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Leto XXXI

Javni razpisi
Št. 4300-1/2021/429

Ob-2563/21

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, objavlja zaprtje javnega
razpisa za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območij v letih 2021 in 2022, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 36 dne 12. 3. 2021. Javni razpis se zapre zaradi
porabe sredstev po končanem postopku izbora vlog
v okviru prvega odpiranja. Zaradi zaprtja javnega razpisa drugo odpiranje ne bo izvedeno, vse prispele vloge
na drugi rok pa bodo vrnjene pošiljateljem.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Št. 4102-2/2021-4

Ob-2556/21

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS, 3/13 in 81/16),
Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Maribor za obdobje 2015–2020
(MUV, št. 12/15, 9/17), Mnenjem o skladnosti sheme
pomoči de minimis »Spodbujanje podpornega okolja za
podjetništvo« št. 441-43/2020/207, s katerim je Ministrstvo za finance dne 18. 11. 2020 podaljšalo priglasitev
št. M001-5883369-2015/II do 31. 12. 2023 ter Odloka
o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2021 (MUV,
št. 2/21, 8/21 in 10/21) objavlja Mestna občina Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
javni razpis
za dodelitev pomoči de minimis za nakup nove
opreme v Mestni občini Maribor v letu 2021
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa nove opreme v skladu s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis za zagotavljanje pogojev
za hitrejšo rast mikro in malih podjetij.
II. Ukrep
Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij
(nakup nove opreme, patentov, licenc ter nove programske opreme) za izvajanje registrirane glavne dejavnosti.
Sredstva se dodeljujejo glede na vrsto ukrepov
kot nepovratna sredstva na podlagi pravil »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
z dne 18. decembra 2013 in 2020/972 z dne 2. julija
2020 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis.
III. Upravičenci in pogoji
Vsi pogoji in upravičenci so navedeni v tem razpisu
in razpisni dokumentaciji. Upravičenci za nepovratna
sredstva po tem razpisu so:

– podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine, opravljajo gospodarsko dejavnost in so organizirana kot gospodarska družba ali kot samostojni podjetnik
posameznik,
– podjetja oziroma nepridobitne pravne osebe (društvo, zavod, ustanova, gospodarska družba, zadruga),
ki imajo status socialnega podjetja ter poslovni sedež
na območju Mestne občine Maribor in so vpisana v evidenco socialnih podjetjih, ki jo vodi pristojno ministrstvo,
– podjetja, ki nimajo sedeža v Mestni občini Maribor
in investirajo v dejavnost na območju Mestne občine
Maribor.
Pravne in fizične osebe iz prejšnjega odstavka se
štejejo za upravičence, če na dan 8. 9. 2021 zaposlujejo do največ 49 oseb, od tega vsaj 1 osebo za polni
delovni čas.
Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25 % lastnih
sredstev za kritje stroškov nakupa opreme. Davek na
dodano vrednost ni upravičen strošek. Kupljena oprema mora ostati v lasti in uporabi prejemnika sredstev
na območju Mestne občine Maribor najmanj tri leta.
Upravičeni stroški nakupa nove opreme so stroški, ki so
nastali in bili plačani v času od 1. 9. 2020 do 8. 9. 2021.
IV. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2021
v okvirni višini 149.850,00 EUR, na proračunski postavki 742014 Pomoči »de minimis« za razvoj podjetništva.
Pomoči iz tega razpisa se dodeljujejo kot nepovratna
sredstva v obliki dotacije. Višina pomoči, dodeljene posameznemu upravičencu, lahko znaša do 75 % upravičenih stroškov oziroma največ 5.000 EUR na posameznega upravičenca.
V primeru, da bo zaprošeno za več sredstev, kot
je zagotovljeno v proračunu, se bodo sredstva razdelila
v sorazmernem deležu po ukrepu.
V. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 8. 9. 2021.
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto v zaprti in zapečateni kuverti z nalepljenim in izpolnjenim
Obrazcem 5 (podatki vlagatelja, s pripisom »Ne odpiraj!
– Vloga za javni razpis za dodelitev pomoči de minimis
za nakup nove opreme v MOM v letu 2021«) na naslov
Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1, 2000
Maribor, do vključno 8. 9. 2021. Vloge s poštnim žigom
do vključno 8. 9. 2021 bodo upoštevane.
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija bo odpirala in obravnavala vloge
najkasneje do 6. 10. 2021. Odpiranje vlog ni javno.
Vloge bo komisija odpirala po vrstnem redu prispetja. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj v roku 8 dni od
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odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija s sklepom zavrgla. Vloge,
ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne
zavrnejo.
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni
do 16. 11. 2021.
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih
straneh Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika
»javni razpisi«. Dodatne informacije v zvezi z razpisno
dokumentacijo in postopkom lahko vlagatelji dobijo na
Uradu za gospodarske dejavnosti v času uradnih ur na
tel. 02/22-01-360 (411), kontaktna oseba je Saša Rihtar
in na elektronskem naslovu ugd@maribor.si, z navedbo
»razpis nova oprema«.
Mestna občina Maribor
Ob-2557/21
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri
pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013)
in Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020;
v nadaljevanju: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, na
podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za
leto 2021 (MUV, št. 2/21, 8/21,10/21 in 12/21), v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni
list RS, št. 37/04), v skladu z Uredbo o posredovanju
podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh
po pravilu de minimis (Uradni list RS, št. 61/04, 22/07,
50/14), v skladu z Mnenjem o skladnosti sheme pomoči de minimis »Spodbujanje podpornega okolja za
podjetništvo« št. 441-43/2020/201, s katerim je Ministrstvo za finance dne 18. 11. 2020 podaljšalo priglasitev
št. M001-5883369-2015/II do 31. 12. 2023 in z določili
Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva
v Mestni občini Maribor za obdobje 2015–2020 (MUV,
št. 12/2015 in 9/2017 – v nadaljevanju pravilnik), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje stroškov samozaposlovanja
v Mestni občini Maribor za leto 2021
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim
osebam za namen razvoja podjetništva, povečanja števila delovnih mest in zmanjševanja brezposelnosti na
območju Mestne občine Maribor za leto 2021 v skladu
s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis.
II. Ukrep: sofinanciranje stroškov samozaposlovanja v Mestni občini Maribor.
III. Upravičenci in pogoji
Upravičenci do sredstev so fizične osebe, ki:
– imajo stalno prebivališče na območju občine;
– imajo poslovni sedež in opravljajo dejavnost na
območju občine;
– registrirajo dejavnost samostojnih podjetnikov posameznikov in samostojnih podjetnic posameznic na
podlagi Zakona o gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic. Izvzeta so podjetja
iz sektorjev, ki do pomoči de minimis v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013 niso upravičena.
Upravičenci morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da so realizirali svojo samozaposlitev v obdobju
od 12. septembra 2020 do 8. septembra 2021;
– da so bili neposredno pred uresničitvijo samozaposlitve prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije kot

brezposelne osebe neprekinjeno vsaj 30 dni (za primer
sofinanciranja stroškov samozaposlitve brezposelne
osebe) ali
– da so bili neposredno pred uresničitvijo samozaposlitve v delovnem razmerju oziroma so imeli sklenjeno
pogodbo o zaposlitvi. Samozaposlitev mora biti realizirana naslednji dan po prenehanju delovnega razmerja
oziroma prekinitvi pogodbe o zaposlitvi (za primer sofinanciranja stroškov samozaposlitve predhodno zaposlene osebe);
– da jim dejavnost predstavlja edini in glavni poklic,
kar pomeni prijavo v obvezno pokojninsko in invalidsko
ter zdravstveno zavarovanje za polni delovni čas (40 ur
na teden) pod ustrezno šifro zavarovalne podlage (šifra: 005);
– da imajo plačane obvezne davke in prispevke
(potrdilo FURS-a);
– da mora vsaka sofinancirana samozaposlitev trajati najmanj 12 mesecev od prejema sredstev; v kolikor bo prejemnik samozaposlitev prekinil pred iztekom
12 mesecev, je dolžan vrniti vsa prejeta sredstva, vključno z zakonsko zamudnimi obrestmi.
Dodatni pogoj
Da upravičenec v preteklih petih letih ni prejel sredstev za namen samozaposlitve iz proračuna Mestne
občine Maribor in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Območne službe Maribor za program samozaposlitev.
Vlagatelj lahko odda vlogo samo na enega od javnih razpisov Mestne občine Maribor za dodelitev sredstev v letu 2021 po pravilniku, ki jih izvaja Sektor za
gospodarstvo na Uradu za gospodarske dejavnosti.
V kolikor se bo vlagatelj prijavil na več javnih razpisov
Mestne občine Maribor v letu 2021 po zgoraj citiranem
pravilniku, bo upoštevana in obravnavana vloga, ki jo bo
sprejemna pisarna Mestne občine Maribor prvo evidentirala, ostale pa bodo zavrnjene.
IV. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne
občine Maribor za leto 2021 na proračunski postavki
721000 Vzpodbujanje zaposlovanja v skupni višini do
249.800 EUR.
Posamezni prejemnik sredstev lahko po tem razpisu pridobi do 10 minimalnih mesečnih plač za primer
samozaposlitve brezposelne osebe in do 5 minimalnih
mesečnih plač za primer samozaposlitve predhodno
zaposlene osebe. V primeru večjega števila prejemnikov
bodo sredstva za sofinanciranje samozaposlitve dodeljena vsem vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje po razpisu,
vendar v sorazmernem deležu glede na razpoložljiva
sredstva po tem razpisu.
V. Rok in način oddaje vlog
Razpis je odprt do vključno srede, 8. 9. 2021.
Vlogo z zahtevano dokumentacijo je potrebno poslati priporočeno po pošti v zaprti kuverti na naslov
Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, s pripisom
»Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za samozaposlltev
2021«. Na hrbtni strani mora biti nalepljen obrazec 03 in
izpolnjen z zahtevanimi podatki. Nepravilno izpolnjene
in označene vloge bodo s sklepom zavržene in vrnjene
pošiljatelju.
Pravočasno prispela vloga je tista, ki je poslana
priporočeno po pošti s poštnim žigom do vključno 8. 9.
2021. Vloge, ki bodo oddane po navedenem roku, se kot
prepozne s sklepom komisije zavržejo.
VI. Odpiranje in obravnava vlog
Vloge bo odpirala in obravnavala strokovna komisija, ki jo je imenoval župan Mestne občine Maribor.
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Odpiranje vlog in ocenjevanje izpolnjevanja razpisnih
pogojev bo najkasneje do 27. 9. 2021 in ne bo javno.
V kolikor bo vloga nepopolna, bo komisija v roku 8 dni
po odpiranju vlog vlagatelje pozvala k dopolnitvi vlog,
rok za dopolnitev vloge je 5 dni.
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni
do 15. 11. 2021.
Razpisna dokumentacija je objavljena in dosegljiva na spletni strani Mestne občine Maribor, www.maribor.si. rubrika »Javni razpisi«. Dodatne informacije
lahko vlagatelji dobijo na pristojnem Uradu za gospodarske dejavnosti v času uradnih ur na tel. 02/22-01-411
in 02/220-12-38, Mojca Lešnik ali na e-naslovu
gp.mom@maribor.si, z navedbo »javni razpis za samozaposlitev 2021«.
Mestna občina Maribor
Št. 410-108/2021

Ob-2562/21

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska
Bistrica, na podlagi Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97 in 30/98,
Uradni list RS, št. 31/99, 189/20, Uradne objave glasila
Snežnik, št. 4/06) in Odloka o proračunu Občine Ilirska
Bistrica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 184/20 z dne
11. 12. 2020) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje prireditev v Občini Ilirska Bistrica
za leto 2021 II
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa obsega sofinanciranje
prireditev:
– ki se izvajajo na območju Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: OIB), s katero prijavitelj pripomore
k promociji OIB,
– katerih vsebina je kulturne, športne, turistične,
zabavne ali socialne narave oziroma je namenjena otrokom ter mladini,
– kjer se kot prireditev šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek ali sklop enodnevnih prireditev, ki se
odvijajo v daljšem obdobju.
Tiste prireditve, ki niso predmet javnega razpisa, so
podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji javnega razpisa. Take prijave prijaviteljev niso upravičene do
dodelitve sredstev in ne bodo obravnavane.
2. Pogoji in merila
Pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo samostojne pravne osebe ali samostojne fizične osebe (s.p.), društva in
zveze društev, zasebni in javni zavodi, izobraževalne
ustanove.
Prijavitelj mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa ter zanj ne sme veljati omejitev poslovanja po 35. členu Zakona o integriteti
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 –
uradno prečiščeno besedilo in 158/20).
Do sredstev iz tega javnega razpisa niso upravičeni
naslednji prijavitelji: krajevne skupnosti, fizične osebe,
javna podjetja.
OIB bo sofinancirala prireditve prijaviteljev katere:
– bodo izvedene v letu 2021,
– so odprtega značaja in so dostopne širšemu krogu obiskovalcev,
– v letu 2021 ne bodo sofinancirane iz drugih virov
OIB,
– imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge tudi vire
financiranja,
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– imajo svojo prepoznavno vsebino in značaj,
– dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo OIB oziroma jo promovirajo zunaj območja OIB,
– katerih vsebina prijave ustreza predmetu javnega
razpisa.
Do sredstev (tako dodelitve kot izplačila odobrenih
sredstev) iz tega javnega razpisa ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki prijavljene prireditve ne bodo oglaševali
v sredstvih javnega obveščanja (v končnem poročilu
morajo uspešni prijavitelji priložiti najmanj en račun,
ki se nanaša na kritje stroškov oglaševanja prijavljene
prireditve). Prav tako do sredstev ne bodo upravičeni
prijavitelji, ki na promocijskih materialih prijavljenega
programa ne bodo objavili logotipa OIB oziroma ne bodo
navedli, da je izvedbo programa sofinancirala OIB. Le-to
morajo prijavitelji ustrezno dokazati v končnem poročilu.
Merila:
Za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev bodo uporabljena merila, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
3. Višina sredstev
Višina razpisanih sredstev je določena z Odlokom
o spremembah proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto
2021, na proračunski postavki 4001475 Sofinanciranje
turističnih prireditev.
Sredstva razpisana s tem javnim razpisom so namenjena za sofinanciranje naslednjih prireditev:
1. Gorsko hitrostna dirka Ilirska Bistrica 2021, v višini 16.000 evrov,
2. Mednarodno srečanje motoristov Ilirska Bistrica 2021, v višini 5.000 evrov.
Odobrena sredstva bodo prijaviteljem, ki bodo
uspešni na javnemu razpisu, nakazana po izvedbi prijavljenega programa, podpisani pogodbi in po predložitvi
popolnega končnega poročila z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili.
Sredstva bodo prijavitelju nakazana v višini priloženih kopij računov plačanih upravičenih stroškov.
Seznam upravičenih stroškov javnega razpisa je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
OIB bo nudila še dodatno podporo tistim prijaviteljem, ki jim bo dodelila sredstva za sofinanciranje prireditve, če bodo prijavitelji pri organizaciji prireditve slednjo
potrebovali, in sicer:
– z oglaševanjem na spletni strani www.ilirska-bistrica.si,
– z oglaševanjem v glasilu Bistriški odmevi,
– s pripravo/pregledom sporočila za javnost (PR).
4. Rok za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2021 v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna oziroma v skladu s pogodbo o sofinanciranju prijavljenega programa.
5. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno
na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse predpisane priloge,
dokazila in podpisan prijavni obrazec z izjavo.
Tako izpolnjena prijava bo obravnavana kot popolna.
S podpisom izjave na prijavnem obrazcu prijavitelj
soglaša s preverjanjem namenske porabe dodeljenih
proračunskih sredstev na podlagi tega javnega razpisa,
in sicer s strani pooblaščene osebe občine.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov Občina Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali jo do tega
dne oddati v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica,
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Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje desno,
in sicer v času uradnih ur, do vključno 30. julija 2021,
do 9. ure.
Prijave, ki ne bodo posredovane pravočasno, ne
bodo obravnavane in ne bodo upravičene do dodelitve
sredstev iz tega javnega razpisa.
Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila oddana
skladno z opredeljenim rokom prijave in datumi izvedbe
prireditve.
Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Za neupravičeno prijavo se šteje tista prijava, katere prijavitelj oziroma vsebina prijave ne izpolnjuje predmeta in pogojev določenih v besedilu javnega razpisa.
Izpolnjevanje predmeta javnega razpisa in pogojev
se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vsebine prijave prijavitelja.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z nasled
njimi oznakami:
Na prvi strani mora biti navedeno: »Ne odpiraj –
Sofinanciranje prireditev 2021 II«;
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in
naslov prijavitelja.
7. Datum odpiranja prijav in obveščanje o izidu
Odpiranje prijav bo predvidoma v roku 8 delovnih
dni po poteku roka za prijavo. Odpiranje prijav ni javno.
Strokovna komisija bo pri odpiranju prijav ugotav
ljala njihovo popolnost glede na zahtevane pogoje in
dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni
popolna, v roku 14 dni od odpiranja prijav prijavitelja
pozove pisno ali ustno, naj prijavo v določenem roku
dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se
prijavo prijavitelja zavrže kot nepopolno.
Popolne prijave bodo po pregledu popolnosti prijave predane v obravnavo komisiji, ki bo ugotavljala, ali
prireditev ustreza merilom iz tega javnega razpisa.
Vse popolne prijave nato strokovna komisija obravnava na način, da dodeli višino sofinanciranja.
OIB bo vse prijavitelje o izidu razpisa obvestila
najkasneje v roku 30 dni po sprejemu odločitve. Odločitev se izda v obliki odločbe. Prijavitelji imajo možnost
pritožbe v skladu z določili Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe,
v katerih bodo opredeljeni pogoji in način uporabe dodeljenih proračunskih sredstev.
8. Dostop do razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva objave tega
javnega razpisa do izteka prijavnih rokov dostopna na
spletni strani OIB, www.ilirska-bistrica.si, lahko pa jo
v tem roku zainteresirani prijavitelji prevzamejo v času
uradnih ur v sprejemni pisarni OIB, Bazoviška cesta 14,
Ilirska Bistrica.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so
na voljo vsak delovni dan med 8. in 11. uro na Občini
Ilirska Bistrica:
Tina Kocjan, tel. 05/71-12-310, e-pošta: tina.kocjan@ilirska-bistrica.si in
Tanja Šajina, tel. 05/71-12-315, e-pošta: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si ali
osebno pri navedenih uradnih osebah.
Občina Ilirska Bistrica
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Razpisi delovnih mest
Ob-2561/21

Ob-2564/21

Občina Kostanjevica na Krki na podlagi 36. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
/ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10,
20/11, 111/13, 6/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 34. člena
Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96,
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 8. člena Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Božidar Jakac
Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 36/16) objavlja
javni razpis za

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 z dne 22. 3. 1991, s spremembami
in dopolnitvami) in na podlagi 22. člena statuta zavoda
ZD Ivančna Gorica, skladno s sklepom 5. korespondenčne seje Sveta zavoda ZD Ivančna Gorica z dne
19. 2. 2021, Svet zavoda Zdravstvenega doma Ivančna
Gorica razpisuje prosto delovno mesto

direktorja
javnega zavoda Galerija Božidar Jakac
Kostanjevica na Krki
Za direktorja je lahko imenovan, kdor strokovno
pozna področje dela javnega zavoda in ima vodstvene
sposobnosti.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev, določenih
z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem v skladu
z opisi kategorij Klasius – P Statističnega urada Republike Slovenije,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v muzejskih
institucijah,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela
v kolektivu,
– obvlada slovenski in en svetovni jezik na osnovni
ravni,
– ima vodilne ali vodstvene izkušnje,
– ima strokovni izpit na področju varstva kulturne
dediščine oziroma mora le-tega opraviti v enem letu po
nastopu mandata.
K vlogi morajo kandidati priložiti tudi program delovanja zavoda za mandatno obdobje.
Direktor je imenovan za dobo petih letih z možnostjo ponovnih imenovanj.
Kandidati morajo k prijavi priložiti:
– življenjepis,
– program dela in razvoja zavoda za njegovo mandatno obdobje,
– ter dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– dokazilo o izobrazbi (ftk. diplome),
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj
(z navedbo obdobja, v katerem je kandidat opravljal posamezna dela, kje jih je opravljal, vrsta dela in stopnja
zahtevnosti del),
– dokazilo o znanju tujega jezika (fotokopija spričevala, potrdilo).
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in
drugimi zahtevanimi prilogami, kandidat pošlje v zaprti
ovojnici, s pripisom: »Javni razpis za direktorja javnega
zavoda Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki
– ne odpiraj« na naslov Občina Kostanjevica na Krki,
Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki, in sicer
v roku 8 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
15 dni po imenovanju direktorja.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
moške in ženske.
Občina Kostanjevica na Krki

B017334 – direktor
Zdravstvenega doma Ivančna Gorica (m/ž)
Kandidat mora poleg splošnih pogojev predpisanih
z zakonom izpolnjevati še naslednje pogoje:
– Da ima visoko strokovno izobrazbo medicinske
smeri
– Da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj (na primarni ravni)
– Poznavanje področja dela zavoda
– Sposobnost za vodenje in organiziranje dela
v javnem zavodu
– Aktivno znanje slovenskega jezika
– Državljanstvo Republike Slovenije
– 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
– Da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izbrani kandidat bo na delovno mesto imenovan za
mandatno dobo 4 leta.
Izbrani kandidat bo poleg dela na del. mestu direktor ZD Ivančna Gorica moral opravljati delo iz svoje
stroke, oziroma delo v ambulanti v ZD Ivančna Gorica
najmanj 2 dni v tednu.
Kandidat mora k prijavi predložiti:
– Dokazila o izobrazbi
– Opis delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev glede zahtevanih delovnih izkušenj
– Kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev pod sedmo
alinejo mora biti priloženo potrdilo Ministrstva za pravosodje, izdano z datumom po objavi razpisa
– Kot dokaz o izpolnjevanju pogojev pod osmo alinejo mora biti priloženo potrdilo Okrožnega sodišča
– Predložena mora biti vizija razvoja Zdravstvenega
doma Ivančna Gorica za mandatno obdobje
– Življenjepis (v obliki mednarodnega obrazca)
– Kontakt, na katerem ste dosegljivi – telefonska
številka.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke pošljejo v zaprti kuverti najkasneje do 3. 8.
2021 do 12. ure na naslov: Zdravstveni dom Ivančna
Gorica, Kadrovska služba, Cesta II. grupe odredov 16,
1295 Ivančna Gorica, s pripisom: »Za svet zavoda – za
imenovanje direktorja«.
Upoštevane bodo prijave, ki bodo prispele na zgoraj
omenjeni naslov v zgoraj navedenem roku.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli
v 30 dneh od objave razpisa.
Svet zavoda Zdravstvenega doma Ivančna Gorica
Ob-2580/21
Na podlagi 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in šport Murska
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Sobota (Uradni list RS, št. 14/10 in 74/16) Svet zavoda
razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice
javnega zavoda Zavod za kulturo,
turizem in šport Murska Sobota
Za direktorja/direktorico javnega zavoda je lahko
imenovan/-a kandidat/-ka, ki poleg splošnih zakonskih
pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje: da ima najmanj
univerzitetno izobrazbo, da ima najmanj 5 let delovnih
izkušenj vsaj na enem področju dela zavoda, da ima
sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
da ima javno veljavno dokazilo o znanju angleščine ali
nemščine ali francoščine na ravni najmanj B1 po evropskem referenčnem okvirju CEFR.
K prijavi na razpis za direktorja/direktorico mora
kandidat/-ka priložiti: program dela ter razvoja zavoda
za njegovo mandatno obdobje, življenjepis, dokazila
o izpolnjevanju pogojev in strateški načrt.
Delovno razmerje z direktorjem/direktorico se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata. Mandat
direktorja/direktorice traja pet let z možnostjo ponovitve
mandata.
Kandidati/-ke naj pošljejo ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev s priporočeno pošiljko najpozneje
do 31. 7. 2021 na naslov: Zavod za kulturo, turizem in
šport Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 30, 9000
Murska Sobota, z oznako »Prijava na razpis za direktorja/direktorico Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska
Sobota«.
Kandidati/-ke bodo o izbiri obveščeni najkasneje
v 8 dneh po imenovanju.
Svet zavoda Zavod za kulturo,
turizem in šport Murska Sobota
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Druge objave
Ob-2577/21

Ob-2578/21

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in
195/20 – odl. US), Proračuna Republike Slovenije za leto
2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20), Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) (Uradni list RS, št. 174/20
in 15/21 – ZDUOP), Zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/11,
57/12 in 46/16), Programa spodbujanja gospodarske
podlage italijanske narodne skupnosti 2021–2024 (Sklep
Vlade številka 09500-2/2021/5 z dne 17. 6. 2021 – v nadaljevanju Program), Comunità autogestita costiera della
nazionalità italiana – Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti, Župančičeva ulica 18, 6000 Koper (v
nadaljnjem besedilu OSSIN) objavlja na podlagi pogodbe
o izvajanju in financiranju ukrepa 2 Programa spodbujanja gospodarske podlage italijanske narodne skupnosti
2021–2024, št. C2130-21G800007

Ai sensi della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta ufficiale RS, n. 11/11 – testo ufficiale consolidato, 14/13 – corr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 –
ZIPRS1617, 13/18 e 195/20 – dec. CC), della Legge
finanziaria della Repubblica di Slovenia per il 2021
(Gazzetta ufficiale RS, n. 75/19 e 174/20), della Legge
finanziaria della Repubblica di Slovenia per il 2022
(Gazzetta ufficiale RS, n. 174/20), della Legge sull’attuazione dei bilanci della Repubblica di Slovenia per
il 2021 e il 2022 (ZIPRS2122) (Gazzetta ufficiale RS,
n. 174/20 e 15/21 – ZDUOP), della Legge sullo sviluppo regionale equilibrato (ZSRR-2) (Gazzetta ufficiale RS, n. 20/11, 57/12 e 46/16) e del Programma
per lo sviluppo della base economica della Comunità
nazionale italiana 2021–2024 (Decisione del Governo
numero 09500-2/2021/5 del 17/06/2021 – in seguito:
Programma) la Comunità Autogestita Costiera della
Nazionalità Italiana, Via Župančič 18, 6000 Koper/Capodistria (in seguito: CAN Costiera), sulla base del
contratto di attuazione e finanziamento della misura
2 del Programma per lo sviluppo della base economica della Comunità nazionale italiana 2021–2024,
n. C2130-21G800007, pubblica una

dopolnitev
javnega poziva za financiranje projektov
na področju kulturnih in turističnih dejavnosti
ter produktov italijanske narodne skupnosti
za leto 2021
objavljen v Uradnem listu RS, št. 105/21 z dne 2. 7.
2021.
Z objavo teh dopolnitev javnega poziva se dopolni
seznam upravičencev in razpisni rok.
5. Upravičeni prijavitelji
Javni poziv je namenjen naslednjim organom in
društvom italijanske narodne skupnosti:
– Vse samoupravne skupnosti italijanske narodnosti na narodnostno mešanem območju,
– Italijanska Skupnost Giuseppe Tartini Piran,
– Italijanska Skupnost Santorio Santorio Koper,
– Italijanska Skupnost Pasquale Besenghi Izola,
– Italijanska Skupnost Ankaran,
– Italijanska Skupnost Dante Alighieri Izola,
– Italijanska skupnost Bertoki,
– Italijanska skupnost Hrvatini,
– Italijanska Unija,
– Italijansko središče Carlo Combi,
– Društvo mladih pripadnikov italijanske narodne
skupnosti.
11. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Razpisni rok prične teči naslednji dan po objavi javnega poziva in se zaključi 12. 8. 2021.
Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na naslov OSSIN – Obalna samoupravna skupnost italijanske
narodnosti, Župančičeva ulica 18, 6000 Koper – Capodistria, je 12. 8. 2021. Vloga se pošlje priporočeno
po pošti (za dan, ko je organ prejel vlogo, se šteje dan
oddaje na pošto – poštni žig) ali se predloži osebno na
sedež OSSIN-a.
12. Prepozne prijave: za prepozno se šteje prijava, ki ni bila oddana priporočeno na pošti do vključno
12. 8. 2021, oziroma do tega dne ni bila v poslovnem
času predložena na vložišču OSSIN-a.
Comunità autogestita costiera della nazionalità
italiana – Obalna samoupravna skupnost
italijanske narodnosti

modifica
dell'invito pubblico per il finanziamento di progetti
economici in ambito culturale, turistico
e di promozione dei prodotti della comunità
nazionale italiana per il 2021
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della RS
no. 105/21 in data 02/07/2021.
Con la pubblicazione delle seguenti modifiche si
integra l’elenco dei beneficiari e si modifica il termine
per la presentazione delle domande.
5. Richiedenti idonei
L'invito pubblico si riferisce ai seguenti enti e associazioni della comunità nazionale italiana:
– Tutte le Comunità autogestite della nazionalità
italiana presenti sul territorio nazionalmente misto;
– Comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano;
– Comunità degli italiani Santorio Santorio di Capodistria;
– Comunità degli italiani Pasquale Besenghi di
Isola;
– Comunità degli italiani Dante Alighieri di Isola;
– Comunità degli italiani di Bertocchi;
– Comunità degli italiani di Crevatini;
– Comunità degli italiani di Ancarano;
– Unione Italiana;
– Centro Carlo Combi;
– Associazione dei giovani della CNI.
11. Termini del bando e modalità di adesione
Il termine decorre dal giorno successivo alla pubblicazione dell'invito pubblico e termina il 12/08/2021.
Il termine ultimo per la presentazione della domanda (moduli e allegati) all’indirizzo di Can Costiera –
OSSIN, Comunità autogestita costiera della nazionalità
italiana – Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti – Via Župančič/Župančičeva 18, 6000 Capodistria – Koper, è il 12/08/2021. La domanda deve essere
inviata per posta raccomandata (la data di presentazione alla posta sarà considerata il giorno in cui l’autorità
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ha ricevuto la domanda) oppure consegnata a mano alla
sede della CAN Costiera.
12. Domande non conformi: vengono considerate
fuori termine tutte le domande che non sono state inviate tramite raccomandata entro il 12/08/2021, ovvero
non sono state consegnate alla sede della CAN Costiera
entro la scadenza.
Comunità Autogestita Costiera
della Nazionalità Italiana
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Evidence sindikatov
Št. 101-25/2021-6

Ob-2516/21

Statut Sindikata delavcev trgovine, Sindikata Koto (ZSSS Sindikat Koto), Agrokombinatska
cesta 80, Ljubljana, ki je v hrambi pri Upravni enoti
Ljubljana na podlagi odločbe številka 101-4/2007 z dne
20. 2. 2007, in je vpisan v evidenco statutov sindikatov
pod zaporedno številko 149, se z dnem 7. 7. 2021 izbriše iz evidence statutov sindikatov.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 38144-4/2021/1

Ob-2560/21

Na podlagi 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14
– ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15, 40/17, 30/19 – odl.
US; v nadaljevanju: ZEKom-1) direktorica Agencije za
komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
izdaja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev radijskih
frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih
storitev
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Cilji
Cilji predmetnega javnega razpisa so 1) spodbujanje učinkovite rabe radiofrekvenčnega spektra, 2) ohranjanje in spodbujanje učinkovite konkurence na trgu
operaterjev storitev MMDS, BWA, upoštevajoč potrebo
po izogibanju škodljivim motnjam in zagotavljanju tehnične kakovosti storitve, z namenom povečanja razpoložljivosti širokopasovnih storitev in učinkovitih rešitev
za potrebe povečanega brezžičnega pretoka podatkov,
3) spodbujanje naložb, inovacij in inovativnosti ter razvoja storitev in 4) zagotavljanje fleksibilnosti pri uporabi
spektra.
Agencija vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svoje ponudbe, ki morajo biti pripravljene skladno

s sklepom o uvedbi javnega razpisa in z razpisno dokumentacijo.
1.2 Frekvenčni spekter, ki je predmet tega javnega
razpisa
Skupno je na javnem razpisu v vsakem od geografskih območij (glej točko 1.3 (Geografska območja))
ponujenih 1 450 MHz radiofrekvenčnega spektra namenjenega za:
– MMDS ali druge prizemne sisteme, preko katerih
se lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve v radiofrekvenčnem pasu 11 700 MHz–12 500 MHz
v skladu s standardoma EN 300 748 in EN 302 326,
ki se v tem pasu smiselno uporablja z vrednostmi za
3 GHz do 11 GHz frekvenčni spekter, prilagojenimi na
kanalski raster 200 MHz,
– BWA ali druge prizemne sisteme, preko katerih se
lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve
v radiofrekvenčnih podpasovih 10 000 MHz–10 150 MHz
in 10 300 MHz–10 500 MHz ter v dodatnih radiofrekvenčnih podpasovih 10 150 MHz–10 300 MHz
in 10 500 MHz–10 650 MHz v skladu s standardom
EN 302 326.
Predmetni javni razpis ne izključuje sistemov,
ki delujejo po principu P-P skladno s standardom
EN 302 217.
Radiofrekvenčni spekter, ki je predmet tega javnega
razpisa, prikazujeta Sliki 1 (10 GHz pas) in 2 (12 GHz
pas):

Slika 1: 10 GHz pas
Zaščitni pas
Dupleksna reža
TDD (Pas I)
FDD spodnji pas1 (Pas II)
TDD (Pas III)
FDD zgornji pas2 (Pas IV)
2 x 75 MHz kanala
2 x 75 MHz kanalov
2 x 100 MHz kanala
2 x 75 MHz kanalov
é
é
é
é
é
10 000 MHz
10 150 MHz
10 300 MHz
10 500 MHz
10 650 MHz
Vir: AKOS
Slika 2: 12 GHz pas
TDD spodnji pas
2 x 200 MHz kanala TDD
é
11 700 MHz

TDD zgornji pas
2 x 200 MHz kanala TDD
é
12 100 MHz

é
12 500 MHz

Vir: AKOS
Frekvenčni spekter, ki je predmet tega javnega razpisa, prikazuje Tabela 1:
Tabela 1: Frekvenčni spekter, ki je predmet tega javnega razpisa
Frekvenčni pas

od …
do … [MHz]

Pasovna širina, ki bo
dodeljena [MHz]

Geografska
območja

12 GHz neparni

11 700–12 500

4 x 200

Glej sliko 7

10 GHz (pas I)

10 000–10 150

2 x 75

Glej sliko 7

1
2

Pasova II in IV bosta podeljena v paru
ERC/REC 12-05 (https://docdb.cept.org/download/2400)

Razpoložljivost za uporabo
Glej točko 1.2.2 (Frekvenčni bloki
v 12 GHz pasu)
Glej točko 1.2.1.1 (Frekvenčni bloki
v 10 GHz pasu I)
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Frekvenčni pas

od …
do … [MHz]

Pasovna širina, ki bo
dodeljena [MHz]

Geografska
območja

10 GHz (pas III)

10 300–10 500

2 x 100

Glej sliko 7

2 x 2 x 75

Glej sliko 7

10 GHz (pasova 10 150–10 300
II in IV)
10 500–10 650

Pogoje in omejitve uporabe 12 GHz frekvenčnega
spektra obravnava poglavje G.3 (Nadzor zaščite satelitskega sprejema) razpisne dokumentacije.
1.2.1 Frekvenčni bloki v 10 GHz pasu
10 GHz pas vključuje 650 MHz spektra med
10 000 MHz in 10 650 MHz. Predmet tega javnega razpisa sta dva bloka po 75 MHz v 10 GHz pasu I (med
10 000 MHz in 10 150 MHz), dva bloka po 75 MHz
v 10 GHz pasu II (med 10 150 MHz in 10 300 MHz), dva
bloka po 100 MHz v 10 GHz pasu III (med 10 300 MHz
in 10 500 MHz) in dva bloka po 75 MHz v pasu IV (med
10 500 MHz in 10 650 MHz) za obdobje od datuma dodelitve do 31. 1. 2025. Znotraj navedenega kanalskega
rastra je dovoljena tudi uporaba ožjih kanalov v skladu
s priporočilom ERC/REC 12-053.
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Razpoložljivost za uporabo
Glej točko 1.2.1.2 (Frekvenčni bloki
v 10 GHz pasu III)
Glej točko 1.2.1.3 (Frekvenčni bloki
v 10 GHz pasovih II in IV)

Pregled frekvenčnega pasu 10 GHz prikazuje
Slika 1 (10 GHz pas) v točki 1.2 (Frekvenčni spekter, ki
je predmet tega javnega razpisa).
1.2.1.1 Frekvenčni bloki v 10 GHz pasu I
V 10 GHz pasu I je na razpolago 298 segmentov4
(od številke 1 do 299) v velikosti 0,5 MHz vsak, kar skupaj znaša 150 MHz. Predmetni pas je razdeljen v dva
bloka s pasovno širino 75 MHz oziroma 149 segmentov (prvi od številke 1 do 149, drugi od številke 151 do
299). Segment 150 je zaščitni pas. Predmetni frekvenčni spekter je namenjen predvsem za ponujanje BWA
storitev (uplink in downlink). Kadar ponudnik, ki pridobi
frekvence v pasovih I in III, uporabi te frekvence v FDD
načinu, se pas I uporablja za povezave od terminala
proti bazni postaji (uplink).

Slika 3: Pregled 10 GHz pasu I
B_[xx]_01

B_[xx]_02

Za razpoložljivost glej tabelo spodaj (Razpoložljivost za uporabo radijskih frekvenc v 10 GHz pasu I).
Oznaka xx pomeni oznako geografskega območja (od 1 do 16).
Tabela 2: Bloki v 10 GHz pasu I
Ime bloka

Frekvence (10 GHz pas I)

B_[xx]_01
B_[xx]_02

10 000–10 075 MHz
10 075–10 150 MHz

Geografsko
Velikost bloka
območje
1 do 16
1 x 75 MHz
1 do 16
1 x 75 MHz

Razpoložljivost
Glej naslednjo tabelo
Glej naslednjo tabelo

Tabela 3: Razpoložljivost za uporabo radijskih frekvenc v 10 GHz pasu I
Oznaka geografskega območja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
3
4

Razpoložljivost za uporabo B_[xx]_01
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Ni na voljo
Ni na voljo
Ni na voljo
Ni na voljo
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Ni na voljo
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025

ERC/REC 12-05 (https://docdb.cept.org/download/2400)
ERC/REC 12-05 (https://docdb.cept.org/download/2400)
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Razpoložljivost za uporabo B_[xx]_02
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Ni na voljo
Ni na voljo
Ni na voljo
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
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Veljavnosti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc
mimo postopka javnega razpisa ne bo mogoče podaljšati.
1.2.1.2 Frekvenčni bloki v 10 GHz pasu III
V 10 GHz pasu III je na razpolago 398 segmentov5
(od številke 601 do 999) v velikosti 0,5 MHz vsak, kar
skupaj znaša 200 MHz. Predmetni pas je razdeljen
v dva bloka s pasovno širino 100 MHz oziroma 199 segmentov (prvi od številke 601 do 799, drugi od številke
801 do 999). Segment 800 je zaščitni pas. Predmetni
frekvenčni spekter je namenjen predvsem za ponujanje
BWA storitev (uplink in downlink). Kadar ponudnik, ki
pridobi frekvence v pasovih I in III, uporabi te frekvence
v FDD načinu, se pas III uporablja za povezave od bazne postaje proti terminalu (downlink).
Slika 4: Pregled 10 GHz pasu III
C_[xx]_01

C_[xx]_02

Za razpoložljivost glej tabelo 4 spodaj (Razpoložljivost za uporabo radijskih frekvenc v 10 GHz pasu III).
Oznaka xx pomeni oznako geografskega območja (od 1 do 16).
Tabela 4: Bloki v 10 GHz pasu III
Ime bloka

Frekvence (10 GHz pas III)

C_[xx]_01
C_[xx]_02

10 300–10 400 MHz
10 400–10 500 MHz

Geografsko
Velikost bloka
območje
1 do 16
1 x 100 MHz
1 do 16
1 x 100 MHz

Razpoložljivost
Glej naslednjo tabelo
Glej naslednjo tabelo

Tabela 5: Razpoložljivost za uporabo radijskih frekvenc v 10 GHz pasu III
Oznaka geografskega območja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Razpoložljivost za uporabo C_[xx]_01
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Ni na voljo
Ni na voljo
Ni na voljo
Ni na voljo
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Ni na voljo
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025

Razpoložljivost za uporabo C_[xx]_02
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Ni na voljo
Ni na voljo
Ni na voljo
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025

Veljavnosti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc
mimo postopka javnega razpisa ne bo mogoče podaljšati.
Ponudniki, ki bodo na tem javnem razpisu uspešni
in bodo pridobili odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc
za 10 GHz pas III, bodo morali za BWA bazne postaje
upoštevati naslednje omejitve zaradi zagotovitve koeksistence z radioamaterskimi storitvami:
– elevacijski koti6 morajo biti med 0 in –10°,
– sevalni diagram antene sme imeti v vertikalni
smeri kot odprtja največ 20 stopinj.

5
ERC/REC 12-05 (https://docdb.cept.org/download/2400)
6
Omejitev ne velja za P-P
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1.2.1.3 Frekvenčni bloki v 10 GHz pasovih II in IV
V 10 GHz pasovih II in IV je na razpolago 596 segmentov7 (od številke 301 do 599 za pas II in od številke
1001 do 1299 za pas IV) v velikosti 0,5 MHz vsak, kar
skupaj znaša 300 MHz. Predmetna pasova sta razdeljena v dva bloka s pasovno širino 2 x 75 MHz oziroma dva
krat 298 segmentov (prvi od številke 301 do 499 v paru
s številkami od 1001 do 1149, drugi od številke 451 do
599 v paru s številkami od 1151 do 1299). Segmenta
450 in 1150 sta zaščitna pasova. Predmetni frekvenčni
spekter je namenjen predvsem za distribucijo BWA storitev (podpas II uplink in podpas IV downlink) in v okviru
tega tudi P-P povezav.
Slika 5: Pregled 10 GHz pasov II in IV
D_[xx]_01

D_[xx]_02

Razpoložljivost od datuma dodelitve do 31. 1. 2025. Oznaka xx pomeni oznako geografskega območja
(od 1 do 16).
Tabela 6: Bloki v 10 GHz pasu II in IV
Ime bloka

Spodnji pas [MHz]

Zgornji pas [MHz]

Geografsko
Velikost bloka
območje

D_[xx]_01

10 150–10 225 MHz

10 500–10 575 MHz

1 do 16

2 x 75 MHz

D_[xx]_02

10 225–10 300 MHz

10 575–10 650 MHz

1 do 16

2 x 75 MHz

Razpoložljivost
Od datuma dodelitve
do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve
do 31. 1. 2025

Veljavnosti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc
mimo postopka javnega razpisa ne bo mogoče podaljšati.
1.2.2 Frekvenčni bloki v 12 GHz pasu
V 12 GHz pasu so na razpolago štirje bloki s pasovno širino 200 MHz – dva bloka s pasovno širino 200 MHz
v spodnjem delu 12 GHz pasu ter dva bloka s pasovno
širino 200 MHz v zgornjem delu 12 GHz pasu. Predmetni frekvenčni spekter je namenjen predvsem za distribucijo MMDS sistemov z modulacijo QPSK oziroma
4QAM.
Pregled frekvenčnega pasu 12 GHz prikazuje
Slika 2 (12 GHz pas) v točki 1.2 (Frekvenčni spekter, ki
je predmet tega javnega razpisa).
Slika 6: Pregled 12 GHz pasu
A1_[xx]_01 A1_[xx]_02

A2_[xx]_01

A2_[xx]_02

Razpoložljivost za uporabo A1_[xx]. Oznaka xx pomeni oznako geografskega območja (od 1 do 16).
Razpoložljivost za uporabo A2_[xx]. Oznaka xx pomeni oznako geografskega območja (od 1 do 16)
Tabela 7: Bloki v 12 GHz pasu
Ime bloka
A1_[xx]_01
A1_[xx]_02
A2_[xx]_01
A2_[xx]_02

Frekvence
11 700–11 900 MHz
11 900–12 100 MHz
12 100–12 300 MHz
12 300–12 500 MHz

Geografsko območje
1 do 16
1 do 16
1 do 16
1 do 16

Velikost bloka
1 x 200 MHz
1 x 200 MHz
1 x 200 MHz
1 x 200 MHz

Ponudniki, ki bodo na tem javnem razpisu uspešni
in bodo pridobili odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za
12 GHz pas, bodo morali upoštevati vsa določila v zvezi
z zaščito satelitskega sprejema v skladu s poglavjem
7

2400)

ERC/REC 12-05 (https://docdb.cept.org/download/

Razpoložljivost
Glej naslednjo tabelo
Glej naslednjo tabelo
Glej naslednjo tabelo
Glej naslednjo tabelo
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G.3 (Nadzor zaščite satelitskega sprejema) razpisne
dokumentacije ter agenciji poslati v potrditev projektno
dokumentacijo o baznih radijskih postajah za svoje obstoječe in planirane oddajne točke v 12 GHz pasu na
obrazcu H.5 razpisne dokumentacije.
Tabela 8: Razpoložljivost za uporabo radijskih frekvenc v pasu 12 GHz
Oznaka geografskega območja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Razpoložljivost za uporabo A1_[xx]
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Ni na voljo
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Ni na voljo
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Ni na voljo
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025

16

Ni na voljo

Razpoložljivost za uporabo A2_[xx]
Ni na voljo
Ni na voljo
Ni na voljo
Ni na voljo
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Ni na voljo
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Od datuma dodelitve do 31. 1. 2025
Blok A2_16_01 ni na voljo;
Blok A2_16_02 na voljo od datuma
dodelitve do 31. 1. 2025

Veljavnosti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc
mimo postopka javnega razpisa ne bo mogoče podaljšati.
1.3 Geografska območja
Frekvence, ki so predmet tega javnega razpisa, so
v enaki količini na voljo v vseh 16 geografskih območjih.
Geografska območja na javnem razpisu:
Slika 7: Geografska območja

Vir: AKOS
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Tabela 9: Geografska območja na javnem razpisu
Oznaka geografskega
območja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Naziv geografskega
območja
Lendava
Murska Sobota
Maribor – Ptuj
Celje – Velenje
Novo mesto
Slovenj Gradec
Mozirje – Šoštanj
Trbovlje
Kočevje
Ljubljana – Kranj
Postojna
Idrija – Logatec
Škofja Loka
Jesenice
Koper
Nova Gorica

Število občin
1
37
37
12
23
8
14
3
11
33
3
2
6
3
7
12

Število mestnih
občin
0
1
2
2
1
1
0
0
0
2
0
0
0
0
1
1

Število prebivalcev8
10.486
147.470
323.559
168.748
207.633
56.444
49.877
41.461
55.783
679.289
36.244
26.416
52.965
31.970
114.734
105.898

Vir: AKOS
1.3.1 Seznam občin po geografskih območjih
Tabela 10: Seznam občin po geografskih območjih
Oznaka
geografskega
območja
1

2

3

4
5
6
7
8
9

10
11

Naziv
geografskega
območja
Lendava

Občine po geografskih območjih

Lendava/Lendva
Apače, Beltinci, Benedikt, Cankova, Cerkvenjak, Črenšovci,
Dobrovnik/Dobronak, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš/Hodos,
Kobilje, Križevci, Kungota, Kuzma, Lenart, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska
Murska Sobota
Sobota, Odranci, Pesnica, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveta
Ana, Sveta Trojica v Slove. goricah, Sveti Andraž v Slov. goricah, Sveti Jurij
ob Ščavnici, Sveti Jurij v Slov. goricah, Šalovci, Šentilj, Tišina, Trnovska vas,
Turnišče, Velika Polana, Veržej
Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče - Slivnica,
Juršinci, Kidričevo, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Maribor, Markovci,
Miklavž na Dravskem polju, Mislinja, Oplotnica, Ormož, Podlehnik, Podvelka,
Maribor – Ptuj
Poljčane, Ptuj, Rače - Fram, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše, Selnica
ob Dravi, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Središče ob Dravi, Starše,
Sveti Tomaž, Videm, Vitanje, Zavrč, Zreče, Žetale
Celje, Dobje, Dobrna, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur, Šmarje
Celje – Velenje
pri Jelšah, Štore, Velenje, Vojnik, Žalec
Bistrica ob Sotli, Brežice, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kostanjevica na Krki,
Kozje, Krško, Laško, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Novo
Novo mesto
mesto, Radeče, Semič, Sevnica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan,
Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk
Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Muta, Prevalje, Ravne na Koroškem,
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec, Vuzenica
Braslovče, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Polzela, Prebold,
Mozirje – Šoštanj
Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Tabor, Vransko
Trbovlje
Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi
Bloke, Cerknica, Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loška dolina, Loški Potok,
Kočevje
Osilnica, Ribnica, Sodražica, Velike Lašče
Bled, Borovnica, Brezovica, Cerklje na Gorenjskem, Dobrova - Polhov Gradec,
Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Jezersko,
Ljubljana – Kranj Kamnik, Komenda, Kranj, Litija, Ljubljana, Log - Dragomer, Lukovica, Medvode,
Mengeš, Moravče, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofljica, Šmartno pri
Litiji, Trzin, Tržič, Vodice, Vrhnika, Žirovnica
Postojna
Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna

8
Statistični urad Republike Slovenije, podatki za prvo polletje 2021 (https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/
05C4003S.px/table/tableViewLayout2/)
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Oznaka
geografskega
območja
12
13
14

Naziv
geografskega
območja
Idrija – Logatec
Škofja Loka
Jesenice

15

Koper

16

Nova Gorica

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Občine po geografskih območjih
Idrija, Logatec
Bohinj, Cerkno, Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki, Žiri
Gorje, Jesenice, Kranjska Gora
Ankaran/Ancarano, Divača, Hrpelje - Kozina, Izola/Isola, Koper/Capodistria,
Piran/Pirano, Sežana
Ajdovščina, Bovec, Brda, Kanal, Kobarid, Komen, Miren - Kostanjevica, Nova
Gorica, Renče - Vogrsko, Šempeter - Vrtojba, Tolmin, Vipava

1.4 Souporaba infrastrukture
Različne oblike skupne uporabe omrežij operaterjem omogočajo precejšnje zmanjšanje stroškov, povezanih z infrastrukturo. Po drugi strani pa obstaja tveganje
za zmanjšano konkurenčnost trgov, če omrežno sodelovanje vodi k ustvarjanju odvisnih povezav med operaterji
omrežij. Da bi uveljavila pravno varnost na področju
takšnega sodelovanja operaterjev, agencija spodbuja
pasivno skupno uporabo infrastrukture, medtem ko je
lahko aktivna souporaba omrežij dovoljena le na način,
da pri tem ne prihaja do izkrivljanja konkurence. Obstoj izkrivljanja konkurence ugotovi agencija oziroma
organ, pristojen za varstvo konkurence, v okviru svojih
pristojnosti.
1.5 Omejitve pri oddaji ponudb na javni razpis
1.5.1 Spektralna kapa
Na predmetnem javnem razpisu za vsako geografsko območje velja naslednja spektralna kapa:
– 2 x 75 MHz v 10 GHz pasu II in IV (velja samo
v 1. krogu ocenjevanja tega javnega razpisa, medtem ko
v 2. krogu za predmetni frekvenčni spekter ni omejitev).
1.5.2 Omejitve pri povpraševanju v frekvenčnem
spektru 10 GHz
Ponudniki, ki bodo oddali ponudbe za lote iz kategorije B_[xx] in C_[xx], morajo v paketno ponudbo
vključiti vsaj po en lot iz kategorij B_[xx] in C_[xx]. V kolikor bodo ponudniki oddali ponudbe za oba lota iz kategorije B_[xx], morajo oddati ponudbe tudi za oba lota
iz kategorije C_[xx]. Poleg tega lahko ponudniki oddajo
ponudbe tudi za lote iz kategorij A1_[xx], A2_[xx] (glej
točko 1.5.3 (Omejitve pri povpraševanju v frekvenčnem
spektru 12 GHz) in lote iz kategorije D_[xx].
1.5.3 Omejitve pri povpraševanju v frekvenčnem
spektru 12 GHz
Ponudniki, ki želijo v 12 GHz pasu pridobiti dva lota
ali več, oddajo svojo ponudbo za vse lote iz kategorij
A1_[xx] in A2_[xx] in navedejo želeno število lotov. Postopek izbire uspešnih ponudnikov je podrobno opisan
v točki 3 (Merila in postopek izbire uspešnih ponudnikov). V primeru, da ponudniki navedejo dva lota, ne
morejo pridobiti lotov iz različnih kategorij A_[xx].
Ponudniki, ki želijo v 12 GHz pasu pridobiti le en lot
iz kategorij A1_[xx] oziroma A2_[xx], lahko za to označijo preferenco za en lot iz kategorije A1_[xx], ali en lot iz
kategorije A2_[xx], ali pa po en lot iz vsake od navedenih
kategorij in navedejo, da želijo le en lot.
2. Pogoji in zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Pogoji javnega razpisa, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik
Za izpolnjevanje pogojev javnega razpisa mora ponudnik:
– predložiti formalno popolno in vsebinsko ponudbo, ki vključuje:

– Splošne informacije o ponudniku (obrazec
H.1.1 za pravno osebo ali H.1.2 za fizično osebo iz razpisne dokumentacije);
– Izjave ponudnika (obrazec H.2 iz razpisne dokumentacije);
– Pooblastilo za podpis ponudbe (obrazec H.3 iz
razpisne dokumentacije);
– Navedbo lotov, za katere je ponudnik zainteresiran, vključno s ponujenim zneskom plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine (obrazci od H.4.1 do
H.4.16 iz razpisne dokumentacije);
– imeti poravnane vse zapadle obveznosti do agencije, ki niso predmet spora pred sodišči;
– biti plačilno sposoben, zoper njega ne sme biti
začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega
prenehanja.
Podrobnejše informacije v zvezi s plačilno sposobnostjo ponudnika se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
2.2 Zahteve javnega razpisa, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik
Zahteve predmetnega javnega razpisa so:
– obveznosti pokrivanja za 10 GHz in 12 GHz;
– obveznosti glede prenosne hitrosti za 10 GHz
pas za BWA.
2.2.1 Obveznosti pokrivanja za 10 GHz in 12 GHz pas
Ponudniki, ki bodo pridobili frekvenčni spekter na
tem javnem razpisu in bodo komercialno omogočali
storitve MMDS oziroma BWA, bodo morali izpolniti pogoj 1) iz tega poglavja, ostali ponudniki, ki bodo pridobili frekvenčni spekter v frekvenčnem pasu 10 GHz, pa
bodo morali izpolniti pogoj 2) iz tega poglavja. Ponudniki
morajo namen uporabe radijskih frekvenc, ki so predmet
tega javnega razpisa, označiti v obrazcu H.1 (Splošne
informacije o ponudniku).
1) Komercialno omogočati storitve MMDS oziroma
BWA ali druge elektronske komunikacijske storitve, na
način, da imetniki odločb o dodelitvi radijskih frekvenc
v vsakem pasu zagotovijo pokrivanje 10 % prebivalstva
v vsakem dodeljenem geografskem območju po dveh
letih.
2) Po enem letu začeti uporabljati dodeljene frekvence.
Rok za začetek izpolnjevanja zgoraj navedenih obveznosti začne teči z datumom začetka veljavnosti odločb o dodelitvi radijskih frekvenc.
Za prvi pogoj se za izračun pokrivanja uporablja
model po priporočilu ITU-R P.525/526 z upoštevanjem
faktorja padavin K = 42 mm/h, ob upoštevanju 0.01 %
izpada zaradi dežja, in sicer na mreži karte poselitve
prebivalstva z rastrom 100 x 100 m (rastrska celica
se šteje za pokrito, če bo pokrito njeno geometrijsko
središče) in ob predpostavki 15 % obremenitve omrežja. Najnižja dovoljena vrednost za sprejem signala
s 64QAM modulacijo in kodnim razmerjem 7/8 je enaka
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–102 dB(W/(m2*27 MHz)) in najnižja dovoljena vrednost
za sprejem signala za QPSK modulacijo in kodnim razmerjem 3/4 je enaka –120 dB(W/(m2*27 MHz)).
Podrobnosti izpolnjevanja obveznosti iz 1. in 2. pogoja so navedene v poglavju G.1 (Nadzor izpolnjevanja
obveznosti glede pokrivanja).
Vse zgoraj navedene obveznosti začnejo veljati
od dne, ko je ponudniku na voljo posamezni radiofrekvenčni pas.
2.2.2 Obveznosti glede prenosne hitrosti za 10 GHz
pas za BWA
Poleg obveznosti, ki so navedene v prejšnji točki,
morajo ponudniki, ki bodo za zagotavljanje širokopasovnih storitev pridobili spekter v 10 GHz pasu za BWA
storitve, v dveh letih od izdaje odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc ponuditi vsem svojim naročnikom možnost
internetne vršne hitrosti 30 Mbit/s in zagotoviti bitno
hitrost z uporabniško izkušnjo najmanj 10 Mbit/s od
bazne postaje do sprejemnika, minimalno zagotovljeno
hitrost vsaj 2 Mbit/s proti uporabniškemu priključku ter
minimalno zagotovljeno hitrost vsaj 1 Mbit/s proti bazni
postaji. Pri zagotavljanju bitne hitrosti z uporabniško izkušnjo najmanj 10 Mbit/s oziroma minimalne zagotovljene hitrosti vsaj 2 Mbit/s, mora imetnik odločbe ustrezno
dimenzionirati omrežje.
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Agencija ima pravico preveriti ustreznost dimenzioniranja omrežja.
V kolikor imetnik te odločbe ne deluje v skladu s to
odločbo ali ne izpolnjuje pogojev, določenih v tej odločbi,
mu lahko agencija v postopku nadzora naloži odpravo
ugotovljene nepravilnosti in izreče globo in/ali odvzame
premoženjsko korist v prekrškovnem postopku.
Agencija lahko razveljavi to odločbo po uradni dolžnosti, če ugotovi, da je:
– podan eden izmed razlogov iz četrtega odstavka 58. člena ZEKom-1,
– ponudba, s katero je imetnik kandidiral na javnem
razpisu, vsebovala napačne in neresnične podatke.
3. Merila in postopek izbire uspešnih ponudnikov
3.1 Postopek izbire uspešnih ponudnikov
Agencija bo uspešne ponudnike izbrala na podlagi ponujene cene. Ponudbe se bo ocenjevalo v enem
krogu za lote kategorije A, B in C ter v dveh krogih (glej
točko 3.2 (Merila za izbiro uspešnih ponudnikov)) za lote
kategorijo D. Ponudbe se bo ocenjevalo za vsako geografsko območje posebej. V 1. krogu bo veljala spektralna kapa, kot je opredeljena v točki 1.5.1 (Spektralna
kapa), medtem ko bodo v 2. krogu na voljo radijske
frekvence za lote kategorije D, ki bodo po prvem krogu
ostale nedodeljene.

Tabela 11: Pregled lotov, ki so na voljo na tem javnem razpisu
Kategorija

Št. lotov

Vključeni loti

Razpoložljivost

Spekter v lotu Frekvenčno območje
1 x 200 MHz

Generični frekvenčni loti v razponu
11 700–12 100 MHz

A1_[xx]

2

A1_[xx]_01
A1_[xx]_02

Glej točko 1.2.2
(Frekvenčni bloki
v 12 GHz pasu)

A2_[xx]

2

A2_[xx]_01
A2_[xx]_02

Glej točko 1.2.2
(Frekvenčni bloki
v 12 GHz pasu)

1 x 200 MHz

Generični frekvenčni loti v razponu
12 100–12 500 MHz

B_[xx]

2

B_[xx]_01
B_[xx]_02

Glej točko 1.2.1.1
(Frekvenčni bloki
v 10 GHz pasu A)

1 x 75 MHz

Generični frekvenčni loti v razponu
10 000–10 150 MHz

C_[xx]

2

C_[xx]_01
C_[xx]_02

Glej točko 1.2.1.2
(Frekvenčni bloki
v 10 GHz pasu C)

1 x 100 MHz

Generični frekvenčni loti v razponu
10 300–10 500 MHz

2

D_[xx]_01
D_[xx]_02

Glej točko 1.2.1.3
(Frekvenčni bloki
v 10 GHz pasovih B
in D)

2 x 75 MHz

Generični frekvenčni loti v razponu
10 150–10 300/10 500–10 650 MHz

D_[xx]

1597

Ponudniki morajo pri oddaji svoje ponudbe upoštevati omejitve iz točke 1.5 (Omejitve pri oddaji ponudb
na javni razpis).
3.2 Merila za izbiro uspešnih ponudnikov
Edino merilo za izbiro uspešnih ponudnikov je ponujena cena.
Ponujena cena mora znašati najmanj višino najmanjšega zneska plačila za učinkovito rabo omejene
naravne dobrine, ki je bil potrjen s sklepom Vlade Republike Slovenije (glej točko 4 (Najnižji znesek plačila
za učinkovito rabo omejene naravne dobrine in način
njegovega plačila)).
V ponudbi mora ponudnik navesti ponujeno ceno za
1. krog javnega razpisa in, v kolikor želi pridobiti frekvence, ki bodo po 1. krogu ostale nedodeljene, ponujeno
ceno za 2. krog javnega razpisa ter označiti število lotov,
za katere kandidira v posameznem krogu za izbrana
geografska območja.
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Agencija bo pri ocenjevanju ponudb upoštevala
ponujene cene za celotno obdobje veljavnosti odločb,
(glej točko 3.4 (Določitev zneska plačila za učinkovito
rabo omejene naravne dobrine)).
3.2.1 12 GHz pas
Agencija bo pri ocenjevanju ponudb za 12 GHz pas
upoštevala naslednje, in sicer 1) največjo vsoto ponujenih zneskov za obe kategoriji lotov skupaj. V primeru,
da bo več možnosti izbire enakovrednih, to pomeni, da
bo v več možnostih vsota ponujenih zneskov enaka, bo
agencija upoštevala 2) tisto možnost izbire, ki bo omogočala pridobitev spektra večjemu številu ponudnikov.
V primeru, da tudi ta možnost izbire ne bo dala zmagovalcev, bo agencija izvedla 3) žreb v skladu s točko
3.3 (Žreb).
V primeru, da bo ponudnik v svoji ponudbi označil
vse lote iz kategorij A1_[xx] in A2_[xx], pri tem pa bo
za vse ponudil enako ceno in bi v obeh kategorijah bila
njegova ponudba zmagovalna ponudba, bo v primeru,
da je označil želeno število lotov:
– štiri – temu ponudniku dodeljeno vse,
– tri – temu ponudniku dodeljeno loti A1_[xx]_01,
A1_[xx]_02 in A2_[xx]_01,
– dva – temu ponudniku dodeljena lota A1_[xx]_01
in A1_[xx]_02.
V kolikor bi zmagal ponudnik, ki je v svoji ponudbi označil en lot iz kategorij A1_[xx] in A2_[xx], mu bo
dodeljen spodnji lot iz kategorije A1_[xx] ali A2_[xx],
odvisno od kategorije v kateri bo uspešen. V primeru,
da bo tak ponudnik uspešen v obeh kategorijah, mu bo
dodeljen le lot A1_[xx]_01.
3.2.2 10 GHz pas – podpasovi I, II, III in IV (kategorije B _[xx], C_[xx] in D_[xx])
Agencija bo pri ocenjevanju ponudb za 10 GHz
pas – podpasovi I, II, III in IV (kategorije B _[xx], C_[xx]
in D_[xx]) upoštevala naslednje, in sicer 1) največjo
vsoto ponujenih zneskov za vse kategorije lotov skupaj.
V primeru, da bo več možnosti izbire enakovrednih, to
pomeni, da bo v več možnostih vsota ponujenih zneskov
enaka, bo agencija izvedla 2) žreb v skladu s točko 3.3
(Žreb).
Za lote D [xx] bo v primeru, da bo po 1. krogu javnega razpisa kateri od frekvenčnih blokov ostal nedodeljen, agencija izvedla 2. krog ocenjevanja ponudb.
Ocenjevanje bo potekalo enako kot v 1. krogu.
Po koncu 1. in 2. kroga bo agencija določila konkretne frekvenčne bloke, pri tem bo upoštevala zveznost
spektra, in sicer na način, da bo ponudnik, ki že ima
spekter v 10 GHz pasu, dobil sosednji blok oziroma novi
vstopnik, ki bo želel dobiti spekter v 10 GHz pasu v vseh
podpasovih, dobil zvezni spekter. Konkretni frekvenčni
bloki bodo določeni po naslednjih pravilih:
1. v kolikor bo ponudniku, ki v 10 GHz pasu že
razpolaga z radijskimi frekvencami v podpasovih I in III,
v 1. in 2. krogu dodeljen en lot iz kategorije D_[xx], mu
bo dodeljen:
a. spodnji del podpasov II in IV, v kolikor ponudnik
razpolaga z radijskimi frekvencami v zgornjem delu podpasov I in III,
b. zgornji del podpasov II in IV, v kolikor ponudnik
razpolaga z radijskimi frekvencami v spodnjem delu
podpasov I in III,
c. spodnji del podpasov II in IV, v kolikor ponudnik
razpolaga z radijskimi frekvencami v celotnem podpasu
I in III,
2. v kolikor bo ponudniku v 1. in 2. krogu za 10 GHz
dodeljen po en lot iz vseh treh kategorij, mu bo dodeljen
zgornji del podpasov I in III ter spodnji del podpasov II
in IV (v primeru, da bodo v enem geografskem območju
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dvema ponudnikoma dodeljeni po en lot iz vsake od
navedenih kategorij, bo zgornji del podpasov I in III ter
spodnji del podpasov II in IV dobil ponudnik, ki bo ponudil višjo skupno ceno oziroma bo konkretne frekvence
določil žreb, v kolikor bosta skupni ceni obeh ponudnikov enaki),
3. v kolikor bo ponudniku za 10 GHz dodeljen po
en lot iz kategorij B_[xx] in C_[xx], mu bo dodeljen spod
nji del podpasov I in III (v primeru, da bosta v enem
geografskem območju dvema ponudnikoma dodeljena
po en lot iz vsake od navedenih kategorij, bo zgornji
del navedenih podpasov dobil ponudnik, ki je ponudil
višjo skupno ceno za oba lota oziroma bo konkretne
frekvence določil žreb, v kolikor bosta skupni ceni obeh
ponudnikov enaki),
4. v kolikor bo ponudniku v 1. in 2. krogu za 10 GHz
dodeljen le en lot iz kategorije D_[xx], mu bo dodeljen
zgornji del podpasov II in IV (v primeru, da bo v enem
geografskem območju dvema ponudnikoma dodeljen po
en lot iz navedene kategorije, bo spodnji del navedenega podpasu dobil ponudnik, ki je ponudil višjo ceno za lot
oziroma bo konkretne frekvence določil žreb, v kolikor
bo cena obeh ponudnikov enaka).
Pri določitvi konkretnih frekvenčnih blokov imajo prednost pravila po vrstnem redu od 1. do 4. točke
prejšnjega odstavka.
3.3 Žreb
Komisija bo ponudnike z enakimi najvišjimi ponudbami pozvala na javni žreb. Imena ponudnikov, z enako
najvišjo ponudbo, se napiše na liste in se vsakega posebej vloži v kuverto. Kuverte se premeša, predsed
nik komisije oziroma njegov namestnik izžreba eno kuverto. Ponudba ponudnika, katerega ime bo zapisano
v izžrebani kuverti, bo določena za zmagovalno ponudbo. O javnem žrebu se bo naredil zapisnik.
V primeru žreba pri določitvi konkretnih frekvenčnih
blokov se smiselno upoštevajo pravila žreba iz prejšnjega odstavka.
3.4 Določitev zneska plačila za učinkovito rabo
omejene naravne dobrine
Ponudnik, ki mu bodo dodeljene frekvence na tem
javnem razpisu, mora plačati znesek za učinkovito rabo
omejene naravne dobrine, s katerim se zagotovi optimalna uporaba dodeljenih radijskih frekvenc. Znesek za
učinkovito rabo omejene naravne dobrine je sestavljen
iz vsote cen dodeljenih blokov iz 1. in 2. kroga.
Za vrednosti ponujenih cen lotov s krajšim obdobjem razpoložljivosti bo agencija izvedla linearni preračun
po naslednji formuli:

– PC/lot = Ponujena cena na lot,
pri čemer se znesek zaokroži navzgor na cel EUR.
4. Najnižji znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine in način njegovega plačila
Agencija je najnižje zneske plačila na MHz/1000 prebivalcev za 10 letno obdobje v obeh frekvenčnih pasovih določila s soglasjem Vlade Republike Slovenije,
ki ga je ta podala v sklepu št. 38100-4/2014/5 z dne
22. 10. 2014. Z navedenim sklepom je Vlada Republike
Slovenije potrdila najnižji znesek plačila za učinkovito
rabo omejene naravne dobrine in način plačila nadomestila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine.
Najnižji zneski plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine, ob upoštevanju potrjene cene na
MHz/1000 prebivalcev, znašajo (zaokrožene na najbližji
cel EUR):
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Tabela 12: Najnižji zneski plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine v pasu 10 GHz
Radiofrekvenčni pas
Kategorija lota
Velikost lota
Število lotov
Naziv
Oznaka geografskega
območja
1
Lendava
2
Murska Sobota
3
Maribor – Ptuj
4
Celje – Velenje
5
Novo mesto
6
Slovenj Gradec
7
Mozirje – Šoštanj
8
Trbovlje
9
Kočevje
10
Ljubljana – Kranj
11
Postojna
12
Idrija – Logatec
13
Škofja Loka
14
Jesenice
15
Koper
16
Nova Gorica

10 GHz (I)

10 GHz (III)

10 GHz (II, IV)
10 150 MHz do 10 300 MHz;
10 000 MHz do 10 150 MHz 10 300 MHz do 10 500 MHz
10 500 MHz do 10 650 MHz
B_[xx]
C_[xx]
D_[xx]
75 MHz
100 MHz
2 x 75 MHz
2
2
2
Izklicna cena na lot (v EUR)
786,00
Ni na voljo
Ni na voljo
Ni na voljo
15.572,009
4.233,00
3.741,00
3.110,00
4.184,00
50.947,0011
2.718,00
1.981,00
3.972,00
2.398,00
8.605,00
7.942,00

1.049,00
Ni na voljo
Ni na voljo
Ni na voljo
20.763,0010
5.644,00
4.988,00
4.146,00
5.578,00
67.929,0012
3.624,00
2.642,00
5.297,00
3.197,00
11.473,00
10.590,00

1.573,00
22.121,00
48.534,00
25.312,00
31.145,00
8.467,00
7.482,00
6.219,00
8.367,00
101.893,00
5.437,00
3.962,00
7.945,00
4.796,00
17.210,00
15.885,00

Tabela 13: Najnižji zneski plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine v pasu 12 GHz
12 GHz (spodnji del)
12 GHz (zgornji del)
11 700 MHz do 12 100 MHz
12 100 MHz do 12 500 MHz
Kategorija lota
A1_[xx]
A2_[xx]
Velikost lota
200 MHz
200 MHz
Število lotov
2
2
Oznaka Naziv geografskega območja
Izklicna cena na lot (v EUR)
1
Lendava
419,00
Ni na voljo
2
Murska Sobota
5.899,00
Ni na voljo
3
Maribor – Ptuj
12.942,00
Ni na voljo
4
Celje – Velenje
6.750,00
Ni na voljo
5
Novo mesto
Ni na voljo
8.305,00
6
Slovenj Gradec
2.258,00
2.258,00
7
Mozirje – Šoštanj
1.995,00
1.995,00
8
Trbovlje
1.658,00
1.658,00
9
Kočevje
2.231,00
2.231,00
10
Ljubljana – Kranj
Ni na voljo
Ni na voljo
11
Postojna
1.450,00
1.450,00
12
Idrija – Logatec
1.057,00
1.057,00
13
Škofja Loka
Ni na voljo
2.119,00
14
Jesenice
1.279,00
1.279,00
15
Koper
4.589,00
4.589,00
16
Nova Gorica
Ni na voljo
4.236,0013
Radiofrekvenčni pas

Skladno s citiranim sklepom Vlade Republike Slovenije morajo ponudniki, ki jim bo agencija z odločbo
o dodelitvi radijskih frekvenc dodelila v uporabo radijske
frekvence, ki so predmet tega javnega razpisa, končLot B_[05]_01 ni na voljo
Lot C_[05]_01 ni na voljo
11
Lot B_[10]_01 ni na voljo
12
Lot C_[10]_01 ni na voljo
13
Lot A2_[16]_01 ni na voljo
9

10
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ni znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne
dobrine poravnati v enkratnem znesku, in sicer v roku
30 dni od datuma vročitve odločb o dodelitvi radijskih
frekvenc.
5. Rok in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 6. 9. 2021 do 10. ure
po lokalnem času kraja sedeža agencije. Ne glede na
način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov
agencije: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, do
navedenega roka.
Ponudba mora biti predložena v enem izvirniku
in eni kopiji. V primeru kakršnihkoli razlik med izvodoma velja izvirnik ponudbe. Izvirnik ponudbe mora biti
tiskan ali pisan tako, da brisanje in popravljanje besedila ni mogoče. Izvirnik in kopija morata biti zaprta
vsak v svojem ovoju z oznako »Izvirnik« ali »Original«
oziroma »Kopija«, oba ovoja pa morata biti vstavljena
v skupen ovoj, označen z oznako »Ponudba na javni
razpis za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje
javnih komunikacijskih storitev v radiofrekvenčnih pasovih 10 GHz in 12 GHz – Ne odpiraj« in naslovljen na
naslov agencije: Agencija za komunikacijska omrežja in
storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana.
Ponudnik mora na skupen ovoj napisati tudi svoj poln
naslov. Ovoj mora biti zapečaten ali zaprt tako, da se je
na javnem odpiranju ponudb mogoče prepričati, da do
tistega trenutka še ni bil odprt.
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku roka
za predložitev ponudb. Ponudbo, ki bo na naslov agencije prispela po poteku roka, bo agencija poslala neodprto nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov agencije ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, vsak delovni dan od 8.30 do 14. ure oziroma zadnji
dan roka do 10. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena
za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave
izdala potrdilo o prejemu ponudbe.
Podrobnejše informacije glede priprave ponudbe se
nahajajo v razpisni dokumentaciji.
6. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo potekalo v sejni sobi
na sedežu agencije: Stegne 7, 1000 Ljubljana, dne
6. 9. 2021 ob 14. uri po lokalnem času kraja sedeža
agencije.
Podrobnejše informacije v zvezi z javnim odpiranjem ponudb se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
7. Razpisna dokumentacija
Ponudnik, ki se prijavlja na predmetni javni razpis,
mora oddati ponudbo, pripravljeno v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija podaja podrobnejše informacije v zvezi s tem javnim
razpisom in posameznimi točkami predmetnega sklepa
o uvedbi javnega razpisa. Razpisna dokumentacija je
objavljena na spletnih straneh agencije: www.akos-rs.si.
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8. Sprememba ali dopolnitev sklepa o uvedbi javnega razpisa in razpisne dokumentacije
Agencija lahko spremeni predmetni sklep, ob tem
pa mora glede na obseg sprememb v sklepu odločiti
tudi o podaljšanju roka za oddajo ponudb. O vsaki spremembi bodo enakopravno in pregledno obveščeni vsi
zainteresirani ponudniki. Morebitni novi sklep bo agencija objavila v Uradnem listu Republike Slovenije najpozneje sedem dni pred potekom roka, ki je bil določen za
oddajo ponudb (šesti odstavek 38. člena ZEKom-1), ter
na spletni strani agencije: www.akos-rs.si.
Agencija si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija se v takem primeru spremeni oziroma dopolni z objavo
spremembe oziroma dodatka na spletni strani agencije,
vendar najkasneje do 27. 8. 2021. V primeru dodatkov
k razpisni dokumentaciji je ponudnik dolžan slednje v celoti upoštevati pri oblikovanju svoje ponudbe.
9. Razveljavitev javnega razpisa: Agencija si pridržuje pravico, da kadarkoli do izdaje odločbe o dodelitvi
radijskih frekvenc na podlagi tega javnega razpisa, javni
razpis razveljavi. Sklep o razveljavitvi javnega razpisa se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. Dodatne informacije in kontaktna oseba
Interesent, ki želi kakršnokoli pojasnilo v zvezi
z razpisno dokumentacijo, postopkom javnega razpisa ali predmetom javnega razpisa, mora to zahtevati
izključno v pisni obliki in slovenskem jeziku. Pisno zahtevo naslovi na agencijo (Agencija za komunikacijska
omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000
Ljubljana) s pripisom »Pojasnila v zvezi z javnim razpisom za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje
javnih komunikacijskih storitev v radiofrekvenčnih pasovih 10 GHz in 12 GHz« oziroma na elektronski naslov:
info.box@akos-rs.si.
Pisna vprašanja mora agencija prejeti najkasneje
do 10. 8. 2021. Na vprašanja, ki jih bo agencija prejela
po navedenem roku, ne bo odgovarjala.
Za dodatne informacije v zvezi z načinom zahtevanja in podajanja pojasnil je kontaktna oseba Meta Pavšek – Taškov (tel. 01/583-63-63 in elektronski naslov:
meta.pavsek-taskov@akos-rs.si).
Agencija bo na svoji spletni strani www.akos-rs.si
(Javna posvetovanja in razpisi) objavila prejeta vprašanja in odgovore najkasneje do dne 20. 8. 2021, s čimer
se bo štelo, da so vsi zainteresirani ponudniki z njimi
seznanjeni. Prejeta pisna vprašanja in odgovori bodo
objavljeni tako, da ne bo razkrita identiteta interesenta,
ki je vprašanje postavil.
Vprašanja in odgovori nanje ne predstavljajo sestavnega dela ponudbe.
11. Rok za izdajo odločb o dodelitvi radijskih frekvenc:
Agencija bo o ponudbah odločila z izdajo odločb o dodelitvi radijskih frekvenc skladno z 49. členom ZEKom-1.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve
Republike Slovenije
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Objave sodišč

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
I N 943/2020

Os-3517/20

Okrožno sodišče v Ljubljani je po višji pravosodni
svetovalki Nadji Lebar, v nepravdni zadevi predlagateljice
Sazbere Rošić, Pokopališka ulica 3, Ljubljana, ki jo zastopa Betka Vreček Močnik, odvetnica v Ljubljani, zoper
nasprotnega udeleženca Muniba Rošić, dejanski naslov
neznan, zaradi razveze zakonske zveze, o razrešitvi in postavitvi začasnih zastopnic, 10. decembra 2020 sklenilo:
Začasno zastopnico, odvetnico Marto Kalpič Zalar, določeno s sklepom z dne 12. novembra 2020, se
razreši.
Za novo začasno zastopnico nasprotnega udeleženca se imenuje odvetnico Nino Kavčič, Čufarjeva 3,
Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 2020
3186 I 2937/2020

Os-1987/21

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika RS, Ministrstvo za finance, Finančna uprava
RS, Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, Ljubljana
- dostava, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo
Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, proti
dolžnici Silvii Evi Povše, davčna št. 33806136, Mariano
Moreno 555, zaradi izterjave 17.713,50 EUR, sklenilo:
Za začasnega zastopnika, upravičenega za sprejemanje pisanj, se dolžnici postavi odvetnik Bojan Franko,
Gradišče I/99, Škofljica.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2021
II N 814/2019

Os-2293/21

Okrožno sodišče v Ljubljani je po višjem pravosodnem svetovalcu Klemnu Šuligoju, v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. mld. Selma Hašimović, EMŠO:
1512015505286 in 2. mld. Pašo Hasimović, EMŠO:
2706014500496, oba Ljubljanska cesta 88, Domžale,
ki ju kot skrbnik za posebni primer zastopa Center za
socialno delo Osrednja Slovenija, Enota Domžale, ki ju
zastopa Tanja Cirkvenčič, odvetnica v Domžalah, zoper nasprotna udeleženca: 1. Sakib Hašimović, EMŠO:
1712993500503, neznanega bivališča in 2. Sonita Alimanović, EMŠO: 1605993505202, Ljubljanska cesta 88,
Domžale, zaradi izpodbijanja očetovstva, o imenovanju
začasne zastopnice, 10. maja 2021 sklenilo:
Prvemu nasprotnemu udeležencu Sakibu Hašimoviću, EMŠO: 1712993500503, se postavi začasna zastopnica, odvetnica Lucija Kovač, Šmartinska cesta 130,
Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2021
0956 I 141/2021

Os-2379/21

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživnin-

ski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000,
davčna št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljubljana,
proti dolžniku Zoranu Grujev, EMŠO 2506965743314,
Poljanska cesta 45/B, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa zak. zast. odvetnica Irena Ferme, Dalmatinova 4,
Ljubljana - dostava, zaradi izterjave preživnine, sklenilo:
Razreši se s sklepom z dne 6. 4. 2021 postavljen
začasni zastopnik dolžnika – odvetnica Irena Ferme,
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana.
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravd
nem postopku (ZPP) postavi nov začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Gregor Gajšek, Ljubljanska cesta 82, 1230 Domžale.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2021
VL 35536/2021

Os-2466/21

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 Simona Dolinar, Miklošičeva cesta 19,
Ljubljana, proti dolžniku Predragu Knežević, Motnica 1,
Trzin, ki ga zastopa zak. zast. odv. Damjan Merhar,
Koprska 94, Ljub
ljana – dostava, zaradi izterjave
4.535,32 EUR, sklenilo:
Dolžniku Predragu Knežević, Motnica 1, Trzin, 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. Damjan
Merhar, Koprska 94, 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 22. 6. 2021
VL 35534/2021

Os-2520/21

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 Simona Dolinar, Miklošičeva cesta 19,
Ljubljana, proti dolžniku Predragu Knežević, Motnica 1,
Trzin, ki ga zastopa zač. zast. Barbara Krajnc – odvetnica, Hacquetova ulica 9, Ljubljana, zaradi izterjave
2.601,74 EUR, sklenilo:
Dolžniku Predragu Knežević, Motnica 1, Trzin, 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 začasna
zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Barbara Krajnc, Hacquetova ulica 9, 1000 Ljubljana.
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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 6. 7. 2021
III P 1371/2020

Os-2565/21

Okrajno sodišče v Ljubljani je po triažni sodnici Katarini Novšak, v pravdni zadevi tožeče stranke
A1 Slovenija, Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, mat.
št. 1196332000, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Monika Lipovec d.o.o. iz Kranja, zoper toženo stranko Julijo
Adlešič, d. št. 23437251, Zavod za prestajanje kazni
zapora Ig, Na grad 25, Ig, zaradi izdaje plačilnega naloga v višini 5.210,17 EUR s pp, dne 18. 6. 2021 sklenilo:
Toženi stranki Juliji Adlešič, neznanega prebivališča, se postavlja začasni zastopnik odvetnik Borut Zajc,
Šestova ulica 2, Ljubljana, ki bo zastopal toženo stranko
v tem postopku.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2021
VL 81266/2015

Os-2506/21

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je v izvršilni
zadevi opr. št. VL 81266/2015 upnika Porsche Leasing SLO d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, MŠ:
5790760000, ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik,
Sočan in Bogataj o.p., d.o.o. v Ljubljani, zoper dolžnika
Tettey Sowah Banfro, Palm Buleward 16, Easta Legon,
GH 22509 Accra, R Gana, EMŠO: 3004969500112,
zaradi izterjave 3.620,80 EUR, na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
(ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) sklenilo:
Dolžniku Tetteyu Sowahu Banfru, Palm Buleward 16, Easta Legon, GH 22509 Accra, R Gana,
EMŠO: 3004969500112, se v izvršilni zadevi opr. št.
VL 81266/2015 na predlog upnika Porsche Leasing SLO
d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, MŠ: 5790760000,
kot začasni zastopnik določi odvetnik Tomaž Rotovnik,
Koroška cesta 47, Dravograd.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v zgoraj
navedeni izvršilni zadevi dokler dolžnik ali njegov po
oblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler mu skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 1. 7. 2021

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 498/2020

Os-2326/21

Pred naslovnim sodiščem je v teku zapuščinski
postopek po pokojnem Borisu Habjanu, sinu Ivana Hab
jana, rojenem 23. 8. 1969, slovenskem državljanu, razvezanem, nazadnje stanujočem Ljubljanska cesta 14B,
Domžale, umrlem 24. 11. 2020.
Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki menijo, da
imajo pravico dedovati po pokojnem, da se v roku enega
leta po objavi tega oklica prijavijo sodišču kot dediči.
Sodišče bo po poteku oklicnega roka nadaljevalo
z zapuščinskim postopkom in zadevo zaključilo v skla-

du z Zakonom o dedovanju po podatkih, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 8. 6. 2021
D 348/2020

Os-2327/21

Pred naslovnim sodiščem je v teku zapuščinski
postopek po pokojnem Marjanu Prosencu, sinu Rudolfa Prosenca, upokojencu, rojenem 4. 1. 1954, slovenskem državljanu, razvezanem, nazadnje stanujočem
Ljubljanska cesta 32, Domžale, umrlem 13. 9. 2020.
Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki menijo,
da imajo pravico dedovati po pokojnem, da se v roku
enega leta po objavi tega oklica prijavijo sodišču kot
dediči.
Sodišče bo po poteku oklicnega roka nadaljevalo
z zapuščinskim postopkom in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju po podatkih, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 8. 6. 2021
D 113/2021

Os-2352/21

V zapuščinski zadevi po pokojnem Miju Stipančević, rojen 22. 9. 1956, umrl 3. 2. 2021, nazadnje stanujoč
Ponova vas 81, Grosuplje, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem.
Po sodišču znanih podatkih je bil zapustnik ob smrti
samski in brez potomcev. Zapustnikova starša sta Mara
Stipančević, rojena 19. 6. 1926 ter Ivan Stipančević,
rojen 4. 6. 1925. Drugih podatkov o zapustnikovih starših sodišču ni uspelo pridobiti. Prav tako sodišču tudi
ni znano, ali je imel zapustnik brate ali sestre oziroma
druge osebe, ki bi bile na podlagi zakona lahko poklicane k dedovanju.
S tem oklicem zato sodišče poziva neznane dediče
po pokojnem, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni
strani sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku enega leta bo sodišče nadaljevalo zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 9. 6. 2021
D 242/2020

Os-2292/21

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po pok. Kolarič Zlatku, EMŠO: 2708970500332, sinu
Stanislava, državljanu Republike Slovenije, nazadnje
stanujočemu Onek 6, Kočevje, umrlemu 10. 7. 2020
v Novem mestu.
Tekom zapuščinskega postopka so se vsi dediči
prvega, drugega in tretjega dednega reda dediščini po
zap. odpovedali, kar pomeni, da po zapustniku ni dedičev, ki bi prišli v poštev za dedovanje po njem.
Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva
upnike zapustnika, da lahko v roku 6 mesecev od 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.
Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in
zapustnikovih obveznostih lahko upniki pridobijo pri tukajšnjem sodišču.
V primeru, če noben upnik ne bo pravočasno vložil
zahteve za prenos zapustnikove zapuščine v stečajno
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maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev
prešla na Republiko Slovenijo, pri čemer slednja za zapustnikove dolgove ne bo odgovarjala.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 2. 6. 2021
D 212/2021

Os-2351/21

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po pok. Košir Janezu, roj. 14. 1. 1864, nazadnje stanujočemu Retje 62, Loški Potok, umrlemu 26. 12. 1924.
Tekom zapuščinskega postopka sodišče ni uspelo
ugotoviti ali obstajajo po zap. kakšni dediči, ki bi prišli
v poštev za dedovanje po njem. Glede na ugotovljeno
sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem
letu od objave oklica v Uradnem listu RS, na spletni
strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski tukajšnjega
sodišča ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po
preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom
o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 9. 6. 2021
D 234/1890

Os-2433/21

Zapuščinska zadeva: po pok. Ivanu Grižonu, sinu
Kozme, roj. dne 24. 11. 1802, nazadnje stanujočem Krkavče, Šmarje, ki je umrl dne 13. 11. 1889.
V predmetni zapuščinski zadevi iz spisovnih podatkov in opravljenih poizvedb izhaja, da je bil zapustnik
rojen 24. 11. 1802, očetu Kozmu Grižonu. Zapustnik
je bil poročen z Mihaelo Grižon, ki je umrla pred njim.
Skupaj sta imela sina Marijo Grižona (29. 6. 1844–30. 8.
1917), sina Jakoba Grižona (5. 12. 1850–14. 6. 1922),
sina Ivana Grižona (25. 12. 1836 – neznan datum smrti),
hčer Ivano Grižon (1874–1874) in hčer Antonijo Grižon
(1875–1877). Vsi navedeni so že pokojni. V njihova
dednopravna upravičenja so vstopili njihovi dediči, ki pa
sodišču niso znani.
Sodišču je znano, da je bil zapustnikov sin Matija Grižon prvič poročen z Joanino Gherbac (1850–1884), s katero sta imela hčer Ivano in dva sinova Antona, ki so umrli
že kot otroci, drugič poročen pa z Mario Delbello, s katero
nista imela otroka. Zapustnikov sin Jakob Grižon je bil
poročen z Antonijo Grižon, roj. Pribac (3. 3. 1868–28. 8.
1951), s katero sta imela več otrok, in sicer sina Ivana
(15. 7. 1891–11. 12. 1961), sina Antona (25. 11. 1899 –
neznan datum smrti), hčer Marijo (31. 4. 1894 – neznan
datum smrti) in hčer Antonijo (16. 8. 1896 – neznan datum
smrti). Zapustnikov vnuk Ivan Grižon je imel tri otroke,
in sicer sina Mihaela (roj. 26. 11. 1921), sina Karla (roj.
21. 1. 1928) in hčer Marijo (roj. 9. 2. 1924). Zapustnikov
sin Ivan Grižon (25. 12. 1836 – neznan datum smrti) je
bil poročen z Mihaelo Grižon, roj. Jerebica (26. 9. 1840
– neznan datum smrti), s katero sta imela sina Ivana
(24. 1. 1879 – neznan datum smrti), sina Antona (21. 6.
1883–13. 11. 1949) in hčer Marijo (30. 9. 1870–15. 10.
1932). Zapustnikov vnuk Anton Grižon je imel tri otroke,
in sicer Antona (17. 5. 1919), Joahima (roj. 24. 9. 1929)
in Mihaela »Mirko« (roj. 31. 2. 1923).
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28H, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 6. 2021
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Os-2449/21

Zapuščinska zadeva: po pok. Mariji Pečarič, roj.
Biljan, roj. 23. 1. 1929, državljanki RS, nazadnje stanujoči Cesta I. istrske brigade 64/d, Pobegi, ki je umrla
dne 14. 12. 2020.
V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče ugotovilo, da je zapustnica umrla kot vdova in brez otrok, zato
bi kot dediča v poštev prišla njena starša Vjekoslava
Klarić in Nikola Biljan oziroma njuni potomci (bratje in
sestre zapustnice).
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28H, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 6. 2021
D 289/2020

Os-2334/21

Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier
v zapuščinski zadevi po dne 25. 10. 2020 umrli Julijani
Pavlin, roj. 9. 2. 1934, nazadnje stanujoči Senožete 3,
p. Krško, podaja naslednji oklic:
Zakoniti dediči 3. dednega reda po pokojni Julijani
Pavlin, roj. 9. 2. 1934, nazadnje stanujoči Senožete 3,
p. Krško, umrli 25. 10. 2020, se pozivajo, da v roku
1 leta od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega
sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo svoje pravice
do zapuščine.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 8. 6. 2021
D 50/2020

Os-2353/21

Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier
v zapuščinski zadevi po dne 7. 12. 2011 umrlem Ivanu
Fabjančiču, sinu Alfonza, roj. 26. 10. 1943, nazadnje
stanujočem Pristava pri Leskovcu 21, p. Leskovec pri
Krškem, podaja naslednji oklic:
Zakoniti dediči, dediči 3. dednega reda po pokojnem Ivanu Fabjančiču, roj. 26. 10. 1943, nazadnje stanujočem Pristava pri Leskovcu 21, p. Leskovec pri Krškem, umrlem 7. 12. 2011, se pozivajo, da v roku 1 leta
od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča
in v Uradnem listu RS, priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 10. 6. 2021
I D 1871/2018

Os-2472/21

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po dne 26. 10. 2018 umrlem Božu
Stirn, roj. 19. 7. 1947, drž. Republike Slovenije, razvezan, nazadnje stan. Ulica Moše Pijada 14, Maribor,
je sodišče ugotovilo, da zapustnik ni zapustil dedičev
I. dednega reda, zato so k dedovanju poklicani dediči
II. oziroma III. dednega reda. Zapustnik je imel tudi
polsestro po očetovi strani, ki je že pokojna, in sicer
Jožefino Kranjec, roj. 7. 10. 1924, nazadnje stan. Ulica
kralja Tomislava 74, Belišće, Republika Hrvaška, ki je
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umrla 15. 6. 2003, sodišče pa ne razpolaga s podatki
o njenih dedičih.
Sodišče zato poziva potomce zap. pokojne polsestre Jožefine Kranjec ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona
o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 6. 2021
D 309/2020

Os-2276/21

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski
postopek po pokojnem Francu Karbončiču (Francescu
Carboncichu), rojenem dne 9. 5. 1890, neznanega naslova in umrlem v Trstu dne 11. 5. 1955.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih
dedičih, zato pozivamo morebitne zapustnikove dediče, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo oziroma izdalo sklep
na podlagi znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 1. 6. 2021
D 239/2019

Os-2337/21

Po pokojni Mariji Pernat, roj. 5. 12. 1934, z zadnjim
stalnim prebivališčem Spuhlja 122A, Spuhlja, in umrli
6. 3. 2019, ni dedičev.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustničinih obveznostih.
Zapustničine upnike se poziva, da lahko 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, ki določa, da upnik lahko zahteva, da se
zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu
obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega
upnika, prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in
vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine,
bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, ki ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 3. 6. 2021

Oklici pogrešanih
N 5/2021

Os-2429/21

Pri Okrajnem sodišču v Črnomlju je v teku nepravd
ni postopek za razglasitev pogrešane osebe za mrtvo
za naslednjo osebo: Ana Domitrovič, z zadnjim znanim
stalnim bivališčem na naslovu Glavica 12, Bosiljevo.
Oseba je v zemljiški knjigi naslovnega sodišča vknjižena kot lastnica nepremičnin parc. št. 3856/2, 3881/4,
3872/6 in 3872/4, vse k.o. Preloka. Vpis je bil izveden
v letu 1886, listina, na podlagi katere je bil vpis opravljen,
pa je izgubljena. To je tudi edini in zadnji podatek o osebi.
Pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi
in njenem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Črnomlju v roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešano
osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 15. 6. 2021
N 12/2021

Os-2514/21

Pred Okrajnim sodiščem v Piranu poteka
na predlog predlagateljice Patriše Debernardi, Gažon 101,
Šmarje, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Starman d.o.o. iz
Kopra, zoper nasprotno udeleženko Ano Čerin, roj. Krmac,
nazadnje stanujoča Baredi 16, Izola – Isola, nepravdni
postopek zaradi razglasitve pogrešane osebe za mrtvo.
O pogrešani Ani Čerin, roj. Krmac, je znano zgolj
to, da je solastnica nepremičnine z ID znakom: parcela
2607 *46/3, in sicer v deležu do dveh osmin (2/8), in
sicer kot Ana Čerin, roj. Krmac, Baredi 16, Izola in v deležu do treh osmin (3/8) kot Ana, pok. Jožefa Krmac,
Gažon 87, Šmarje. Krmac Ana, pok. Jožefa, je bila
v zemljiško knjigo vknjižena pod Dn. št. 19/53 na podlagi
sklepa o dedovanju opr. št. O 40/52 z dne 28. 3. 1952
ter pod Dn 288/79 na podlagi sklepa o dedovanju opr.
št. O 272/78 z dne 16. 11. 1978. Na podlagi omenjenega sklepa je postala dedinja po pok. mami Mariji Krmac
njena hči Ana Čerin, roj. Krmac, rojena 1915. Njena mati
naj bi tako bila Marija Krmac, oče Jožef oziroma Josip
Krmac, imela pa naj bi tudi sestro Marijo Krmac, por.
Palčič. Skladno z dopisom Škofije Koper z dne 28. 5.
2021 je iz razpoložljivih podatkov krstne knjige Župnije Šmarje pri Kopru razvidno, da se je Ana Čerin, roj.
Krmac, rodila dne 1. marca 1915 na Gažonu h. št. 15,
očetu Josephusu in materi Mariji, roj. Krmac in se dne
20. februarja 1854 v Izoli poročila s Franciscusom Čerinom. Škofija Koper podatka o smrti osebe ni našla.
Pogrešano osebo se poziva, da se oglasi, vse, ki bi
karkoli vedeli o njenem življenju, zlasti pa smrti, pa se poziva, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Piranu v roku
treh mesecev od objave tega oklica, sicer bo po poteku
tega roka sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 5. 7. 2021

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

121 / 23. 7. 2021 /

Stran

1605

Preklici
Spričevala preklicujejo
Pavkovič Miroslav, Ul. arhitekta Novaka 19, Murska
Sobota, diplomo, izdala Fakulteta za gradbeništvo Maribor – železniški promet, leta 2000. gnv-343325
Škof Ester, Velike Bloke 14, Nova Vas, diplomo,
št. 5-550/13, izdajatelj Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, leto izdaje 2014. gnm-343334

Drugo preklicujejo
ALEKSANDER ROGEL s.p., Gaji 34, Celje, izvod
licence, št. 015287/017, za vozilo Renault Premium, reg.
št. CE RH-916, veljavnost do 17. 11. 2022. gns-343328
AVTOPREVOZNIŠTVO VODOVNIK SAMO S.P.,
Češminova ulica 18A, Domžale, potrdilo za voznika,
št. 014354/SŠD16-2-5375/2018, izdano na ime Slobodan Stančić, veljavnost od 29. 10. 2018 do 8. 5.
2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnx-343323
DRAGAN, d.o.o., Celjska cesta 47, Rogatec, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500039033003, izdal
Cetis Celje d.d., na ime Zoran Dilkić. gnr-343329
DRAGANOVIĆ d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec,
potrdilo o neoporečnosti, št. 4241-366/2017-3, za priklopno vozilo, reg. št. CE EA-879, veljavno do 2. 8. 2021.
gnc-343319
DRAGO ROJKO s.p., Vitomarci 52, Vitomarci, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500010248002, izdal
Cetis Celje d.d., na ime Jožef Meyer. gnu-343326
Logožar Timon, Rožna ulica 9, Orehova vas, dijaško izkaznico, izdala Srednja elektro-računalniška šola
Maribor, št. FCE59228. gnf-343320
Maksimović Jovo, Cankarjeva ul. 23, Šoštanj, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500021891002, izdal
Cetis Celje d.d. gnw-343324
MANUEL ŠINKO S.P., Dolga ulica 3, Moravske Toplice, izvod licence, št. 000714/001, za vozilo Renault
Master, reg. št. MS 57-474, veljavnost do 8. 8. 2022.
gnn-343333

Markovič Robert, Velike Češnjice 29, Šentvid pri Stični, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500054340000,
izdal Cetis d.d. gnz-343321
MMH d.o.o., Dolsko 103, Dol pri Ljubljani, dovolilnice, od št. 687729 do 687732, oznaka države 792/36,
država Turčija. gnl-343335
PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljub
ljana, štampiljko pravokotne oblike z vsebino: PETROL
287/a Petrol d.d., Ljubljana 1000 Ljubljana, Dunajska
cesta 50. gnt-343327
Pintarič Milan, Pristava 28, Cirkulane, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500008127002, izdal Cetis
Celje d.d. gny-343322
TRANSPARTNER d.o.o., Cesta na Dobrovo 91,
Celje, izvod licence, št. GE008902/04968/039, za vozilo reg. št. CE TRP-28, veljavnost do 13. 7. 2022.
gnq-343330
TRANSPARTNER d.o.o., Cesta na Dobrovo 91,
Celje, izvod licence, št. GE008902/04968/032, za vozilo reg. št. CE TRP-25, veljavnost do 13. 7. 2022.
gnp-343331
TRANSPARTNER d.o.o., Cesta na Dobrovo 91,
Celje, izvod licence, št. GE008902/04968/040, za vozilo reg. št CE TRP-31, veljavnost do 13. 7. 2022.
gno-343332
TRANSPORT MILOVANOVIĆ ĐORĐO ML.S.P.,
ŠOLSKA POT 20, Spodnji Duplek, potrdilo za voznika, št. 041300/SŠD74-4-2998/2016, izdano na ime Mufid Silajdžić, veljavnost do 29. 7. 2021, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnk-343336
TRANSPORT MILOVANOVIĆ ĐORĐO ML.S.P.,
ŠOLSKA POT 20, Spodnji Duplek, potrdilo za voznika,
št. 014300/RB74-2-1202/2020, izdano na ime Mendo
Kitanovski, veljavnost do 24. 10. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnj-343337
TRANSPORT MILOVANOVIĆ ĐORĐO ML.S.P.,
ŠOLSKA POT 20, Spodnji Duplek, izvod licence,
št. 014300/001, za vozilo Iveco, reg. št. MB F7-72T,
veljavnost do 29. 7. 2021. gni-343338
TRANSPORT MILOVANOVIĆ ĐORĐO ML.S.P.,
ŠOLSKA POT 20, Spodnji Duplek, izvod licence,
št. 014300/002, za vozilo Iveco, reg. št. MB U6-04K,
veljavnost do 29. 7. 2021. gnh-343339

Stran

1606 /

Št.

121 / 23. 7. 2021

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

VSEBINA
Javni razpisi

1581

Razpisi delovnih mest

1585

Druge objave

1587

Evidence sindikatov

1589

Objave po Zakonu o elektronskih
komunikacijah

1590

Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici pogrešanih

1601
1601
1602
1604

Preklici
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1605
1605
1605

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktorica mag. Mateja Lekan Štrukelj • Založnik Uradni
list Republike Slovenije d.o.o. – direktor Denis Stroligo • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Internet:
www.uradni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

