočevje, s pripisom: „Za razpis-ne odpiraj“.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Svet Knjižnice Kočevje
Ob-3106/15
Svet zavoda Doma starejših občanov Grosuplje
razpisuje na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
– UPB in 57/12) ter 33. člena Statuta Doma starejših
občanov Grosuplje, delovno mesto
direktorja/direktorice
Doma starejših občanov Grosuplje
1. Kandidat mora poleg splošnih pogojev, ki so
določeni z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz
56., 57. in 69. člena Zakona os socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, uradno prečiščeno besedilo),
– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda v skladu s tretjim in četrtim odstavkom
56. člena Zakona o socialnem varstvu,
– ne glede na določbe prve alineje je lahko kandidat/ka tudi oseba, ki ima končano višjo strokovno
izobrazbo iz 69. člena tega zakona, dvajset let delovnih
izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva in
opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– predložen program dela oziroma vizija Doma starejših občanov Grosuplje za mandatno obdobje.
2. Izbran kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
3. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih
pogojev s kratkim življenjepisom, potrdilom o nekazno-

vanju in potrdilom, da se zoper njih ne vodi kazenski
postopek, naj kandidati/ke pošljejo v roku 8 dni po objavi
v zaprti ovojnici na naslov: Svet Doma starejših občanov Grosuplje, Ob Grosupeljščici 28, 1290 Grosuplje,
z oznako »Za razpis direktorja/ice« in s pripisom »Ne
odpiraj«.
4. Svet bo obravnaval le popolne vloge z vsemi
dokazili.
Svet zavoda Dom starejših občanov Grosuplje
Št. 110-25/2015-7

Ob-3113/15

Svet Centra za socialno delo Šentjur pri Celju (v nadaljevanju: svet Centra) na podlagi 34. in 35. člena Zakona zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl.
US: U-I 104/92, 8/96, 18/98 Odl. US U-I- 34/98, 36/00 –
ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07,
41/07, 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre
in 62/10 ZUPJS) ter 5. člena Spremembe in dopolnitve
Statuta Centra za socialno delo Šentjur pri Celju z dne
8. 6. 2006 v povezavi in sklepa 5. redne seje sveta Centra z dne 2. 9. 2015, objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja/direktorice
Centra za socialno delo Šentjur pri Celju
1. Uporaba izrazov: v javnem razpisu uporabljeni
izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot
nevtralni za ženski in moški spol.
2. Zavod in kraj opravljanja dela: Javni zavod Center za socialno delo Šentjur pri Celju, Ul. Dušana Kvedra
11, 3230 Šentjur, objavlja javni razpis za zasedbo delovnega mesta direktorja. Izbrani kandidat bo delo opravljal
v prostorih Centra.
3. Pogoji za opravljanje dela
Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo
splošni delovno pravni predpisi, mora kandidat, ki se bo
prijavil na prosto delovno mesto, izpolnjevati še pogoje
v skladu s 56., 57. in 69. členi Zakona o socialnem varstvu, in sicer:
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit s področja
socialnega varstva,
– ne glede na določbo prvega odstavka prve alineje
tega člena je lahko direktor tudi oseba, ki ima končano
višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na
področju socialnega varstva, in opravljen strokovni izpit
s področja socialnega varstva,
– da ima opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije, v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno
izobraževanje.
Ne glede na pogoje iz tretje alineje je lahko za direktorja imenovan kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje socialno varstvenega zavoda, mora
pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, v nasprotnem primeru mu delovno razmerje po zakonu preneha.
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Mandat direktorja traja 5 let. Pričetek dela je 1. 4.
2016.
4. Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti k prijavi
Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:
1. Europass življenjepis kandidata;
2. Overjeno kopijo diplomske listine, iz katere
mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
3. Overjeno kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz socialnega varstva;
4. Potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; zoper
njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
oziroma izjavo kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje svetu javnega zavoda
pridobitev podatkov in dokazil, potrebnih za obravnavo
vloge, v primeru nepopolnih vlog, iz uradnih evidenc.
Kandidati morajo prijavi priložiti program dela in
vizijo razvoja centra.
5. Rok in naslov za vlaganje prijav in rok za obveščanje o izbiri
Kandidat pošlje pisno prijavo v zaprti ovojnici
z označbo »Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda – Ne odpiraj« najkasneje do
12. 10. 2015 na naslov: Center za socialno delo Šentjur
pri Celju, Ul. Dušana Kvedra 11, 3230 Šentjur.
Kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne pogoje, bodo uvrščeni v izbirni postopek.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku
30 dni od dneva poteka razpisa.
6. Oseba, ki daje informacije o izvedbi javnega
razpisa: dodatne informacije o javnem razpisu lahko
dobite pri predsednici sveta zavoda, Alenki Švegler,
na elektronskem naslovu: alenka.svegler@gov.si, ali po
tel. 03/746-25-30, skladno s poslovnim časom centra.
7. Sklenitev delovnega razmerja: z imenovanim direktorjem bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas
trajanja mandata s polnim delovnim časom.
Svet Centra za socialno delo Šentjur pri Celju
Ob-3123/15
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica
Slovenije na predlog notarja Mira Košaka iz Ljubljane,
objavlja eno prosto mesto
notarskega pomočnika
pri notarju Miru Košaku iz Ljubljane
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz. 1.,
2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona
o notariatu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki
imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na pravniških delih
po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od tega
najmanj eno leto pri notarju, na sodišču, pri odvetniku,
na tožilstvu ali pri državnem pravobranilstvu. Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije

Ob-3125/15
Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, na podlagi 18. in 22a. člena Statuta javnega
zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto
z dne 29. 7. 1993, 12. 12. 1995, 19. 12. 2002, 10. 11.
2003, 1. 3. 2007, 5. 11. 2007, 16. 2. 2009 in 27. 9. 2010,
objavlja prosto delovno mesto
strokovnega direktorja
Splošne bolnišnice Novo mesto (m/ž), za 4-letno
mandatno obdobje
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri,
– ima opravljeno specializacijo s področja dejavnosti zavoda,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi
organizacijskimi in upravljalskimi znanji,
– ima verificirana znanja iz upravljanja,
– prijavi na razpis predloži program strokovnega vodenja in razvoja zavoda za mandatno obdobje 2016–2019.
Kandidat mora k prijavi priložiti:
1. dokazilo o izobrazbi – fotokopija diplome,
2. fotokopijo potrdila o opravljenem specialističnem
izpitu,
3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
4. fotokopijo listin, ki izkazujejo ustrezna znanja iz
upravljanja,
5. program strokovnega vodenja in razvoja zavoda
za mandatno obdobje 2016–2019.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidat
pošlje v zaprti ovojnici s pripisom: »Razpis za delovno
mesto strokovnega direktorja Splošne bolnišnice Novo
mesto – Ne odpiraj!« na naslov: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, in
sicer v roku 15 dni od dne objave v Uradnem listu RS.
Strokovnega direktorja javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto za mandatno dobo
4 let imenuje na podlagi javnega razpisa in na osnovi
dokazil o izpolnjevanju pogojev Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto po predhodnem mnenju strokovnega sveta zavoda.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku
30 dni od dneva objave razpisa.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto
Ob-3126/15
Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, s spremembami in dopolnitvami) in 18. in
21. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto z dne 29. 7. 1993, 12. 12.
1995, 19. 12. 2002, 10. 11. 2003, 1. 3. 2007, 5. 11. 2007,
16. 2. 2009 in 27. 9. 2010, objavlja prosto delovno mesto
direktorja
Splošne bolnišnice Novo mesto (m/ž), za 4-letno
mandatno obdobje
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo še
naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo,
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– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj z ustreznimi
organizacijskimi in upravljalskimi znanji,
– ima verificirana znanja iz upravljanja,
– prijavi na razpis priloži program dela in razvoja
zavoda za mandatno obdobje 2016–2019.
Kandidati morajo k prijavi priložiti:
1. dokazilo o izobrazbi – fotokopija diplome,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. fotokopijo listin, ki izkazujejo ustrezna znanja iz
upravljanja,
4. program dela in razvoja zavoda za mandatno
obdobje 2016–2019,
5. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
6. izjavo, da za namen tega razpisa dovoljuje Splošni bolnišnici Novo mesto pridobitev podatkov iz 5. točke
iz uradne evidence.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidat
pošlje v zaprti ovojnici s pripisom: »Razpis za direktorja Splošne bolnišnice Novo mesto – Ne odpiraj!«
na naslov: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, in sicer v roku 15 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Direktorja javnega zdravstvenega zavoda Splošne
bolnišnice Novo mesto za mandatno dobo 4 let imenuje na podlagi javnega razpisa in na osnovi dokazil o izpolnjevanju pogojev, predpisanih z zakonom in
statutom javnega zdravstvenega zavoda, Svet javnega
zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto
v soglasju z ustanoviteljem.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku
30 dni od dneva objave razpisa.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto
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Druge objave
Št. 478-2/2015/2

Ob-3103/15

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih
sankcij, Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora
in kazni zapora Celje, Linhartova ulica 3, 3000 Celje, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in Uredbo
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13;
uredba) objavlja
javno zbiranje ponudb
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja
ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih
sankcij, Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora
in kazni zapora Celje, Linhartova ulica 3, 3000 Celje.
II. Vrsta pravnega posla
Oddaja nepremične v najem za izvajanje trgovinske
dejavnosti za nakupe zaprtih oseb.
Lastnik nepremičnine je Republika Slovenija, upravljalec pa Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike
Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.
III. Predmet oddaje nepremičnine v najem: predmet najema je poslovni prostor za izvajanje trgovinske
dejavnosti za nakupe zaprtih oseb v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje,
Linhartova ulica 3, 3000 Celje. Poslovni prostor, v izmeri
9,3 m² se nahaja v delu stavbe št. 1340, na zemljišču
parc. št. 2062, k.o. Celje.
IV. Način, mesto in rok oddaje ponudbe
Ponudnik mora vložiti ponudbo za najem poslovnega prostora za opravljanje trgovinske dejavnosti za
nakupe zaprtih oseb v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je vsem zainteresiranim ponudnikom dostopna
na spletni strani MP: http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/ursiks_organ_v_sestavi/o_ursiks/obvestila_ursiks/
Ponudniki pošljejo ponudbo na naslov: Zavod za
prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje, Linhartova ulica 3, 3000 Celje. Ponudba mora prispeti na naslov naročnika najkasneje do 26. 10. 2015
do 10. ure. Ponudnik lahko pošlje ponudbo po pošti ali
jo dostavi osebno v tajništvo naročnika. Ponudbe prejete
po navedenem roku bodo izločene, o čemer bo ponudnik pisno obveščen.
Ponudnik mora ponudbo poslati v zapečateni kuverti in izpolnjeni na naslednji način: desno navedba
naslova naročnika, levo zgoraj navedba polnega naslova ponudnika, levo spodaj z besedo: Ne odpiraj – Javno
zbiranje ponudb za najem nepremičnine za izvajanje
trgovinske dejavnosti za nakupe zaprtih oseb.
V. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika
Odpiranje ponudb bo javno dne 26. 10. 2015 ob
12. uri v prostorih naročnika. Odpiranje ponudb bo izvedla pristojna komisija. V postopek izbire se bodo uvrstile
ponudbe, ki bodo pravočasne in popolne. Pravočasna
je ponudba, ki prispe na naslov naročnika na način in
do roka, navedenega v točki IV. Popolna je ponudba, če
vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, opredeljene

v razpisni dokumentaciji. O odpiranju ponudb bo komisija sestavila zapisnik.
Pristojna komisija bo izbrala najugodnejšega ponudnika na osnovi naslednjih kriterijev:
– skupna vrednost artiklov navedenih v ponudbenem predračunu,
– reference,
– število lastnih maloprodajnih trgovin ter obseg
prodaje v njih.
V primeru več enakih najugodnejših ponudb bo
naročnik pisno pozval najugodnejše ponudnike k oddaji
nove ponudbe. Rok za oddajo nove ponudbe bo največ
do 5 dni od prejema obvestila ponudnika za oddajo nove
ponudbe. Če tudi v tem primeru naročnik ne bo mogel
izbrati najugodnejšega ponudnika bo z vsemi najugodnejšimi ponudniki izvedel dodatna pogajanja.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika
pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb.
VI. Ogled nepremičnine in dodatne informacije
Ponudniki si lahko poslovni prostor, ki se oddaja v najem, ogledajo po predhodni najavi po
tel. 03/426-67-72, kontaktna oseba Roman Kurnik.
Za podrobnejše informacije glede predmeta javnega zbiranja ponudb smo dostopni na tel. 03/426-67-77,
kontaktna oseba Majda Kos, v času delavnika, med 8.
in 14. uro.
VII. Najemnina in dolžnosti izbranega ponudnika pri
izvajanju trgovinske dejavnosti
1. Najemnina
Naročnik bo neopremljen prostor oddal najugodnejšemu ponudniku s pogodbo. Višina mesečne najemnine
je 30 € in vključuje obratovalne stroške (elektrika). Najemnino bo najemodajalec zaračunaval vsake tri mesece. Najemnik bo plačal najemnino na osnovi prejetega
računa, katerega bo najemodajalec izstavil do petega
v mesecu za preteklo obračunsko obdobje. Najemnik
bo račun dolžan plačati v roku 15 dni od datuma izdaje
računa.
2. Dolžnosti najemnika
Najemnik je dolžan:
– prostor sam opremiti na lastne stroške in z opremo, ki mu omogoča normalno oskrbovanje in delovanje
trgovine (police, pulti, hladilnik, blagajna itd.),
– poskrbeti za vzdrževanje ustrezne higiene prostora in po zaključku vsakokratnega obratovalnega
časa odnašati smeti, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti,
– odpravljati pomanjkljivosti, kot je menjava žarnice, higiensko beljenje, zamenjava stekel, če jih razbije
sam ipd.,
– upoštevati obveznosti iz naslova sanitarno higienskih normativov in obveznosti iz naslova varstva pri delu
ter poslovati v skladu z zakonskimi zahtevami s področja
trgovinskega poslovanja in drugimi predpisi,
– spoštovati vse pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji glede obratovalnega časa, dovoljenih in nedovoljenih prodajnih artiklov ter druge pogoje.
VIII. Sklenitev pogodbe
Za oddajo nepremičnine v najem se sklene z najugodnejšim ponudnikom najemna pogodba za obdobje
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enega leta z možnostjo predčasne odpovedi z odpovednim rokom treh mesecev. Najemodajalec lahko prekine
pogodbo takoj, če bi najemnik kršil določbe, navedene
v razpisni dokumentaciji.
Izbranemu ponudniku bo poslana v podpis najemna
pogodba najkasneje 8 dni po izbiri.
Ponudnik mora v roku 5 dni od prejema pogodbe
v podpis naročniku vrniti podpisano pogodbo. Če ponudnik v tem roku podpisane pogodbe ne vrne se šteje, da
je odstopil od sklenitve pogodbe. V tem primeru lahko
naročnik pošlje pogodbo v podpis drugemu ponudniku,
ki se je pri ocenjevanju uvrstil na mesto kot drugi najugodnejši ponudnik.
IX. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
Ponudniki oddajo ponudbo na način, opredeljen
v IV. točki.
Ponudnik mora imeti že odprto svojo trgovino, s čimer bo lahko, če bo izbran za najugodnejšega ponudnika, zagotavljal ustrezno ponudbo v trgovini v prostorih
najemodajalca.
Ponudniki svojo resnost za najem nepremičnine
in opravljanje trgovinske dejavnosti izkažejo s ponudbo. Ponudniki so dolžni predložiti ponudbo v skladu
s pogoji in navodili, opredeljenimi v razpisni dokumentaciji.
Ponudbo lahko predložijo s.p., fizične in pravne
osebe.
Sestavni del ponudbe so dokazila, opredeljena
v razpisni dokumentaciji, ki jih mora ponudnik priložiti
k ponudbi:
– samostojni podjetniki: izpis podatkov iz Poslovnega registra, izpis iz obrtnega ali drugega registra oziroma odločba upravnega organa o izpolnjevanju pogojev
za opravljanje trgovinske dejavnosti, ki mora veljati za
čas sklenitve pogodbe,
– gospodarske družbe: izpis podatkov iz sodnega
registra oziroma odločba upravnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovinske dejavnosti, ki
mora veljati za čas sklenitve pogodbe,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih in dokazilo
o zagotovljenih finančnih sredstvih: potrdilo o solventnosti pri banki, ki vodi TRR. Potrdila in dokazila pa ne
smejo biti starejša od trideset dni pred dnevom, ko je
ponudnik oddal ponudbo,
– izjavo, da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik
(če je ponudnik pravna oseba) ni bil pravonomočno
obsojen niti ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve za kazniva dejanja, ki so našteta v razpisni dokumentaciji,
– izjavo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali
drug postopek, katerega namen ali posledica je prenehanje poslovanja, v skladu s predpisi države, v kateri
ima sedež,
– krovno izjavo, katere vzorec je v razpisni dokumentaciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), ki ni
starejše od 30 dni od dneva oddaje ponudbe,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih od dneva
izdaje potrdila ni imel blokiranega nobenega od odprtih
transakcijskih računov. Velja za pravne osebe in s.p.
– tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo
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institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od
katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega TRR. Potrdilo, ki ga izda banka, ki
vodi TRR ponudnika, ne sme biti starejše od 30 dni od
dneva, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudb.
Ponudnik predloži potrdila za vse TRR,
– ostala dokazila, navedena v razpisni dokumentaciji.
X. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem predstojnika naročnika ustavi postopek javnega
zbiranja ponudb vse do sklenitve pravnega posla. Naročnik ni zavezan za povračilo stroškov, ki bi jih imeli
ponudniki s pripravo in oddajo ponudbe.
Ministrstvo za pravosodje,
Uprava Republike Slovenije
za izvrševanje kazenskih sankcij,
Zavod za prestajanje mladoletniškega
zapora in kazni zapora Celje
Št. 60404-18/2015-2

Ob-3107/15

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim
premoženjem – 1 družba SŽ – Infrastruktura d.o.o. vabi
k nakupu premičnin: materiala.
Vrsta posla: odprodaja tirnic (nerabnih).
Lokacija: različne lokacije po Sloveniji.
Predmet prodaje obsega:
– sklop 1 cca 52 t tirnic (nerabnih) iz SGD Ljubljana,
– sklop 2 cca 90 t tirnic (nerabnih) iz SGD Postojna,
– sklop 3 cca 186 t tirnic (nerabnih) iz SGD Celje,
– sklop 4 cca 31 t tirnic (nerabnih) iz SGD Maribor.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje zanaša:
– sklop 1 13.000,00 EUR brez DDV-ja,
– sklop 2 22.500,00 EUR brez DDV-ja,
– sklop 3 46.500,00 EUR brez DDV-ja,
– sklop 4 7.750,00 EUR brez DDV-ja.
Kupoprodajna pogodba se sklene za posamezni
sklop s tistim ponudnikom, ki ob izpolnjevanju vseh
pogojev ponudi najvišjo kupnino za posamezni sklop.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 13. 10. 2015
ob 12. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Službe za nabavo in investicije (sejna
soba 606).
Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb.
Zainteresirani ponudniki so v 10 dneh po objavi
vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb,
ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 11 dneh
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za
prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investicije, 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-3112/15
Mestna občina Koper na podlagi 22. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13
– ZDU-1G, 50/14 in 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja
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za prodajo premičnega premoženja – delovni stroj
Caterpillar 826 G Series II
1. Ime in sedež lastnika premičnega premoženja:
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo
zastopa župan Boris Popovič.
2. Opis predmeta prodaje
Z javnim zbiranjem ponudb se ponudnike vabi k oddaji ponudbe za nakup delovnega stroja Caterpillar 826
G Serija II, za izhodiščno ceno v višini 115.005,00 €,
brez DDV.
Predmet prodaje je delovni stroj smetiščni kompaktor Caterpillar 826 G Series II, z naslednjimi podatki:
– Znamka: Caterpillar
– Model: 826 G serija II
– Leto izdelave: 2005
– Število delovnih ur: 6706
– Tovarniška številka: CAT0826GHAYH00687
– Teža: 36.967 kg
– Moč: 283 kw.
3. Vrsta pravnega posla: predmet javnega zbiranja
ponudb je prodaja delovnega stroja – smetiščni kompaktor Caterpillar 826 G Series II.
4. Izhodiščna vrednost
Izhodiščna cena za nakup delovnega stroja –
smetiščni kompaktor Caterpillar 826 G Series II znaša
115.005,00 €, brez DDV.
Kupnino bo kupec poravnal v roku 8 dni od izstavitve računa s strani Mestne občine Koper. V primeru, da
izbrani najvišji ponudnik ne poravna kupnine v določenem roku, se pri zamudi zaračunajo zakonite zamudne
obresti od dneva zamude do plačila.
Izhodiščna kupnina je določena na podlagi cenitve
sodnega cenilca za motorna vozila – gradbeno mehanizacijo ter skladno s prvo alinejo petega odstavka 17. člena v povezavi s četrto alinejo 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G,
50/14 in 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in znaša
115.005,00 €.
Izhodiščna kupnina ne vsebuje 22 % davka na dodano vrednost.
Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo za izbor
ponuditi čim višjo kupnino, vendar najmanj v višini izhodiščnega zneska.
V primeru, da dva ali več ponudnikov s popolnimi
ponudbami ponudijo enako najvišjo višino kupnine, se
z njimi, skladno s tretjim odstavkom 22. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti, izvedejo pogajanja.
5. Kraj in čas zbiranja ponudb: ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z oznako za javni razpis z oznako »Ne
odpiraj – Ponudba za nakup delovnega stroja Caterpillar«, najpozneje do 19. 10. 2015, na naslov: Mestna
občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika.
6. Drugi pogoji
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 1 meseca
od dneva zaključka razpisnega roka.
Ponudniki morajo izpolnjevati vse pogoje določene
v javnem razpisu.
Izbrani kupec kupi delovni stroj po načelu videno-kupljeno.
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena kupoprodajna
pogodba.
Ponudbi mora biti priloženo dokazilo o plačani varščini za resnost ponudbe v višini 5 % kupnine na račun
Mestne občine Koper TRR št. SI56 01250-0100005794.
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Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez
obresti v petnajstih dneh od poteka roka za zbiranje
ponudb. Izbranemu ponudniku bo vplačana varščina
upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru, da uspeli
ponudnik ne bi sklenil pogodbe, Mestna občina Koper
obdrži vplačano varščino.
7. Postopek po odpiranju ponudb
Odpiranje ponudb je javno in bo v četrtek dne
22. 10. 2015 ob 11. uri, v prostorih Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Ponudbe bodo po
poteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala. V primeru, da
bo komisija pri pregledu ponudb ugotovila, da ponudba
ni popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev. Rok za
dopolnitev ponudbe bo 5 dni od prejema razpisa za
dopolnitev. Kolikor ponudnik v postavljenem roku ne
dopolni ponudbe, se ponudba takega ponudnika zavrže.
Na podlagi izvedenega javnega razpisa župan
sprejme sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika
obveščeni v roku 15 dni od dneva zaključka razpisnega
roka.
8. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila v zvezi z javnim
razpisom lahko interesenti pridobijo na tel. 05/66-46-396.
9. Negativna pogodbena klavzula: Mestna občina
Koper lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje in sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne
dokazljive stroške v postopku javnega zbiranja ponudb.
Mestna občina Koper
Št. 478-66/2015-4

Ob-3115/15

Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode, ki jo zastopa župan Nejc Smole, na
podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 –
ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO), 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) in 97. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14
– uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr.) objavlja
ponovljeni postopek javnega zbiranja ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Medvode
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja
ponudb: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta
12, 1215 Medvode, matična številka: 5874564, ID št. za
DDV: 20991517.
2. Predmet ponovljenega postopka javnega zbiranja ponudb
Predmet prodaje je nepremičnina v Zgornjih Pirničah št. 13, nekdanji Vrtec Pirniče, stavba s pripadajočim
zemljiščem parc. št. 177/2 in 177/28, obe k.o. 1974
Zgornje Pirniče, v Občini Medvode.
Objekt na naslovu Zgornje Pirniče 13 predstavlja
samostojno poslovno stavbo, ki je bila uporabljana za
potrebe Vrtca Medvode, Enota Pirniče. Nepremičnina
je situirana v osrednjem delu naselja Zgornje Pirniče
v Občini Medvode, v območju urejanja S 10/4 – Zgornje
Pirniče – območje stanovanjskih hiš in objektov za spremljajoče dejavnosti, morfološka enota 2 A/2.
Nepremičnina obsega nadstropni objekt tlorisne
vel. 18,20 x 13,85 m s prizidkom in stavbno funkcionalnim zemljiščem, parc. št. 177/2 in 177/28, obe k.o. 1974
Zgornje Pirniče, v skupni površini 1331 m². Zemljišče je
komunalno urejeno.
Nepremičnina je v lasti in posesti prodajalca. Pravno stanje nepremičnine je urejeno.
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Na predmetnem območju je v skladu z Lokacijsko
informacijo, številka 351-582/2015 z dne 10. 8. 2015,
dopustna gradnja naslednjih objektov:
Vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del:
– novogradnje,
– nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov
in vzdrževalna dela,
– rušitve in nadomestna gradnja.
Novogradnje objektov so dopustne na podlagi splošnih in posebnih določil odloka. Prizidave, nadzidave,
rekonstrukcije in adaptacije objektov so dopustne samo
pod pogojem, da so objekti zgrajeni z gradbenim dovoljenjem oziroma da so bili zgrajeni pred letom 1967, če
so le-te skladne z določili tega odloka.
Nadomestni objekti se lahko gradijo na površinah, kjer so dovoljene novogradnje objektov. V skladu s 123. členom Zakona o graditvi objektov ZGO-1B
pomeni nadomestna gradnja odstranitev obstoječega
objekta in gradnja novega objekta. Za objekt, ki se ruši,
je treba izdelati posnetek obstoječega stanja tako, da
se ugotovi koristna površina in namembnost zgradbe,
namenjene za rušenje.
Sprememba namembnosti obstoječih, legalno zgrajenih objektov je dovoljena v skladu z namembnostjo
morfološke enote.
Dozidava objekta je dozidava do največ 50 % obstoječe tlorisne površine objekta k obstoječemu objektu, ob
upoštevanju drugih določb tega odloka. Dozidava površine, ki je večja od 50 % obstoječe tlorisne površine ali
dozidava površin z drugo namensko rabo, kakor jo ima
osnovni objekt, pomeni gradnjo novega objekta.
Nadzidava objektov je nadzidava obstoječega
objekta do maksimalne višine objekta določene v pogojih za oblikovanje objektov za posamezno morfološko
enoto.
Vrste dopustnih objektov glede na namen:
– gradnja večstanovanjskega objekta.
V morfološki enoti 2 je možno graditi tudi naslednje
objekte:
– postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov,
– postavitev večjih reklamnih znamenj, turističnih
oznak in spominskih obeležij,
– postavitev ograj,
– ureditev parkirišč,
– gradnja garaž,
– urejanje odprtih površin, kot so zelenice, otroška
igrišča, športna igrišča, pešpoti in ploščadi,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,
prometa in zvez,
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja objektov za potrebe obrambe in zaščite.
Ker po zemljišču, ki je predmet tega razpisa za
javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin, potekajo komunalni vodi, si prodajalec (Občina Medvode)
pridržuje služnostno pravico za vzdrževanje, obnovo in
dostop do predmetnih komunalnih vodov.
Izhodiščna cena: 269.060,32 EUR.
Izhodiščna cena je določena na podlagi Cenitvenega mnenja, julij 2015, ki ga je izdelal Rigler Anton,
gradb. ing., cenilec stvarnega premoženja-nepremičnin,
z licenco SICGRASS št. GR 169, Mali Vrh 90, 1293
Šmarje-Sap. Izhodiščna cena iz cenitvenega mnenja
je v ponovljenem postopku javnega zbiranja ponudb
znižana za 10 %.
V izhodiščno ceno prodaje predmetne nepremičnine ni vključen 2 % davek na promet nepremičnin oziroma DDV po zakonsko določeni stopnji. Davek in stroški
prenosa lastništva bremenijo kupca.
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3. Pogoji prodaje:
a) Nakup po načelu »videno–kupljeno«, kasnejše
reklamacije ne bodo upoštevane.
b) Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo komisija, ki jo imenuje župan, ugotovila, da je
podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana
izbran za najugodnejšega ponudnika. V primeru, da bo
prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija
s ponudniki opravila dodatna pogajanja, h katerim bodo
najugodnejši ponudniki naknadno povabljeni.
c) Izbrani ponudnik bo sklenil prodajno pogodbo
najkasneje v 15 dneh po končani izbiri najugodnejšega
ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od
ponudbe odstopil in ima Občina Medvode pravico zadržati vplačano varščino.
d) Kupec se zaveže s prodajalcem skleniti služnostno pogodbo za dostop, vzdrževanje in obnovo komunalnih vodov, ki potekajo po zemljišču, ki je predmet tega
razpisa za javno zbiranje ponudb. Stroške notarske overitve in vpisa služnosti v zemljiško knjigo nosi prodajalec
(Občina Medvode).
e) Po plačilu celotne kupnine in poravnanih vseh
stroških se bodo kupcu nepremičnine izročile v last in
posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljenih
nepremičninah v pristojni zemljiški knjigi.
f) Plačilo kupnine v roku 30 dni po izstavitvi računa
je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da
plačilo ni izvedeno v roku, se varščina zadrži, pogodba
pa razdre.
4. Način in rok plačila kupnine:
a) Kupec bo kupnino poravnal v roku 30 dni od izstavitve računa, v enkratnem znesku.
b) Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati
2 % davek na promet nepremičnin, stroške notarske
overitve ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje
ime in svojo korist v zemljiški knjigi. Prodajalec overi svoj
podpis na pogodbi po plačilu celotne kupnine.
5. Varščina:
a) Ponudnik mora plačati varščino v višini 10 %
izhodiščne cene, to je 26.906,03 EUR, na transakcijski
račun Občine Medvode, številka 01271-0100000594,
z navedbo »plačilo varščine-javno zbiranje ponudb« in
kodo plačila ADVA.
b) Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli
v postopku javnega zbiranja ponudb pa se varščina
vrne brez obresti v roku 30 dni po opravljenem izboru
najugodnejšega ponudnika.
c) Prodajalec ima pravico zadržati plačano varščino:
– če izbrani ponudnik ne sklene prodajne pogodbe
v roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri,
– če izbrani ponudnik odstopi od ponudbe,
– če izbrani ponudnik ne plača kupnine v roku
30 dni od izstavitve računa ter prodajalec zaradi tega
razdre pogodbo oziroma odstopi od pogodbe.
6. Ponudba
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
a) ime in priimek oziroma firmo kupca, točen naslov
oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov
banke (za vračilo varščine) – izpolnjen obrazec »Podatki
o ponudniku« (priloga 1);
b) navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša;
c) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene – izpolnjen obrazec »Ponudba« (priloga 2);
d) fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (za
fizično osebo) ter potrdilo o državljanstvu Republike
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Slovenije oziroma o državljanstvu druge države članice
Evropske unije, ostali pa še dokazila, ki izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobivajo tuji državljani, kot
jih določa zakon ali mednarodna pogodba;
e) izpisek iz sodnega registra ali poslovnega registra za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki ne
sme biti starejši 30 dni in ustrezno overjeno pooblastilo
za vložitev pisne ponudbe, če ponudbo vlaga pooblaščenec (pravne osebe);
f) pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje – izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemanju pogojev javnega
razpisa« (priloga 3);
g) potrdilo o plačani varščini;
h) izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od
dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe.
Obrazci se nahajajo na spletni strani www.medvode.si.
Ponudniki morajo popolno ponudbo oddati ali poslati s priporočeno pošiljko s povratnico v zaprti kuverti
s pripisom »Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Vrtec Pirniče – Ne odpiraj!« do vključno 23. 10.
2015 do 9. ure na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
Pred obravnavo prispelih ponudb komisija preveri,
ali so bile ponudbe pravočasne in popolne. Ponudba, ki
bo prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba)
ali pravočasne vendar nepopolne ponudbe, komisija
izloči iz postopka in o tem obvesti ponudnika. Ne glede
na navedeno v prejšnjem stavku lahko ponudnik, ki je
oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima
pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni
do odpiranja ponudb.
7. Dodatne informacije: dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke
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o predmetnih nepremičninah dobijo interesenti na Občini
Medvode, Občinska uprava, Cesta komandanta Staneta
12, 1215 Medvode ali tel. 01/361-95-24 – Katarina Snoj
(informacije o postopku) in 01/361-95-27 – Mateja Kovač Dragar (informacije o nepremičnini).
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
a) Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe
dne 23. 10. 2015, s pričetkom ob 10. uri, na sedežu organizatorja javnega zbiranja ponudb Občine Medvode,
Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, v sejni
sobi v pritličju.
b) Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. Edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši
ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno za
nakup predmetnih nepremičnin.
c) V primeru, da bo prispelo več najugodnejših
ponudb, bo pristojna komisija s ponudniki opravila dodatna pogajanja, h katerim bodo najugodnejši ponudniki
naknadno povabljeni.
d) Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni
od odpiranja prispelih ponudb oziroma v 15 dneh po
opravljenih pogajanjih.
e) Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
Organizator javnega zbiranja ponudb lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo
stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
9. Drugi pogoji:
a) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo
ponudbe in kandidiranjem na javnem razpisu.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno
na spletni strani Občine Medvode www.medvode.si in
v Uradnem listu RS.
Občina Medvode
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Objave sodišč
knjige iz 1. točke prvega odstavka 229. člena Zakona
o zemljiški knjigi-1.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 3. 8. 2015

Izvršbe
VL 69069/2015

Os-3046/15

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, VL 69069/2015 z dne 8. 6. 2015, je izvršitelj Jože Žel dne 2. 9. 2015 v korist upnice Stanovanjske zadruge Smreka z.o.o., Streliška cesta 16A,
Maribor, zaradi izterjave 412,11 EUR s pripadki, zarubil
nepremičnino v lasti dolžnika Gregorja Kelca, Betnavska
cesta 18, Maribor, in sicer stanovanje št. 18, v skupni
izmeri 51,23 m2, v II. nadstropju, v stavbi št. 1338, na
parc. št. 1178/1, k.o. 659 - Tabor, na naslovu Betnavska
cesta 18, Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 9. 2015
VL 10390/2015

Os-3047/15

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, VL 10390/2015 z dne 3. 2. 2015, je izvršitelj Jože Žel dne 2. 9. 2015 v korist upnice Stanovanjske zadruge Smreka z.o.o., Streliška cesta 16A,
Maribor, zaradi izterjave 584,39 EUR s pripadki, zarubil
nepremičnino v lasti dolžnika Gregorja Kelca, Betnavska
cesta 18, Maribor, in sicer stanovanje št. 18, v skupni
izmeri 51,23 m2, v II. nadstropju, v stavbi št. 1338, na
parc. št. 1178/1, k.o. 659 – Tabor, na naslovu Betnavska
cesta 18, Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 9. 2015

Objave zemljiškoknjižnih zadev
Dn 156087/2015

Os-2845/15

Okrajno sodišče v Ajdovščini je po okrajni sodnici Lei Chiabai, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog predlagateljev Bogomirja Furlana ter Jožefe Furlan in Alojzija Furlana, ki ju oba zastopa Bogomir
Furlan, zaradi dopolnitve zemljiške knjige, dne 3. 8.
2015 izdalo sklep opr. št. Dn. št. 156087/2015 o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige, in sicer s parc.
št. 35/3, k.o. 2381 Lokavec, za katero so predlagatelji
kot verjetno izkazali svojo lastninsko pravico, in sicer Jožefa Furlan, EMŠO 2608931505217, stanujoča
Lokavec 5, Ajdovščina – do deleža 109/168, Bogomir Furlan, EMŠO 2410958500352, stanujoč Lokavec 3/b – do deleža 59/420 in Alojz Furlan, EMŠO
3012964500265, stanujoč Beblerjeva ulica 1, Vipava
– do deleža 59/280.
Vse morebitne imetnike pravic na zgoraj navedeni
nepremičnini sodišče poziva, da v dveh mesecih od
objave tega oklica z ugovorom pri Okrajnem sodišču
v Ajdovščini izpodbijajo pravilnost, oziroma popolnost
podatkov o pravicah, navedenih v tem oklicu o začetku
postopka dopolnitve zemljiške knjige, oziroma o obstoju pogojev za začetek postopka dopolnitve zemljiške

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
N 22/2014

Os-3058/15

Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: prodajne pogodbe
o prodaji stanovanja, št. 362-010/91-04/01215, z dne
14. 2. 1992, sklenjene med Občino Kranj kot prodajalko
in Pečenko Jožico, Župančičeva ulica 4, Kranj, kot kupovalko, za posamezni del št. 1, ID znak 2122-197-1,
stanovanje v 2. etaži, s kletjo v 1. etaži, Župančičeva
cesta 4, Kranj, v izmeri 104,83 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist
osebe Marjete Dičovski, roj. 2. 10. 1970, Župančičeva
ulica 4, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice,
da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 16. 9. 2015
II N 327/2011

Os-2983/15

Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Pero Jović, Polje, cesta V 2, Ljub
ljana, ki ga zastopa pooblaščenka Barbara Slapnik,
Glogovica 22, Šentvid pri Stični, 2. pok. Tomaž Rožman, Polje, cesta V 2, Ljubljana, sedaj njegov dedič
Dejan Rožman, Begunje na Gorenjskem 160, Begunje
na Gorenjskem, 3. Izet Abdić, Polje, cesta V 2, Ljub
ljana, 4. Suada Abdić, Polje, cesta V 2, Ljubljana, 5.
Janez Omerzel, Polje, cesta V 2, Ljubljana, (namesto
njega njegove singularne naslednice Zarja Javh Dobernik, Metelkova ulica 14, Ljub
ljana, ki jo zastopa
zakonita zastopnica Tanja Javh, Irena Dobernik, Stare
Črnuče 14, Ljubljana - Črnuče in Maša Grabrijan, Kajuhovo naselje 32, Kočevje), ki jih (3.–5. predlagatelja)
zastopa pooblaščenka Barbara Slapnik, Glogovica 22,
Šentvid pri Stični, 6. Milena Žagar Novak, Ob težki vodi
46a, Novo mesto, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Marija Bele Vatovec d.o.o. iz Ljubljane, 7. Senada Trožić,
Polje, cesta V 2, Ljubljana, 8. Hasib Trožić, Polje, cesta
V 2, Ljubljana, 9. Zoran Ilić, Polje, cesta V 2, Ljubljana,
10. Čedo Kuzmanović, Polje, cesta V 2, Ljubljana, ki jih
(7.–10. predlagatelja) zastopa pooblaščenka Barbara
Slapnik, Glogovica 22, Šentvid pri Stični, 11. Helena
Vogrinčič, Polje, cesta V 2, Ljubljana, ki jo zastopa
Odvetniška pisarna Marija Bele Vatovec d.o.o. iz Ljub
ljane, 12. pok. Maksima Rauš, Djakovičeva 17, Ljub
ljana, sedaj njen dedič Srečko Rauš, Sora 9c, Medvode, 13. Štefan Rauš, Polje, cesta V 2, Ljubljana, 14.
Danka Pejić, Polje, cesta V 2, Ljubljana, 15. Rozalija
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Kogovšek, Kamnogoriška cesta 28/A, Ljubljana, 16.
Tatjana Lesjak Degiorgio, Polje, cesta V 2, Ljubljana,
17. Aleksander Bobnar, Polje, cesta V 2, Ljubljana,
18. Mojca Potočnik, Polje, cesta V 2, Ljubljana, 19.
Marko Banović, Stopnik 14, Vransko, 20. Frančiška
Ponikvar, Polje, cesta V 2, Ljubljana, 21. Ivan Zidarič, Polje, cesta V 2, Ljubljana, 22. Anica Dotzauer,
Polje, cesta V 2, Ljubljana, 23. Stanislav Brulc, Polje,
cesta V 2, Ljubljana, 24. Slavica Brulc, Polje, cesta
V 2, Ljubljana, 25. Lucija Milavec, Cesta Majde Šilc
14, Sodražica, 26. Branimir Štrukelj, Glinška ulica 11,
Ljubljana (namesto njega njegova singularna naslednica Indira Avdibašić, Polje, cesta V 2, Ljubljana), ki
jih (13.–26. predlagatelja) zastopa pooblaščenka Barbara Slapnik, Glogovica 22, Šentvid pri Stični, zoper
nasprotnega udeleženca: Andrej Kocijančič, Studenec
40, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Šuštar
in Zorić d.o.o. iz Ljubljane, ob udeležbi: 1. G. V. center
d.o.o., Brnčičeva ulica 31, Ljubljana, 2. Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, 3. Mara Jović, Polje, cesta V 2, Ljubljana, 4. Fikreta Šabić, Polje, cesta
V 2, Ljubljana, 5. Ana Ručna, Mateličeva 6, Kobarid,
6. Barbara Mole, Polje, cesta 2, Ljubljana, 7. Sergej
Maršnjak, Polje, cesta V 2, Ljubljana, 8. Lidija Lipovac,
Polje, cesta V 2, Ljubljana, 9. Ines Mihajlović, Polje,
cesta V 2, Ljubljana in 10. Mira Reya Dobernik, Polje,
cesta V 2, Ljubljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 1. 9.
2015, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe, sklenjene neugotovljenega dne
med prodajalcem, Gradbeno podjetje „Obnova“ ter kupcem Stanetom Finkom, in sicer za nepremičnino – stanovanje št. 2, s pripadajočim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah ter s pravico uporabe
na funkcionalnem zemljišču v stanovanjski hiši na naslovu: Ljubljana, Polje, cesta V/2 (po geodetskem elaboratu
del stavbe z ident. št. 1772-1447-4).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave
tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na
oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka, Dejana Rožmana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 9. 2015

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
0374 I 110/2015

Os-2638/15

Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi
upnika mld. Alen Sokler, Maistrova ulica 6, Brežice, ki ga
zastopa zak. zast. Anamarija Sokler, Maistrova ulica 6,
Brežice, po odvetnici Nataši Vrečar Zorčič, Cesta prvih
borcev 43, Brežice, proti dolžniku Janezu Sokler, (nima
bivališča v RS), zaradi izterjave 2.040,00 EUR s pp
sklenilo:
dolžniku Janezu Sokler (nima bivališča v RS), se
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Boštjan Podgoršek, Levstikova ulica 6, Brežice.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 8. 7. 2015
P 2460/2014

Os-2879/15

Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Irmi Kirin, v pravdni zadevi tožeče stranke Matjaža
Lenič, Trg revolucije 7d, Trbovlje, ki ga zastopa Mojca
Blažič, odvetnica iz Trbovelj, zoper toženo stranko Ljubico Lenič, naslov neznan, zaradi razveze zakonske
zveze, o postavitvi začasnega zastopnika, dne 20. avgusta 2015 sklenilo:
Za začasnega zastopnika tožene stranke se imenuje odvetnica dr. Tjaša Strobelj, Pražakova 20, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 8. 2015
VL 147823/2014

Os-2976/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Stanovanjsko podjetje podjetje za gospodarjenje z objekti
d.o.o., Ob Suhi 019, Ravne na Koroškem, ki ga zastopa zak. zast. Benjamin Jakičič, Ob Suhi 19, Ravne
na Koroškem, proti dolžniku Simonu Fortin, Lenartova
ulica 5, Mežica, ki ga zastopa začas. zast. odv. Jerneja
Rošer, Gubčeva ulica 1, Slovenj Gradec, zaradi izterjave
641,04 EUR, sklenilo:
dolžniku Simonu Fortin, Lenartova ulica 5, Mežica,
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Jerneja
Rošer, Gubčeva ulica 1, Slovenj Gradec.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2015
VL 102447/2014

Os-2993/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni za – dostava, ki ga zastopa Šega Jure – odvetnik, Slovenska ulica 37, Maribor, proti dolžniku Darku Jamšek, Zagrebška cesta 72,
Maribor dostava, ki ga zastopa začas. zastop. Jernej
Kokalj, Ulica heroja Bračiča 15/I, Maribor – dostava,
zaradi izterjave 250,00 EUR, sklenilo:
dolžniku Darku Jamšek, Zagrebška cesta 72, Maribor – dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku –ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Jernej Kokalj,
Ulica heroja Bračiča 15/I, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
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za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 9. 2015
VL 76140/2015

Os-3026/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Adriatic
Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3A, Koper - Capodistria, ki ga zastopa Bojana Merše, Ljubljanska cesta 3A,
Koper - Capodistria, proti dolžniku Pavlu Židan, Zaloška
cesta 69, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa zak. zast.
Stošič Ivan – odvetnik, Slomškova ulica 15, Ljubljana,
zaradi izterjave 3.729,86 EUR, sklenilo:
dolžniku Pavlu Židan, Zaloška cesta 69, Ljub
ljana - dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Ivan Stošič, Slomškova 15, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2015
VL 91781/2015

Os-3074/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek
za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljub
ljana, ki jo zastopa Barbara Koložvari, Verovškova 60B,
Ljubljana, proti dolžniku Marjanu Murakezi, Zaloška
cesta 69, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. odv. Mitja
Stražar, Kolodvorska 11, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 2.566,16 EUR, sklenilo:
dolžniku Marjanu Murakezi, Zaloška cesta 69, Ljub
ljana, se na podlagi 4. točke drugega 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Mitja
Stražar, Kolodvorska 11, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 9. 2015
0441 VL 4290/2010

Os-2992/15

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Mariboru
VL 4290/2010 z dne 4. 9. 2015 in v skladu z določili 82.,
83. in 84. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, se dolžniku Igorju Lahu kot začasna zastopnica postavi Barbara
Kolenko, odvetnica v Mariboru. Začasna zastopnica bo
zastopala dolžnika od dneva postavitve 4. 9. 2015 in vse
do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo
nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 9. 2015
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Os-2531/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Nataši Pavlin Rogelja v zapuščinski zadevi po dne
3. 8. 1978 umrli: Srebrnič Jožefa, roj. Vuga, roj. 11. 2.
1894, z zadnjim stalnim prebivališčem Šolska 56, Solkan, izven naroka, dne 25. 5. 2015 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku se dedinjama Aldi Giamaichelli in Vanessi Srebrnič, obe neznanega bivališča, postavi začasni zastopnik, odvetnik Blaž Bolcar,
Cesta IX. Korpusa 46, Solkan, ki bo zastopal dedinji
v zapuščinski zadevi D 249/2013, vse dokler dedinji ali
njuni pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 5. 2015

Oklici dedičem
D 70/2015

Os-2842/15

Pri Okrajnem sodišču v Grosupljem je v teku zapuščinski postopek po pokojni Ursuli Janežič, rojeni 10. 10.
1810, umrli 7. 1. 1892, nazadnje stanujoči Razdrto 9,
Šmarje Sap. Zapustnica je lastnica 2/144 nepremičnin parc. št. 988/43, 988/23, 988/42, 988/27, 988/401,
988/58, 988/57, 988/56, 988/55, 988/62, 988/63, vse
k.o. 1787 Mali vrh. Sodišče zato z oklicem poziva vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega
oklica. Če se po preteku enega leta ne bo zglasil noben
dedič, bo sodišče odločilo na podlagi zakona.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 17. 8. 2015
I D 295/2015

Os-2244/15

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Gomboc Karlu, roj. dne 11. 10.
1950, umrlem med 12. 8. 2014 in 13. 8. 2014, nazadnje
stanujočim na naslovu Preglov trg 5, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije.
Ker sodišču niso znani podatki o osebah, ki bi lahko
prišle v poštev kot dediči, sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku po pok. Gomboc Karlu poziva, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek
nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2015
D 715/2013

Os-3038/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Jožefu Grižniku, pok. Petra, roj. 4. 5.
1885, Branik 159, Branik, ki je umrl 2. 2. 1972.
Kot zakoniti dediči bi za dedovanje po zapustniku
prišli v poštev tudi dediči po zap. pok. mami Ani Bandelj,
roj. 1858, oziroma njeni bratje in sestre oziroma njihovi
potomci, ki sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
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šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 9. 2015
D 473/2014

Os-2396/15

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne
25. 4. 1964 umrlem Jamar Martinu, nazadnje stanujočem Bohinjska Bela 58, za premoženje Agrarne skupnosti Bohinjska Bela. Vsi zakoniti dediči niso znani. Zato
se jih poziva, da v roku enega leta od objave tega oklica
lahko uveljavljajo dedno pravico. Po preteku roka bo
odločeno na podlagi podatkov spisa.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 3. 6. 2015
D 457/2014

Os-2810/15

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne
17. 4. 1982 umrli Rutar Ani, nazadnje stanujoči v Radovljici, Šercerjeva 35. Vsi zakoniti dediči niso znani. Zato
se jih poziva, da v roku enega leta od objave tega oklica
lahko uveljavljajo dedno pravico, sicer bo odločeno na
podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 14. 7. 2015
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Mirt Branko, Mali Kamen 27, Senovo, zavarovalno
polico, št. 0101001857, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica, d.d. gnm‑335834
Murat Jakob, Podlože 40A, Ptujska Gora, zavarovalno polico, št. 50500068115, izdala zavarovalnica
Adriatic Slovenica, d.d. gns‑335828
Uran Bojan, Sp. Preloge 109, Slovenske Konjice,
zavarovalno polico, št. 70000081416, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica, d.d. gne‑335842
Vodopivec Karmen, Dobravlje 12, Dobravlje, zavarovalno polico, št. 70000058445, izdala zavarovalnica
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3A, 6503 Koper. gnl‑335810

Spričevala preklicujejo
Goja Veronika, Krkavče 36, Šmarje, spričevalo
9. razreda OŠ Šmarje, izdano leta 2008. gnx‑335798
Jakoš Jana, Volče 142A, Tolmin, indeks, št.
18041289, izdala Filozofska fakulteta. gni‑335838
Javh Oven Lara, Litijska 115A, Ljubljana, spričevalo
o končani OŠ Poljane v Ljubljani. gnm‑335809
Klepej Michelle, Slivno 5, Laško, indeks, izdala Šola
za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, leto izdaje
2014. gnl‑335835
Košir Jure, Predoslje 119, Kranj, diplomo Univerze
v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, št. 9097, leto izdaje
2001. gnu‑335801
Lipar Matevž, Orehovlje 28, Kranj, indeks, št.
12130083678, izdal Šolski center za pošto, ekonomijo
in telekomunikacije, Ljubljana. gnr‑335804
Madarasi Filip, Celjska cesta 52, Rogaška Slatina,
letno spričevalo 9. A razreda VIZ II. Osnovne šole Rogaška Slatina, izdano leta 2006. gnt‑335802
Močnik Barbara, Podjelše 3, Kamnik, indeks, izdala
Fakulteta za strojništvo v Ljubljani. gnt‑335827
Mrak Iztok, Pot 27. julija 3, Kamnik, indeks, št.
18080559, izdala Filozofska fakulteta. gnh‑335839
Oštir Ivan, Pokopališka ulica 2, Ljubljana, indeks,
št. 23110744, izdala Fakulteta za strojništvo, leto izdaje
2011. gnk‑335836
Pertot Ana, Slatnik 19, Ribnica, indeks, št.
18050879, izdala Filozofska fakulteta, Ljubljana.
gnz‑335821
Spitzer Urška, Jurčkova cesta 5, Ljubljana, indeks,
št. 18071149, izdala Filozofska fakulteta, Ljubljana.
gnh‑335818
Zdovc Elina, Tlake 1B, Rogatec, indeks, št.
37140058, izdala Veterinarska fakulteta, Ljubljana.
gni‑335813

Drugo preklicujejo
Blagajac Iza, Mladinska ulica 2, Maribor, študentsko
izkaznico, št. 31110008, izdala UL FFA. gnv‑335800

Cerar Peter, Ulica prvoborcev 17, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41100219, izdala Medicinska fakulteta. gnx‑335823
Drobnič Jordan, Spodnja Slivnica 20, Grosuplje,
študentsko izkaznico, št. 41030282, izdala Medicinska
fakulteta. gng‑335840
Erjavec Ana, Trstenik 1 C, Gomilsko, študentsko
izkaznico, št. 25110030, izdala Fakulteta za arhitekturo.
gne‑335817
Gradbeništvo Franc Kocmut s.p., Cogetinci 63, Cerkvenjak, osnovno licenco, št. 010366/001, za vozilo
MAN (D) 25.372ZAB, reg. št. MS-H6-789. gnd‑335843
Gradbeništvo Franc Kocmut s.p., Cogetinci 63, Cerkvenjak, osnovno licenco, št. 010366/002, za vozilo Mercedes-Benz, reg. št. MS-SA-654. gnc‑335844
Grbec Kristina, Novo Polje cesta XI 22, Ljubljana
- Polje, študentsko izkaznico, št. 27121140, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko, Ljubljana. gnj‑335812
Klobučar Urška, Veliki Nerajec 15, Dragatuš, študentsko izkaznico, št. 01008544, izdala Pedagoška fakulteta. gnw‑335824
Kmetič Sabina, Jagnjenica 3A, Radeče, študentsko
izkaznico, št. 41080012, izdala Medicinska fakulteta,
Ljubljana. gny‑335797
Komac Ajda, Kot 19, Bovec, študentsko izkaznico,
št. 01011567, izdala Pedagoška fakulteta. gnq‑335830
Kozamernik Špela, Vrhovci cesta XVII/3, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 01007048, izdala Pedagoška
fakulteta, Ljubljana. gnv‑335825
Markelj Matej, Šentjurij na Dolenjskem 2, Mirna
Peč, študentsko izkaznico, št. 63980084, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnn‑335833
Marolt Slavko, Pirnatova ulica 10, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500017588001, izdal
Cetis d.d., Celje. gno‑335807
Maver Blaž, Postojnska 7, Pivka, študentsko izkaznico, št. 41100021, izdala Medicinska fakulteta, Ljubljana. gnc‑335819
Miskić Dejan, Cesta v Lipovce 31, Log pri Brezovici,
študentsko izkaznico, št. 41090018, izdala Medicinska
fakulteta, Ljubljana. gnf‑335816
Mlač Tine, Cesta 27. aprila 1, Ljubljana, študentsko
izkaznico, št. 27004480, izdala Fakulteta za matematiko
in fiziko Ljubljana. gnq‑335805
Močnik Barbara, Podjelše 3, Kamnik, študentsko
izkaznico, št. 23010562, izdala Fakulteta za strojništvo
v Ljubljani. gnu‑335826
Mudrovčić Staša, Jelovškova ulica 10, Vrhnika, študentsko izkaznico, št. 41090204, izdala Medicinska fakulteta, Ljubljana. gns‑335803
Oštir Ivan, Pokopališka ulica 2, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 23110744, izdala Fakulteta za strojništvo. gnj‑335837
Pivac Ivan, Verdijeva 2, Izola - Isola, odločbo za
IZ-200, izdajatelj URSP – Izpostava Izola, leto izdaje
2003. gnr‑335829
Prapotnik Damjan, Podlubnik 157, Škofja Loka, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500017718001, izdal Cetis Celje, d.d. gnp‑335831
Rebek Luka, Slovenskogoriška cesta 30, Ptuj, študentsko izkaznico, št. 31080163, izdala Fakulteta za
farmacijo, Ljubljana. gng‑335815
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Rošelj Branko, Kamni vrh 7, Gabrovka, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500026626001, veljavna od
2015 do 2020, izdal Cetis Celje d.d. gnf‑335841
SPEDTRANS d.o.o., Njivice 7, Radeče, izvod licence št. GE007348/07153/003, z registrsko oznako
CEDF-479 in izvod licence št. GE007348/07153/002, z
registrsko oznako CEDF-476 – z veljavnostjo do 27. 3.
2015, izdala GZS. gnt‑335814
Svenšek Andrej, Lozina 7, Podlehnik, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500017959001, izdal Cetis
Celje d.d. gny‑335822
Šenk Sara, Alešovčeva ulica 23A, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 37110064, izdala Veterinarska
fakulteta, Ljubljana. gnp‑335806
Ujčič d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30, Ilirska Bistrica, tir certifikat, št. 3100/2015, izdano na ime Ujčič
d.o.o. – vozilo KP DV 470, veljaven od 3. 7. 2015 do
3. 7. 2017, izdala Finančna uprava RS, leto izdaje 2015.
gnk‑335811
Uroš Šuštarič Ilić s.p., Cesta v Mestni log 40, Ljubljana, izvod licence št. 012515/012, za vozilo Volkswagen št. LJ BG-161, ser. št. O1023822, izdano 4. 4.
2011. gnn‑335808
Žvikart Sandi, Sv. Danijel 89, Trbonje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500028908000, izdal Cetis
Celje, d.d. gnw‑335799
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