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Javni razpisi
Ob-2627/18
Na osnovi 19. člena Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 29/17) in 9. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tolmin (Uradni list RS,
št. 50/18), objavlja Občina Tolmin
javni razpis (JR)
za sofinanciranje izvajanja letnega programa
športa (LPŠ) v Občini Tolmin v letu 2018
Naročnik: Občina Tolmin, Padlih borcev 2, 5220
Tolmin
Predmet JR:
1. Športni programi
2. Športni objekti
3. Razvojne dejavnosti v športu
4. Organiziranost v športu
5. Športne prireditve in promocija športa
6. Družbena in okoljska odgovornost v športu
Upravičeni izvajalci, pogoji in merila: na razpis se
lahko prijavijo izvajalci določeni v drugem odstavku
6. člena Zakona o športu (ZŠpo-1), pravico do sofinanciranja pa pridobijo, če izpolnjujejo pogoje iz 5. člena
Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tolmin in so izbrani v skladu s Pogoji in merili za
sofinanciranje LPŠ v Občini Tolmin za 2018, ki so priloga
razpisne dokumentacije.
Višina sredstev, rok za porabo
Skupna višina sredstev razpisa: 109.456 EUR.
Zneski sofinanciranja posameznih postavk so določeni v LPŠ v Občini Tolmin za leto 2018.
Izbrani programi morajo biti izvedeni in dodeljena
sredstva porabljena v letu 2018.
Način prijave in roki
Prijave so možne izključno s pomočjo razpisne dokumentacije (obrazcev), ki je objavljena na spletnih straneh Občine Tolmin www.tolmin.si – razpisi, in Zavoda
KŠM Tolmin www.ksm.si, kjer sta objavljena tudi LPŠ
v Občini Tolmin za leto 2018 in Odlok o sofinanciranju
LPŠ 2018.

Razpisno dokumentacijo lahko v času od 16. do
24. 8. 2018 vsak delovni dan med 13. in 15. uro prevzamete tudi osebno, na sedežu Zavoda KŠM Tolmin, kjer
dobite dodatna pojasnila v zvezi s prijavo (kontakt: Branko
Velišček – tel. 041/695-675, e-naslov: direktor@ksm.si).
Po naročilu lahko obrazce dostavimo tudi preko
e-pošte.
Prijave morajo biti oddane do 31. 8. 2018, priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj
– Vloga-JR Šport 2018«, na naslov: Zavod KŠM Tolmin, p.p. 80, 5220 Tolmin. Nepravočasne in nepravilne
prijave se ne odpirajo/obravnavajo, nepopolne pa bodo
morali vlagatelji dopolniti v 8 dneh od poziva komisije za
izvedbo JR, sicer bodo s sklepom zavržene.
Odpiranje vlog, izbira izvajalcev in vrednotenje programov
Odpiranje vlog bo v treh delovnih dneh po roku za
prijave in ne bo javno.
Predlog izbire programov in vrednotenje posameznih vlog v skladu s Pogoji in merili za sofinanciranje
LPŠ v Občini Tolmin za 2018, pripravi komisija za izvedbo JR, ki jo imenuje župan Občine Tolmin.
Odločbe o izbiri izvajalcev in višini sofinanciranja
izda direktor občinske uprave Občine Tolmin, najkasneje
v 45 dneh od datuma odpiranja vlog.
Izbrani izvajalci so dolžni podpisati pogodbo o sofinanciranju izvajanja LPŠ v 8 dneh po pozivu k podpisu,
sicer se šteje, da so odstopili od vloge za sofinanciranje.
Občina Tolmin
Št. 610-94/2018-6

Ob-2631/18
Obvestilo

Na spletni strani Mestne občine Ljubljana
(https://www.Ljubljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne-objave/) je objavljen Javni razpis za izbor razstavnih
projektov za predstavitev v prostorih MOL v letu 2019.
Mestna občina Ljubljana
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Razpisi delovnih mest
Ob-2619/18
Na podlagi sklepa Sveta zavoda Vrtca Nova Gorica,
dne 7. 6. 2018, Svet zavoda Vrtca Nova Gorica, Kidričeva ul. 34c, 5000 Nova Gorica razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl.US: U-l-269/12-24 in 47/15;
v nadaljevanjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 11. 2018.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice. Delo
na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja
polni delovni čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni
v kazenskem postopku – obe potrdili v skladu s 107.a
členom ZOFVI ne smeta biti starejši od 30 dni) pošljite
do 14. 8. 2018 v zaprti ovojnici, na naslov: Svet zavoda
Vrtca Nova Gorica, Kidričeva ul. 34c, 5000 Nova Gorica,
z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje ter kratek življenjepis.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Nova Gorica
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Druge objave
Št.0143-2/2018

Ob-2621/18

Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15,
102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg) in v skladu
s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5, z dne
22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf) Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja
spremembo Javnega poziva 41SUB-OBPO16
Nepovratne finančne spodbude za nove skupne
naložbe večje energijske učinkovitosti starejših
večstanovanjskih stavb
Javni poziv 41SUB-OBPO16 Nepovratne finančne
spodbude za nove skupne naložbe večje energijske
učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb (Uradni
list RS, št. 54/16) se spremeni tako, kot sledi:
Besedilo 2.a) točke (»2.a) Vir in višina sredstev«) se
v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu
znaša 16.000.000,00 EUR.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 0143-2/2018

Ob-2622/18

Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15,
102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg) in v skladu
s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5, z dne
22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf) Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja
spremembo Javnega poziva 49SUB-SOOB17
Nepovratne finančne spodbude občanom
za naprave za samooskrbo z električno energijo
Javni poziv 49SUB-SOOB17 Nepovratne finančne
spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo (Uradni list RS, št. 18/17) se spremeni
tako, kot sledi:
Besedilo 2.a) točke (»2.a) Vir in višina sredstev«) se
v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu
znaša 8.000.000,00 EUR.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2135-11/2018/5

Ob-2620/18

V register političnih strank se vpiše politična stranka
Lista Aleša Bržana, s kratico imena LAB in s sedežem
v Kopru, Čevljarska ulica 17. Znak stranke je sestavljen
iz kroga modre barve (C: 60 %, M: 0 %, Y: 0 %, K: 0 %)
v katerem je kratica stranke (LAB), pod njo pa stilizirani
valovi bele barve. Na desni strani kroga je izpisano ime
stranke Lista Aleša Bržana v sivi barvi (C: 0 %, M: 0 %,
Y: 0 %, K: 80 %). Uporabljena pisava je Dosis.
Kot zastopnik politične stranke Liste Aleša Bržana
se v register političnih strank vpiše Aleš Bržan, roj. 15. 2.
1976, državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Triban 6, Triban.
Matična številka politične stranke je: 4108264000.
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Objave sodišč

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
N 27/2012

Os-2613/18

Okrajno sodišče na Jesenicah je v nepravdni zadevi
vzpostavljanja etažne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi
etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju
pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) na stavbi z naslovom
Čičare 7, Kranjska Gora, na predlog Tomaža Hočevarja,
Nusdorferjeva ulica 9, Ljubljana, za vpis lastninske pravice na posameznem delu – stanovanju št. 23, ID znak
2169-31-23, stanovanju v 5. etaži, Čičare 7, Kranjska
Gora v izmeri 45,97 m² in na posameznem delu – kleti
št. 24, ID znak 2169-31-24, kleti v 1. etaži, Čičare 7,
Kranjska Gora v izmeri 5,60 m² – in za vzpostavitev
pravnega naslova, dne 13. 7. 2018 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– Kupoprodajne pogodbe št. 37/P 304/78 310/78
z dne 28. 7. 1978, sklenjene med družbo Gradbeno industrijsko podjetje Gradis N.sol.o, TOZD GE Jesenice,
kot prodajalcem in družbo Gruda export import Ljubljana, kot kupcem,
– Prodajne pogodbe z dne 30. 10. 1995, sklenjene
med družbo INDOV, družbo za industrijo ovitkov, d.d.,
Ljubljana, Poljanska c. 95, kot prodajalcem in Marjetko
Peterlin, Pod lipami 76, Ljubljana, kot kupovalko in
– Sporazuma o delitvi skupnega nepremičnega premoženja – objektov družbenega standarda z dne 16. 12.
1993 v zvezi z izjavo z dne 4. 1. 1994, da je družba
INDOV, družba za industrijo ovitkov, d.d., Ljubljana kot
pravni prednik družbe Gruda export import Ljubljana lastnik stanovanja št. 60 v Kranjski Gori, Čičare 7 v naselju
Črtenje, ki se nahaja v strešni etaži objekta E 1, stoječe
na parc. št. 393/1, 396/1, 397 in 409 k.o. Kranjska Gora,
Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike na
zgoraj navedenih nepremičninah, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
priglasitelja.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 13. 7. 2018

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
III D 1835/2017

Os-2498/18

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici
Nadji Podobnik Oblak v zapuščinski zadevi pok. Sonji
Mrak, hči Petra Mraka, rojena 31. 8. 1953, umrla 2. 4.
2017, nazadnje stanujoča na naslovu Ulica bratov Komel 58, Ljubljana, državljanka Slovenije, sklenilo, da se
dedinjama Petri Izda in Nataši Mrak na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postop-

ku (ZPP) v zvezi s 163. in tretjim odstavkom 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD), postavi začasnega zastopnika, odvetnika Andreja Razdriha, Celovška 30, Ljubljana, ker sta navedeni dedinji neznanega prebivališča in
nimata pooblaščenca.
Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovani dedinji
zastopal od dneva postavitve vse do takrat, dokler dedinji ali njun pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP, v zvezi
s 163. členom ZD).
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 2018
VL 25995/2018

Os-2533/18

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki
jo zastopa Tina Malovrh, Verovškova 60B, Ljubljana,
proti dolžniku Radenku Đurđević, Celovška cesta 150,
Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Goda Boris – odvetnik, Dunajska cesta 22, Ljubljana, zaradi izterjave
1.824,17 EUR, sklenilo:
Dolžniku
Radenku
Đurđević,
Celovška
cesta 150, Ljubljana 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 Boris
Goda, Dunajska cesta 22, 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 4. 7. 2018
VL 25203/2018

Os-2548/18

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Emona
Plus, upravljanje in vzdrževanje stanovanjskih stavb,
poslovnih in energetskih objektov, d.o.o., Šmartinska
cesta 130, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Irena Verbič, po odv. Alojzija Slava Alič, Šmartinska cesta 130,
Ljubljana - dostava, proti dolžniku Senadu Mahmutovic,
Erlachhofstrasse 17, Ludwigsburg, ki ga zastopa Blaž
Godec – odvetnik, Dunajska cesta 5, Ljubljana, zaradi
izterjave 989,77 EUR, sklenilo:
Dolžniku Senadu Mahmutovic, Erlachhofstrasse 17, Ludwigsburg, 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 Blaž
Godec, Dunajska cesta 5, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
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sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2018

D 285/2015

Os-2524/18

Okrožno sodišče v Murski Soboti je po okrožni sodnici Nataši Vogrinčič, v pravdni zadevi tožeče stranke
ml. Irfan Jahiri, Segovci 32a, Apače, ki ga zastopa
skrbnik za posebni primer CSD Gornja Radgona, ki
jo zastopa Simona Horvat, odvetnica v Murski Soboti,
zoper toženo stranko Razijo Jahiri, neznano prebivališče, zaradi izpodbijanja materinstva, dne 30. 5. 2018
sklenilo:
Toženi stranki Jahiri Razija se v predmetni zadevi
postavi začasni zastopnik, in sicer odvetnik Matjaž Husar, Trg svobode 12, 9250 Gornja Radgona.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 30. 5. 2018

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojnem Ludviku Rafaelu Samcu, rojenem
28. 9. 1943, umrlem 26. 4. 2015, zadnje stalno bivališče
Ulica talcev 39, Straža, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani upniki po pokojnem Ludviku
Rafaelu Samcu, da v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b. člena Zakona o dedovanju.
Po preteku 6-mesečnega roka bo zapuščina brez
dedičev prešla na Republiko Slovenijo (9. člen Zakona
o dedovanju), če noben upnik ne bo pravočasno vložil
zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Podatke o premoženju, ki sestavljajo zapuščino
in zapustnikovih obveznostih lahko upniki pridobijo pri
zapuščinskem sodišču.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 28. 6. 2018

Z 9/2018

D 69/2018

IV P 107/2018-5

Os-2310/18

Os-2594/18

Okrajno sodišče v Sežani je v zadevi zavarovanja
upnice Republika Slovenija, matična št. 5854814000,
davčna št. 17659957, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa zakoniti zastopnik Državno odvetništvo Republike Slovenije, Ferrarska ulica 5B, Koper,
proti dolžniku Paolu Bristot, EMŠO 2307955501484,
M. Miari 20, Belluno, Italija, sedaj neznanega bivališča zaradi plačila 16.309,29 EUR s pp, po predlogu
upnice za postavitev začasnega zastopnika dolžniku,
na podlagi 82. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ,
dolžniku Paolu Bristotu s sklepom z dne 9. 7. 2018
postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika
Boštjana Štrasnerja, Partizanska cesta 17, 6210 Sežana, ki bo dolžnika v tem postopku zastopal vse do
takrat, dokler dolžnik ali njihov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 12. 7. 2018

Oklici dedičem in neznanim upnikom
II D 680/2018

Os-2481/18

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je pod opr. št.
II D 680/2018 v teku zapuščinski postopek po pok.
Otonu Hotzlu, roj. 20. 4. 1914, razglašenem za mrtvega
z dnem 16. 5. 1949, nazadnje stan. Ljubljana, Poljanska
pot 38a.
Po podatkih, s katerimi sodišče razpolaga, zapustnik oporoke ni napravil. Sodišču ni poznan nihče od
zakonitih dedičev po zapustniku.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega
oklica na spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek
nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 2018

Os-2413/18

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Igorju Bandlju, pok. Stanislava, roj. 9. 12. 1954, državljanu Slovenije, ki je umrl 25. 2. 2018, z zadnjim stalnim
prebivališčem Gabrovica pri Komnu 5, 6223 Komen.
Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih zapustnikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica
in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo
pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 8. 6. 2018
D 13/2017

Os-2414/18

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Robertu Podbrežniku, pok. Petra, roj. 11. 10. 1967, državljanu Slovenije, ki je umrl 18. 10. 2016, z zadnjim
stalnim prebivališčem Pod Taborom 7, 6210 Sežana.
Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih zapustnikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica
in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo
pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 8. 6. 2018
D 120/2018

Os-2434/18

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Mariu Grazioli, pok. Bruna, upokojencu, roj. 17. 4. 1936,
državljanu Slovenije, ki je umrl 9. 4. 2018, z zadnjim stalnim prebivališčem Ulica Ivana Turšiča 8, 6210 Sežana.
Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih zapustnikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica
in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo
pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 8. 6. 2018
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Os-2435/18

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Vidi Abram, roj. Klopčič, roj. 2. 6. 1935, državljanki Slovenije, ki je umrla 8. 8. 2016, z zadnjim stalnim prebivališčem Vrhpolje 4, 6240 Kozina.
Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica
in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo
pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 8. 6. 2018
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Preklici

Drugo preklicujejo
Bajramović
Muhamed,
Kidričevo
naselje 12A, Postojna, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500019345003, izdal Cetis d.d. gnx-339573
Černoga Petra, Na Griču 43a, Maribor, licenco
za opravljanje poslov nepremičninskega posrednika,
št. 00758. gnc-339569
ENES DRAGANOVIĆ s.p., Cesta ob železnici 4,
Žalec, potrdilo o neoporečnosti (TIR certifikat) 33/2011
za CE FR-701. gnu-339576
Jagodič Aleksandar, Ulica Pohorskega bataljona 211, Ljubljana, izvod licence št. 013397/003, za vozilo z reg. št. LJ 120-NT, veljavnost do 14. 10. 2019,
izdala OZS. gnd-339568
K-GRAD, d.o.o., ZGORNJE GORJE, Krnica 38, Zgornje Gorje, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500023071001, izdal Cetis d.d., izdano na ime
Aleš Kenig. gnt-339577
Kranjčan Slavko, Pod gabri 27, Celje, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500003435002, izdal Cetis d.d. gnv-339575
Mamić Jasmin, Javornik 42, Ravne na Koroškem,
certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji za voznika,
št. 2098, izdan pri Obrtni zbornici Slovenije, leta 2006.
gns-339578
Pokleka Drago, Mali vrh 60c, Šmartno ob Paki,
izkaznico nepremičninskega posrednika, št. 00506, izdano pri Ministrstvu za okolje in prostor. gnb-339570
Pretnar Eva, Šmartinska cesta 287, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 37130044, izdala Veterinarska
fakulteta. gny-339572

PROTEKT DOLENJSKA d.o.o., Ljubljanska
cesta 27, Novo mesto, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500053061000, izdal Cetis d.d., izdano na
ime Babič Lazar, Prnjavorska BB, 80260 Derventa.
gnf-339566
ROTO ECO d.o.o., Puconci 12, Puconci, spričevalo
o plovnosti za balon S5-OBC, št. vpisa v register: 482.
gne-339567
SŽ – Tovorni promet, d.o.o., Kolodvorska ulica 11,
Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike, dimenzij 4x2 cm
– serija žiga S2160M, z blazinico in avtomatom za vračanje po odtisu žiga, barva odtisa: rdeča, s podatki:
zgoraj: SŽ-EXPRESS; na sredini premični datum (dan,
mesec in leto), spodaj: PREVZEM 160. gnw-339574
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