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Št. 4300-7/2022/336 Ob-3099/22
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski 

razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, 
objavlja 

razveljavitev 
Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v javno 

in skupno turistično infrastrukturo in naravne 
znamenitosti v turističnih destinacijah

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologi-
jo razveljavlja Javni razpis za sofinanciranje vlaganj 
v javno in skupno turistično infrastrukturo in narav-
ne znamenitosti v turističnih destinacijah, objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 26/22 z dne 25. 2. 2022 in 
št. 38/22 z dne 18. 3. 2022.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 0301-1/2022-SRRS-44 Ob-3081/22

Razveljavitev
javnega razpisa DIGIT 55+

Slovenski regionalno razvojni sklad, na osnovi pozi-
va Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preo-
brazbo z dne 7. 9. 2022, objavlja razveljavitev Javnega 
razpisa za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobra-
ževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju digital-
nih kompetenc za leto 2022, št. 0301-1/2022-SRRS-12, 
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 70/22 z dne 20. 5. 
2022 (s spr. in dop. v št. 89/22 z dne 1. 7. 2022).

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 303-2-0/2022/7 Ob-3090/22

Sprememba 
Javnega razpisa »Podpora zagonskim,  

mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški 
trajnostni in krožni transformaciji poslovanja  

v letih 2022–2025«
V Javnem razpisu Podpora zagonskim, mikro, ma-

lim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni 
transformaciji poslovanja v letih 2022–2025 (Uradni list 
RS, št. 106, Ob-2819/22) se:

1. točka 6.2 »Posebni pogoji za FAZO A« spremeni 
tako, da se v točki 3 besedilo »iz točke 12 tega javnega 
razpisa« zamenja z besedilom »iz točke 18 tega javne-
ga razpisa«.

Skladno z navedenimi spremembami se spremeni 
tudi besedilo Razpisne dokumentacije, kar se objavi 
na spletni strani https://www.spiritslovenia.si/razpis/391.

SPIRIT Slovenija, javna agencija

Št. U014-21/2022/2 Ob-3074/22
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, goz-

darstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, vete-
rinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 1000 
Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 66. člena Za-
kona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 45/04 
– ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 90/12 – 
ZdZPVHVVR in 22/18) in 3. člena Uredbe o mreži javne 
veterinarske službe in izvajalcev nalog odobrenih vete-
rinarjev (Uradni list RS, št. 54/08) objavlja

javni razpis
za dodelitev koncesije v okviru mreže javne 

veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega 
obsega zdravstvenega varstva živali na območju 
Občine Koper, Občine Ankaran in Občine Piran,  

ki se financira iz proračunskih sredstev
I. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Dunaj-
ska cesta 22, 1000 Ljubljana.

II. Predmet javnega razpisa
Dodelitev koncesije veterinarski organizaciji, za ob-

močje Občine Koper, Občine Ankaran in Občine Piran, 
za izvajanje:

– dejavnosti javne veterinarske službe za izvajanje 
predpisanega spremljanja stanja bolezni in cepljenj ži-
vali na območju RS v tekočem letu (letna odredba), ki 
se opravlja v okviru mreže javne veterinarske službe in 
se financira iz proračuna UVHVVR, razen za izvajanje 
posebnih koncesij;

– ukrepov, ki jih odredi uradni veterinar veterinarski 
organizaciji ob zagotavljanju najmanjšega obsega zdra-
vstvenega varstva živali;

– nepretrgane veterinarske dejavnosti za terensko 
diagnostiko kužnih bolezni, za katere je treba takoj ugo-
toviti kužno bolezen ali vzrok pogina.

Javni razpis ne velja za zagotavljanje najmanjšega 
obsega zdravstvenega varstva živali v okviru poseb-
nih koncesij, ki se določijo v skladu s 5. členom Ured-
be o mreži javne veterinarske službe (Uradni list RS, 
št. 54/08).

III. Začetek in trajanje koncesije: koncesijska po-
godba z izbrano veterinarsko organizacijo se sklene po 
pravnomočnosti odločbe o izbiri koncesionarja za obmo-
čje Občine Koper, Občine Ankaran in Občine Piran in se 
sklepa za obdobje do 30. 9. 2030.

IV. Pogoji: na javni razpis se lahko prijavijo veteri-
narske organizacije, ki:

– imajo veljavno odločbo o verifikaciji v skladu s 
pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veteri-
narske organizacije, in o postopku njihove verifikacije 

Javni razpisi
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za veterinarsko ambulanto C, veterinarsko bolnico ali 
veterinarsko kliniko (v primeru podružnic velja navedeni 
pogoj glede verifikacije tudi za podružnice),

– imajo zaposlenega najmanj enega veterinarja z ve-
ljavno licenco, za polni delovni čas na vsakih začetih 300 
registriranih kmetijskih gospodarstev, ki redijo rejne živali na 
območju (seznam kmetijskih gospodarstev Občine Koper, 
Občine Ankaran in Občine Piran je kot priloga tega javne-
ga razpisa objavljen na spletni strani UVHVVR – https://
www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-var-
no-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin/javne-objave/). V 
primeru, da se bodo na javni razpis prijavile veterinarske 
organizacije, ki imajo že sklenjeno koncesijsko pogodbo o 
izvajanju javne veterinarske službe najmanjšega obsega 
zdravstvenega varstva živali, ki se financira iz proračun-
skih sredstev oziroma so bile izbrane na javnem razpisu 
za dodelitev koncesije v okviru mreže javne veterinarske 
službe za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstve-
nega varstva živali na območju Republike Slovenije, ki se 
financira iz proračunskih sredstev (Uradni list RS, št. 8/20), 
morajo izpolnjevati kadrovski pogoj za območje navedeno 
v koncesijski pogodbi, za območje za katero so bile izbrane 
na javnem razpisu in za območje Občine Koper, Občine An-
karan in Občine Piran. Če je zaposleni veterinar tujec, mora 
imeti priznano poklicno kvalifikacijo, če ni študiral v Republi-
ki Sloveniji in obvladati osnovno raven slovenskega jezika,

– zagotavljajo dosegljivost enega veterinarja na 
mobilnem telefonu 24 ur skozi celo leto ne glede na 
proste delovne dni,

– imajo na dan oddaje prijave plačane prispevke za 
socialno varnost iz delovnega razmerja.

Izrazi, uporabljeni v tem razpisu, ki se nanašajo na 
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so upora-
bljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

V. Prijava
Prijavitelj poda prijavo za pridobitev koncesije na 

območju Občine Koper, Občine Ankaran in Občine Piran 
na obrazcih, ki so kot priloga sestavni del tega razpisa, 
skupaj z zahtevanimi prilogami:

1. prijava (izpolnjen Obrazec 1 – Prijava);
2. seznam vseh zaposlenih veterinarjev na dan 

objave razpisa (izpolnjen Obrazec 2 – Seznam vete-
rinarjev);

3. seznam vseh zaposlenih veterinarskih pomočni-
kov na dan objave razpisa (izpolnjen Obrazec 3 – Se-
znam veterinarskih pomočnikov);

4. izjava o delovnih izkušnjah veterinarjev – naved-
ba delovnih izkušenj na področju veterinarstva in glede 
izvajanja del najmanjšega obsega zdravstvenega var-
stva živali za veterinarje (izpolnjen Obrazec 4 – Delovne 
izkušnje veterinarjev);

5. če je zaposleni veterinar tuj državljan, ki je štu-
diral v tujini, fotokopijo odločbe o priznavanju poklicne 
kvalifikacije ter potrdilo verificirane jezikovne organiza-
cije o osnovnem znanju slovenskega jezika v skladu s 
pravilnikom, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij 
veterinarjev (izpolnjen Obrazec 5 – Tuji veterinarji);

6. prijava območja, kjer želi veterinarska organi-
zacija opravljati veterinarsko dejavnost iz tega javnega 
razpisa s sedežem ali podružnico (izpolnjen Obrazec 6 
– Prijava območja);

7. za delo na območju italijanske narodne skupno-
sti potrdilo za veterinarja o osnovnem znanju jezika 
avtohtone narodne skupnosti. Za osnovno raven zna-
nja jezika narodne skupnosti se upoštevajo: zaključena 
osnovnošolska obveznost na dvojezični šoli (spričeva-
lo), končana srednja šola, kjer je bil eden od jezikov 

tudi jezik narodne skupnosti, če veterinar predhodno ni 
končal dvojezične osnovne šole, opravljen izpit iz jezika 
narodne skupnosti na dodiplomskem ali podiplomskem 
študiju, potrdilo o jezikovnem usposabljanju pri ustre-
zni organizaciji v trajanju najmanj 300 ur ali potrdilo o 
uspešno opravljenem izpitu na osnovni ravni znanja 
jezika narodne skupnosti (izpolnjen Obrazec 7 – Naro-
dne skupnosti);

8. izjava glede načina zagotavljanja nepretrgane 
veterinarske dejavnosti za terensko diagnostiko in pre-
iskave, s katerimi se potrdi bolezen ali ovrže sum: na-
vedba delovnega časa, števila veterinarjev, ki delajo 
v verificirani veterinarski organizaciji tekom delovnega 
časa od ponedeljka do petka in veterinarjev, dosegljivih 
na mobilnem telefonu 24 ur skozi celo leto ne glede na 
proste delovne dni in izjava glede izvajanja odrejenih 
ukrepov izven delovnega časa, kadar je ogroženo zdrav-
je ljudi ali živali (izpolnjen Obrazec 8 – Zagotavljanje 
nepretrgane veterinarske dejavnosti);

9. izjava glede maksimalnega odzivnega časa ob 
pojavu bolezni živali za najbolj oddaljen KMG-MID na 
območju, za katerega se prijavlja (izpolnjen Obrazec 9 
– Odzivni čas);

10. izjava glede višine popusta na ceno režijske 
ure, če ga ponudi (izraženo v % in celim številom) (izpol-
njen Obrazec 10 – Popust na ceno režijske ure);

11. interni akt o organizaciji delovanja v primeru 
pojava bolezni živali z navedbo vrste in števila za-
ščitnih sredstev za obvladovanje bolezni živali, če 
obstaja (izpolnjen Obrazec 11 – Obvladovanje kriznih 
situacij);

12. navedba številke koncesijske pogodbe za opra-
vljanje veterinarske dejavnosti DDD, če je pogodba skle-
njena ali navedba številke odločbe in datuma izdaje, če 
ima odločbo UVHVVR o izpolnjevanju pogojev za to 
dejavnost na dan objave razpisa, če obstaja (izpolnjen 
Obrazec 12 – DDD);

13. izjava o plačanih prispevkih za socialno var-
nost in pooblastilo za preveritev podatkov (izpolnjen 
Obrazec 13 – Plačani prispevki).

Obvezne sestavine prijave so obrazci od 1 do 
vključno 13 skupaj z zahtevanimi dokazili.

Obrazci so objavljeni na spletni strani UVHVVR: 
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/
uprava-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin/
javne-objave/.

Vložena prijava z izjavami prijavitelja je zavezujoča 
in se bo upoštevala pri sklepanju koncesijske pogodbe.

VI. Izbor
Za območje Občine Koper, Občine Ankaran in Ob-

čine Piran bo izbrana tista veterinarska organizacija, ki 
bo izpolnjevala vse pogoje in bo zbrala največ točk po 
prednostnih merilih iz VII. točke tega razpisa.

Ob izpolnjevanju pogojev in izenačenosti števila 
točk UVHVVR pozove prijavitelje, da predložijo spora-
zum o določitvi območja po posameznih naseljih. Če v 
30 dneh od poziva stranke ne predložijo sporazuma, 
UVHVVR določi veterinarsko organizacijo za območje 
posamezne občine (najmanjša enota občina) glede na 
kadrovske zmogljivosti iz 5. točke VII. poglavja razpi-
sa, njeno bližino in dostopnost iz 1. točke VII. poglavja 
razpisa. Pri izenačenosti pogojev se za izračun bližine 
in dostopnosti uporabi navigacijski sistem zemljevidi 
»google maps«; upošteva se razdalja med naslovom ve-
terinarske organizacije ali podružnice in naseljem (vpiše 
se kraj in ukaz »izmeri razdaljo«).

VII. Prednostna merila za območje Občine Koper, 
Občine Ankaran in Občine Piran po petem odstavku 
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3. člena Uredbe (ob izpolnjevanju pogojev se točke iz 
posameznih točk seštevajo):

1. bližina in dostopnost veterinarske organizaci-
je (točke se seštevajo glede na ocenjevano območje 
Upravne enote Koper in Upravne enote Piran)

– kdor ima verificirano veterinarsko organizacijo ali 
podružnico znotraj posamezne upravne enote, za katero 
se prijavlja: 2 točki.

2. izjava o odzivnem času (do prihoda na kmetijsko 
gospodarstvo) ob pojavu/sumu bolezni živali, šteto od 
klica uporabnika za najbolj oddaljeno gospodarstvo v 
Občini Koper, Občini Ankaran in Občini Piran (točke iz 
posameznih alinej se ne seštevajo)

– prihod do 90 min v času od 7. do 15. ure od po-
nedeljka do petka: 1 točka;

– prihod do 90 min 24 ur vsak dan, vključno sobote, 
nedelje in prazniki: 3 točke.

3. način zagotavljanja nepretrgane veterinarske de-
javnosti za terensko diagnostiko in preiskave, s katerimi 
se potrdi bolezen ali ovrže sum (točke iz posameznih 
alinej se seštevajo)

– dosegljivost veterinarja v ambulanti s katero se 
prijavlja v občini tekom delovnega časa od ponedeljka 
do petka v obsegu 8 ur dnevno: 1 točka (ne glede na 
število dodatnih veterinarjev);

– dosegljivost dodatnega veterinarja na mobilnem 
telefonu 24 ur skozi celo leto ne glede na proste delovne 
dni: 2 točki (ne glede na število dodatnih veterinarjev).

4. dejavnosti za obvladovanje kriznih situacij (točke 
iz posameznih alinej se seštevajo)

– interni akt o organizaciji delovanja v primeru poja-
va in v primeru izbruha bolezni živali z navedbo vrste in 
števila zaščitnih sredstev za obvladovanje bolezni živali 
(če ga prijavitelj predloži): 1 točka;

– koncesija UVHVVR za opravljanje DDD dejavno-
sti ali pravnomočna odločba o izpolnjevanju pogojev za 
izvajanje DDD (če obstaja): 2 točki.

5. kadrovske zmogljivosti (točke iz a) in b) se sešte-
vajo, najvišji možni seštevek vseh točk je 5 točk)

a) Vsak nadaljnji veterinar nad izpolnjevanjem po-
gojev na dan objave razpisa (pogoj je: 1 veterinar s pol-
nim delovnim časom na vsakih začetih 300 KMG-MID za 
celo območje, ki ga uveljavlja in zanj izpolnjuje pogoje 
in za celo območje na katerem že izvaja koncesijo v 
okviru mreže javne veterinarske službe za zagotavljanje 
najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali in za 
celo območje za katero je bil izbran na javnem razpisu 
za dodelitev koncesije v okviru mreže javne veterinarske 
službe za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstve-
nega varstva živali (Uradni list RS, št. 8/20)), ki je:

– zaposlen s polnim delovnim časom na dan objave 
razpisa: 2 točki;

– v primeru zaposlitve za krajši delovni časa od pol-
nega, vendar najmanj 4 ure dnevno: 1 točka.

(točke iz posameznih alinej se seštevajo)
b) Za vsakega zaposlenega veterinarskega pomoč-

nika na dan objave razpisa:
– zaposlen s polnim delovnim časom: 1 točka;
– v primeru zaposlitve za krajši delovni čas od pol-

nega, vendar najmanj 4 ure dnevno: 0,5 točke.
(točke iz posameznih alinej se seštevajo)
6. delovne izkušnje zaposlenih veterinarjev (točke 

iz posameznih alinej se ne seštevajo):
– do vključno 5 let: 1 točka;
– nad 5 let: 2 točki.
Upošteva se seštevek celih dopolnjenih let delovnih 

izkušenj vseh zaposlenih veterinarjev na dan objave raz-
pisa, deljeno s številom zaposlenih veterinarjev.

7. delovne izkušnje zaposlenih veterinarjev z izvaja-
njem del po koncesiji pri izvajanju najmanjšega obsega 
zdravstvenega varstva živali (točke iz posameznih alinej 
se ne seštevajo):

– do vključno 5 let: 1 točka;
– nad 5 let: 2 točki.
Upošteva se seštevek celih dopolnjenih let delovnih 

izkušenj vseh zaposlenih veterinarjev na dan objave raz-
pisa deljeno s številom zaposlenih veterinarjev.

8. osnove za izračun cene za opravljanje veterinar-
skih dejavnosti iz javnega razpisa:

Za vsak 1 % popusta na veljavno ceno režijske 
ure, ki je za vsako leto določena s cenikom UVHVVR: 
0,5 točke vendar največ 5 točk.

Popust velja za ves čas sklenitve koncesijskega 
razmerja.

Veljavna cena režijske ure na dan javnega razpisa 
je 34,81 EUR za veterinarja in 17,72 EUR za veterinar-
skega pomočnika.

9. izvajanje koncesije v skladu s predpisi – velja za 
vse vrste koncesij, ki jih ima UVHVVR sklenjene z veteri-
narskimi organizacijami (negativne točke iz posameznih 
alinej se ne seštevajo):

a) enkratni odvzem koncesije:
– v celoti: manj 3 točke;
– delni: manj 2 točki.
b) dva ali večkratni odvzem koncesije (delno ali v 

celoti): manj 5 točk.
Upoštevajo se pravnomočne odločbe UVHVVR o 

odvzemu koncesije v zadnjih petih letih.
IX. Razpisna dokumentacija: število registriranih 

kmetijskih gospodarstev v Občini Koper, Občini Anka-
ran in Občini Piran, ki so redile rejne živali, razen rib 
in čebel, je objavljeno na spletnih straneh UVHVVR: 
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/
uprava-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-ra-
stlin/javne-objave/. Zainteresirani prijavitelji lahko 
brezplačno dvignejo navedeno dokumentacijo tudi v 
glavni pisarni UVHVVR, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, 
VI. nadstropje, vsak delavnik med 9. in 12. uro, do 
vključno 30. 9. 2022.

X. Rok javnega razpisa
Rok prijav je odprt do 30. 9. 2022. V primeru pripo-

ročene pošiljke se štejejo za pravočasne prijave, ki bodo 
poslane do izteka dneva 30. 9. 2022, v primeru osebne 
dostave v glavno pisarno UVHVVR, Dunajska 22, 1000 
Ljubljana morajo biti prijave vložene do vključno 30. 9. 
2022, do 14. ure.

Prepozno prispele prijave se zavržejo.
Nepopolne prijave se zavržejo, če ne bodo do-

polnjene v osmih dneh od vročitve pisnega poziva za 
dopolnitev vloge.

XI. Oblika prijave in naslov za vložitev prijav na 
javni razpis

Prijava mora biti povezana z vrvico in zapečatena 
tako, da posameznih listov ni mogoče neopazno odvze-
mati ali dodajati novih.

UVHVVR si pridržuje pravico za odpravo pomanj-
kljivosti glede opremljenosti prijave na javnem odpiranju.

Prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti ali jo 
prinese osebno v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpi-
raj – javni razpis – koncesija za opravljanje dejavnosti 
javne veterinarske službe – MREŽA – Koper, Ankaran, 
Piran«, na Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Na hrbtni 
strani ovojnice mora biti naveden polni naslov prijavite-
lja. V primeru, da prijava ni označena kot je navedeno, 
UVHVVR ne odgovarja za predčasno odpiranje prijave 
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ali za založitev prijave, si pa pridržuje pravico odprave 
take pomanjkljivosti pri javnem odpiranju prijav.

XII. Odpiranje prijav
Odpiranje pravočasnih prijav, prispelih na naslov iz 

prejšnje točke, bo v VI. nadstropju v sejni sobi UVHVVR, 
Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

O razporedu odpiranja bodo prijavitelji obveščeni v 
roku 10 dni po roku za oddajo prijav.

Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči prijavitelji ozi-
roma predstavniki prijavitelja, če imajo pisno pooblastilo 
prijavitelja oziroma njegovega zakonitega zastopnika.

XIII. Obveščanje o izbiri koncesionarja: prijaviteljem 
bo odločba o izbiri vročena v roku 30 dni po ocenjevanju 
prispelih vlog.

Podrobnejše informacije so na voljo na UVHVVR, 
na tel, 01/300-13-00 in 01/300-13-08, vsak delovni dan 
do 23. 9. 2022 od 9. do 10. ure (kontaktna oseba: Uroš 
Boštjančič).

UVHVVR si pridržuje pravico do morebitnih poprav-
kov tega javnega razpisa.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

 Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo
 in varstvo rastlin (UVHVVR)

Št. 330-2/2019-62 Ob-3064/22
Mestna občina Nova Gorica objavlja na podlagi 

Odloka o proračunu Mestne občina Nova Gorica za leto 
2022 (Uradni list RS, št. 5/22) in na podlagi 7. člena 
Odloka o sofinanciranju programov društev s področja 
kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 8/10 in 40/16, v nadaljevanju: odlok)

javni razpis
za sofinanciranje programov s področja kmetijstva 

in podeželja v Mestni občini Nova Gorica  
za leto 2022

I. Razpisovalec: Mestna občina Nova Gorica, Trg 
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.

II. Predmet javnega razpisa in upravičeni stroški
Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine pro-

gramov, ki jih upravičenci izvajajo na območju Mestne 
občine Nova Gorica:

1. izobraževanja,
2. promocija upravičencev in območja njihovega 

delovanja,
3. priprava projektov s področja kmetijstva in pode-

želja za kandidiranje na javnih razpisih,
4. prireditve s področja kmetijstva in podeželja,
5. nakup strokovne literature, priprava in tiskanja 

zbornikov, strokovne literature in promocijskega mate-
riala.

Program predstavlja dejavnost upravičenca, ki se 
izvaja kontinuirano, tekom celega leta in ima opredelje-
no vsebino, cilje in časovno zaporedje aktivnosti.

Predmet sofinanciranja so tudi materialni stroški, ki 
so vezani na izvedbo programa (stroški elektrike, vode, 
ogrevanja, najemnine ipd.).

Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega 
razpisa niso:

1. programi, ki se ne izvajajo na območju Mestne 
občine Nova Gorica,

2. programi, ki se sofinancirajo iz drugih občinskih 
ali drugih javnih virov;

3. profitni programi;
4. stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev,
5. stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje ne-

premičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu 
ali upravljanju.

Ne glede na druge določbe tega javnega razpisa 
se ne sofinancirajo tisti programi, katerih sofinancira-
nje bi pomenilo kršitev veljavnih predpisov o državnih 
pomočeh.

III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa 
je spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja na obmo-
čju Mestne občine Nova Gorica.

IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina raz-
položljivih proračunskih sredstev za izvedbo javnega 
razpisa je 12.000,00 EUR in so zagotovljena na prora-
čunski postavki 1102/9007 Sofinanciranje programov 
društev za razvoj podeželja. Sredstva se dodeljujejo kot 
nepovratna sredstva v obliki dotacij.

V. Upravičenci do sredstev
Upravičenci do sredstev so strokovna, interesna 

ali stanovska ter druga društva oziroma zveze društev, 
ustanove in zasebni zavodi ter druge nevladne organi-
zacije s področja kmetijstva in podeželja Mestne občine 
Nova Gorica, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. njihovo delovanje je neprofitne narave,
2. so registrirana skladno s predpisi,
3. imajo skladno z veljavnimi predpisi urejeno vso 

potrebno dokumentacijo,
4. imajo zagotovljene pravne, materialne, prostor-

ske, kadrovske in organizacijske ter druge pogoje za 
izvedbo programa,

5. opravljajo dejavnosti iz zadnjega odstavka prve-
ga člena odloka, kar mora biti tudi razvidno iz njihovega 
naziva,

6. imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica ali izva-
jajo programe na njenem območju,

7. imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbe-
ne obveznosti do Mestne občine Nova Gorica iz pred-
hodnega javnega razpisa, če so na njem sodelovala.

Za upravičence s področja kmetijstva in podeželja 
se štejejo upravičenci, katerih glavni namen je:

– združevanje kmetijskih pridelovalcev in rejcev ži-
vali, podeželskih žensk in podeželske mladine,

– informiranje, izobraževanje ali pomoč podežel-
skemu prebivalstvu,

– ohranjanje tradicionalnih kmečkih običajev,
– ohranjanje kulturne dediščine s področja kmetij-

stva in življenja na podeželju,
– ohranjanje obrti, ki so povezane s kmetijstvom.
VI. Drugi pogoji za dodelitev sredstev
Do sredstev na podlagi tega javnega razpisa niso 

upravičeni:
– prijavitelji, ki so za iste upravičene stroške že pre-

jeli sredstva občinskih ali drugih javnih virov,
– prijavitelji, ki so sredstva, dodeljena na podlagi 

Javnega razpisa za sofinanciranje programov s področja 
kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica za 
leto 2021 porabili nenamensko, ali so v postopku tega 
javnega razpisa navajali lažne podatke (prva in druga 
alineja prvega odstavka 15. člena odloka).

VII. Upravičeni stroški
Mestna občina Nova Gorica bo sofinancirala nasle-

dnje upravičene stroške:
1. Za strokovno izobraževanje: stroški kotizacije in 

gradiv, stroški predavateljev, stroški najema prostora, 
potni stroški (kot na primer: stroški vozovnic, goriva);

2. Za promocijo upravičencev in območja njihovega 
delovanja: materialni stroški izvedbe različnih oblik stro-
kovnih promocijskih aktivnosti vključno z on line (npr.: 
stroški najema prostora in opreme, pogostitev do višine 
10 % vrednosti vseh zaprošenih sredstev …), stroški 
kulturnih in etnoloških nastopov;

3. Za pripravo projektov s področja kmetijstva in po-
deželja za kandidiranje na javnih razpisih: stroški pripra-
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ve projektne dokumentacije (stroški zunanjega izvajalca, 
pridobivanje dokazil in drugih prilog);

4. Za prireditve s področja kmetijstva in podeželja: 
materialni stroški izvedbe prireditev vključno z on line 
(npr.: stroški najema prostora in opreme, pogostitev do 
višine 10 % vrednosti vseh zaprošenih sredstev, stroški 
kulturnih in etnoloških nastopov …);

5. Za nakup strokovne literature, priprave in tiskanja 
zbornikov, strokovne literature in promocijskega ma-
teriala: stroški nakupa strokovne literature, priprave in 
tiskanja zbornikov, strokovne literature in promocijskega 
materiala.

Za upravičene stroške se štejejo tudi materialni 
stroški, ki so vezani na izvedbo programa (stroški ele-
ktrike, vode, ogrevanja, najemnine, gostovanja spletnih 
strani, licence za programsko opremo ipd.) in za pogo-
stitve do višine 10 % vseh zaprošenih sredstev. Upravi-
čeni stroški niso: stroški telefona in bančni stroški.

Vse upravičene stroške je potrebno izkazati, in sicer 
v vlogi na javni razpis z računi in dokazili o plačilu raču-
nov, izdanimi v obdobju iz IX. točke tega javnega razpi-
sa. Upravičene stroške je potrebno dokazati z dokazili 
o izvedenih programih (kopije dokazil o plačilu plačilnih 
nalogov oziroma računov, bančni izpisi ipd.) ter dokazili 
o namenski porabi sredstev (npr. za prireditve: objave v 
medijih, fotografije ipd., za nabavo strokovne literature: 
dobavnica ipd.), kar mora biti priloženo prijavi na razpis.

VIII. Višina odobrenih sredstev
Pri obravnavi vlog se, ne glede na prijavljeno vre-

dnost programa, kot najvišja vrednost programa posa-
meznega prijavitelja upošteva vrednost 2.000 EUR brez 
vključenega DDV.

Višina sredstev, ki se odobri posameznemu upravi-
čencu, se določi na podlagi določb odloka, tega javnega 
razpisa in razpisne dokumentacije, na podlagi rezulta-
tov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev 
s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.

Najvišji znesek sofinanciranja Mestne občine Nova 
Gorica za posameznega upravičenca je 2.000 EUR.

IX. Obdobje porabe sredstev: obdobje, za katerega 
so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa, je pro-
računsko leto 2022. Sredstva na podlagi tega razpisa 
bodo dodeljena tistim odobrenim programom, ki bodo 
realizirani v času od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022.

X. Rok za predložitev vlog
Rok za oddajo vlog je do vključno 17. 10. 2022 do 

12. ure.
Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje 

17. 10. 2022 do 12. ure prispela po pošti oziroma bo 
osebno oddana na naslov Mestna občina Nova Gorica, 
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 12, 
pritličje). Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.

XI. Organ, pri katerem se vložijo vloge: vloge se 
lahko oddajo osebno ali po pošti v zaprti kuverti s pripi-
som »Ne odpiraj – javni razpis za programe s področja 
kmetijstva in podeželja« na naslov Mestna občina Nova 
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ali 
osebno v sobo 12, pritličje.

XII. Priprava vlog
Prijavitelji se na javni razpis prijavijo z vlogo, ki jo 

lahko podajo izključno na obrazcih razpisne dokumenta-
cije s pokončnim tiskom. Dokazila se prilagajo v fotoko-
pijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva na vpogled 
originale dokazil. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva 
tudi, da predloži listine ali dodatna pojasnila, s katerimi 
dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge. 
Vloga mora vsebovati vse v javnem razpisu in razpisni 
dokumentaciji zahtevane podatke in mora biti dostavlje-
na do roka, določenega v X. točki tega javnega razpisa.

Prijavitelj odda vlogo na razpis v zaprti kuverti, na 
njeno sprednjo stran pa nalepi obrazec »ovojnica po-
nudbe«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V 
obrazcu prijavitelj navede tudi svoje podatke.

XIII. Odpiranje, pregled in ocenitev vlog
Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in bo potekalo 

dne 17. 10. 2022 ob 14. uri.
Prijavitelje, katerih vloge ne bodo popolne, se v 

roku petih delovnih dni od odpiranja pisno pozove, naj 
vloge dopolnijo.

Prepozne vloge, vloge, ki ne bodo oddane na 
obrazcih razpisne dokumentacije ter vloge, ki ne bodo 
dopolnjenje v roku, s sklepom zavrže organ občinske 
uprave, pristojen za kmetijstvo (v nadaljevanju: pristojni 
organ).

Strokovna komisija obravnava popolne vloge na 
podlagi pogojev in meril iz odloka, tega javnega razpi-
sa in razpisne dokumentacije. Po ocenitvi vlog pripravi 
predlog prejemnikov sredstev. Po prejemu predloga izda 
pristojni organ odločbe, s katerimi odloči o dodelitvi raz-
pisanih sredstev. Medsebojne pravice in obveznosti med 
prejemnikom sredstev ter Mestno občino Nova Gorica 
se določijo s pogodbo.

XIV. Obvestilo o izidu razpisa
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasne-

je v 45 dneh po poteku roka iz X. točke tega razpisa.
Odobrena sredstva se izplačajo na podlagi pogod-

be, sklenjene med Mestno občino Nova Gorica in pre-
jemnikom sredstev, po predhodni predložitvi dokazil o 
izvedenih programih ter namenski porabi sredstev.

XV. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni 

strani Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-go-
rica.si po objavi razpisa v Uradnem listu RS. Vloga, ki jo 
je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije s 
pokončnim tiskom, mora vsebovati vse zahtevane prilo-
ge oziroma dokazila. Za vse dodatne informacije v zvezi 
z razpisom lahko pišete na elektronski naslov: zdenka.
kompare@nova-gorica.si.

XVI. Merila za dodelitev sredstev
Zaprošeni zneski posameznega upravičenca se 

točkujejo na podlagi spodaj navedenih meril.

TOČKE
PODROČJE 
DELOVANJA

KMETIJSTVO 1
DRUGO 0,5

AKTIVNOSTI

ORGANIZACIJA 
SAMOSTOJNIH VEČJIH 
PROGRAMOV

1

SODELOVANJE V 
PROGRAMIH MONG

0,75

UDELEŽBA V 
PROGRAMIH DRUGIH 
ORGANIZATORJEV

0,5

IZVAJANJE OSNOVNEGA 
PROGRAMA

0,25

DELEŽ 
ČLANOV  
IZ MONG

81–100 % 1
33–80 % 0,5
0–32 % 0,25

Znesek, ki ga prejme posamezni upravičenec, je 
odvisen od številka točk, ki ga prejme njegova vloga 
ter od višine razpoložljivih sredstev. Vrednost točke se 
izračunana tako, da se prejete točke deli z vsemi mo-
žnimi točkami in dobljeni rezultat pomnoži z zaprošenimi 
oziroma upravičenimi stroški. V primeru, da je razpolo-
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žljivih sredstev premalo, se razpoložljiva sredstva deli 
s seštevkom rezultatov vseh dodeljenih sredstev. Tako 
dobljeni ponder predstavlja znižanje višine pomoči po-
sameznemu upravičencu.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 330-16/2022-01 Ob-3065/22

Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju pro-
gramov društev s področja kmetijstva in podeželja v 
Občini Komen (Uradni list RS, št. 40/15), Odloka o 
proračunu Občine Komen za leto 2022 (Uradni list RS, 
št. 207/21) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 
11/22), Občina Komen objavlja

javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti društev s področja 

kmetijstva in podeželja v Občini Komen  
za leto 2022

1. Naziv: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-

sa je sofinanciranje letnega programa oziroma projektov 
društev, ki delujejo z namenom ohranjanja in pospeše-
vanja dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja pode-
želja v Občini Komen za leto 2022.

3. Višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ko-

men na postavki 110202 »Delovanje in izobraževanje 
društev« v znesku 2.000,00 EUR.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 
31. 12. 2022.

4. Upravičenci do finančnih sredstev
Upravičenci so:
– imajo sedež in področje delovanja na območju 

Občine Komen oziroma imajo sedež izven občine, imajo 
pa včlanjene tudi člane, ki so občani Občine Komen,

– so registrirana skladno s predpisi o društvih ter 
imajo dejavnost s področja kmetijstva oziroma podeželja 
opredeljeno v ustanovitvenem aktu ter

– izpolnjujejo splošne pogoje sofinanciranja.
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci
Pravico do sofinanciranja imajo upravičenci, ki iz-

polnjujejo naslednje pogoje:
– imajo urejeno evidenco o registriranih članih,
– delujejo na področju kmetijstva in podeželja več 

kot eno leto,
– opravljajo dejavnost na neprofitni (nepridobitni) 

osnovi,
– imajo do Občine Komen poravnane vse obvezno-

sti, v kolikor so bili sofinancirani iz občinskega proračuna 
v preteklem letu.

6. Upravičeni stroški sofinanciranja
Upravičeni stroški sofinanciranja so stroški:
– predstavitve in promocije dejavnosti društva ter 

območja delovanja,
– organizacije prireditve ali predstavitev na priredi-

tvah lokalnega in širšega pomena,
– izvedbe in/ali sodelovanja na različnih aktivnostih 

kot so: prikazi običajev, tekmovanja, ocenjevanja ipd.,
– materialni stroški, ki so vezani na izvedbo progra-

ma upravičenca.
Sredstva se ne dodeli za stroške dela oziroma stro-

ške plač prijaviteljev ter stroške vlaganj v nakup oziroma 
vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj 
v lasti, najemu ali upravljanju.

7. Merila za vrednotenje programov oziroma pro-
jektov

Merila so naslednja:

Zap. št. Merila Vrednost točke

1 IZOBRAŽEVANJE

Organizacija ali so-organizacija predavanj, delavnic, tečajev, 
seminarjev ipd. na območju Občine Komen

15 točk/aktivnost

Organizacija ali so-organizacija predavanj, delavnic, tečajev, 
seminarjev ipd. izven območja Občine Komen

10 točk/aktivnost

Organizacija strokovne ekskurzije 5 točk/aktivnost

2 PREDSTAVITVENE  
IN PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI

Promocijski material, ne glede na število izvodov: zloženka, 
katalog, vrečke, spletna stran, letaki, zgibanke, razglednice, 
predstavitev v časopisu (plačljive) ipd.

15 točk/posamezno promocijo

Predstavitev občine  
in društva na raznih sejmih  
in drugih promocijskih aktivnostih

10 točk/posamezno aktivnost

3 PRIREDITVE

Organizacija samostojne prireditve v Občini Komen 30 točk/prireditev

So-organizacija prireditve 20 točk/prireditev

Izvedba oziroma sodelovanje pri različnih aktivnostih, 
prireditvah: izvedba prikaza običajev, tekmovanja, ocenjevanja, 
degustacij ipd., oziroma sodelovanje na mednarodni ravni (MR),  
na državni ravni (DR),  
na regijski ravni (RR)  
in lokalni ravni (LR)

15 točk/prireditev oziroma aktivnost

4 Delovanje društev s sedežem v Občini Komen 20 točk
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Vrednost točke se določi na podlagi razpoložljivih 
proračunskih sredstev za tekoče leto. Višina sofinancira-
nja posameznega programa oziroma projekta je odvisna 
od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.

8. Dokazila o izpolnjevanju pogojev
K izpolnjeni vlogi na javni razpis (Obrazec prijave 

na javni razpis za leto 2022 z vsemi zahtevanimi podatki 
v obrazcu), je potrebno priložiti naslednje priloge:

– fotokopijo odločbe o vpisu v register društev,
– dokazila o vključenosti fizičnih oseb z območja 

Občine Komen (seznam članov) ter
– fotokopijo statuta društva ali drugega ustanovi-

tvenega akta, iz katerega je razvidna dejavnost, ki je 
predmet javnega razpisa (v kolikor ste se na javni razpis 
prijavili že v preteklem letu in se statut ali drugi ustano-
vitveni akt ni spremenil, te priloge ni potrebno ponovno 
prilagati, vendar na to v vlogi opozorite).

9. Rok za predložitev vlog
Prijava na razpis mora biti vložena na priloženem 

obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so 
navedene na obrazcu.

Rok za vložitev vlog je 32 dni od objave v Uradnem 
listu RS. Rok prične teči naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu RS.

Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo do roka, 
navedenega v prejšnjem odstavku osebno oddane v 
sprejemni pisarni občine ali oddane po pošti priporoče-
no na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. 
Vloga, oddana na obrazcu, mora biti dostavljena v za-
pečateni ovojnici. Na prednji strani mora biti označeno: 
»Ne odpiraj – javni razpis: Sofinanciranje programov 
društev s področja kmetijstva in podeželja 2022«, na 
hrbtni strani ovojnice pa mora biti označen naziv in na-
slov sedeža društva.

10. Pregled, obravnava in ocenitev vlog
Komisija, imenovana s sklepom župana, bo pri 

svojem delu upoštevala določila Pravilnika o postop-
kih za izvrševanje proračuna RS. Odpiranje vlog ni 
javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno 
izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, 
in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. 
Prepozno vloženih vlog komisija ne bo obravnavala 
in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru ne-
popolne vloge, se vlagatelja pozove na dopolnitev. 
Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma preveritve 
v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva 
tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu 
ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo 
dopolnjene, bodo s sklepom zavržene. Na podlagi 
ocenjevanja vseh popolnih vlog, bo komisija pripravila 
predlog razdelitve sredstev. O dodelitvi sredstev bo 
odločal direktor občinske uprave s sklepom.

Zoper sklep je možna pritožba v roku 8 dni po preje-
mu sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb 
z ostalimi izbranimi upravičenci. Predmet pritožbe ne 
morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O 
pritožbi odloča župan in njegova odločitev je dokončna. 
Z izbranimi upravičenci bodo sklenjene pogodbe, s ka-
terimi se natančneje uredijo način in pogoji koriščenja 
dodeljenih sredstev.

11. Dodatne informacije: obrazec za prijavo na javni 
razpis je dostopen od dneva objave razpisa v spreje-
mni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, 
dosegljiv je tudi preko spletne strani Občine Komen 
www.komen.si (rubrika »razpisi«). Dodatne informacije 
posreduje Boštjan Frančeškin, tel. 05/731-04-53, e-po-
šta: bostjan.franceskin@komen.si v času uradnih ur.

Občina Komen

Št. 039-1/2022-O305 Ob-3073/22
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi 

(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba 
US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 
35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 
– uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) župan 
Mestne občine Krško, dne 12. 9. 2022, posreduje v 
objavo najavo javnega razpisa in sporoča, da Mestna 
občina Krško 16. 9. 2022 objavlja Javni razpis za so-
financiranje urejanja bivalnih razmer pripadnikov 
romske skupnosti v občini Krško za leto 2022. Vse 
podrobnosti o razpisu, skupaj z razpisno dokumentaci-
jo, so dostopne na spletni strani Mestne občine Krško 
www.krsko.si. Rok za vložitev vlog je: 15. 10. 2022.

Mestna občina Krško
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Št. 128-110-128/2022 Ob-3066/22
Svet zavoda Ljudske univerze Ravne na Koroškem, 

Gačnikova pot 3, 2390 Ravne na Koroškem, v skladu 
z Zakonom o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, 
št. 6/18), Zakonom o organizaciji in financiranju vzgo-
je in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB in 
s spremembami), Odlokom o ustanovitvi Ljudske uni-
verze Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 52/2018), Pravili Ljudske univerze Ravne na 
Koroškem in sklepom št. 114, sprejetim na 15. redni seji 
Sveta zavoda Ljudske univerze Ravne na Koroškem z 
dne 26. 8. 2022, razpisuje prosto delovno mesto

direktorja/direktorice (m/ž)
Javnega zavoda Ljudska univerza  

Ravne na Koroškem (LURA)
Kandidati (m/ž), ki se bodo prijavili na delovno me-

sto direktorja (m/ž), morajo poleg splošnih pogojev, ki jih 
določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnje-
vati še naslednje pogoje:

a) izobrazba, pridobljena po študijskih programih za 
pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izo-
brazbe, pridobljena po študijskih programih, ki v skladu 
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi 
druge stopnje;

b) pedagoško-andragoška izobrazba v skladu z 
zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in 
izobraževanja;

c) opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in iz-
obraževanja;

d) najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 
3 leta v izobraževanju odraslih.

Kandidat (m/ž) mora imeti in dokazati še naslednja 
znanja in sposobnosti: andragoške, pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno 
vodenje zavoda, znanje tujega jezika in računalništva ter 
izkušnje pri vodenju nacionalnih projektov.

Kandidat (m/ž) mora k prijavi priložiti še:
a) overjeno kopijo dokazila o izobrazbi;
b) overjeno kopijo dokazila o opravljenem strokov-

nem izpitu;
c) življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izku-

šenj v vzgoji in izobraževanju z dokazili (le-te naj vse-
binsko in časovno pregledno opredelijo; v pomoč naj do-
dajo izpis iz zavarovanja v RS iz Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje);

d) program dela, vodenja, razvoja in vizije zavoda 
za mandatno obdobje 5 let;

e) originalno potrdilo o nekaznovanosti (izpis dej-
stev iz kazenske evidence);

f) originalno potrdilo sodišča, da zoper osebo ne 
teče kazenski postopek;

g) originalno potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb 
za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga 
izda Ministrstvo za pravosodje.

Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni.
Predviden pričetek dela je 1. 1. 2023.
Svet javnega zavoda bo izbranega kandidata (m/ž) 

imenoval za obdobje petih let in za polni delovni čas.
Kandidat (m/ž) mora pisno prijavo z vsemi dokazili 

o izpolnjevanju zahtevanih pogojev poslati priporočeno 
– prednostno v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – pri-
java na razpis za delovno mesto direktorja/direktorice« 
na naslov Svet zavoda Ljudske univerze Ravne na Ko-

roškem, Gačnikova pot 3, 2390 Ravne na Koroškem, v 
roku 15 dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS. 
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s 
priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Vloge kandidatov (m/ž), ki k prijavi ne bodo priložili 
vseh zahtevanih dokazil, navedenih v razpisu, ne bodo 
uvrščene v izbirni postopek.

Svet Zavoda bo s prijavljenimi kandidati (m/ž), ki 
bodo poslali popolno prijavo in ustrezali razpisnim pogo-
jem, izpeljal predstavitve in razgovore (o datumu bodo 
obveščeni kandidati po elektronski pošti, ki jo bodo na-
vedli v prijavi).

Svet javnega zavoda Ljudske univerze Ravne na 
Koroškem bo kandidate (m/ž) vabil in obveščal izključno 
po elektronski pošti, zato je obvezna sestavina prijave 
tudi elektronski naslov.

O izbiri bodo kandidati (m/ž) pisno obveščeni v za-
konsko določenem roku.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi 
z razpisom, je Leonida Konič, predsednica Sveta za-
voda Ljudske univerze Ravne na Koroškem (leonida.
konic@guest.arnes.si).
Svet zavoda Ljudske univerze Ravne na Koroškem

 Ob-3067/22
Na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in finan-

ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo), v zvezi s 30. in 31. čle-
nom Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, 
št. 6/18) ter na podlagi 65. sklepa redne seje Sveta za-
voda z dne 5. 9. 2022 razpisujemo prosto delovno mesto

direktorja/direktorice zavoda

Za direktorja/direktorico javnega zavoda za izobra-
ževanje odraslih je lahko imenovan, kdor ima:

– izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za 
pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izo-
brazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu 
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi 
druge stopnje,

– pedagoško-andragoško izobrazbo v skladu z za-
konom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in 
izobraževanja,

– opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in iz-
obraževanja in

– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj 
tri leta v izobraževanju odraslih.

Za direktorja/direktorico zavoda je lahko imenovan 
kdor:

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mese-
cev,

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost.

Potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan za dobo petih 

let. Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjena pogodba o 
zaposlitvi za določen čas petih let.

Kandidati/-ke naj vloge z dokazili o izpolnjeva-
nju razpisnih pogojev, opisom dosedanjih delovnih 
izkušenj, kratkim življenjepisom, programom vodenja 
zavoda, vključno z izpisom dejstev iz kazenske evi-

Razpisi delovnih mest
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dence in potrdilom sodišča o tem, da zoper njih ne 
teče kazenski postopek, pošljejo v zaprti ovojnici z 
oznako »Prijava na razpis za direktorja« v petnajstih 
dneh po objavi razpisa (rok začne teči naslednji dan 
po objavi razpisa) na naslov: CDI Univerzum, Grošlje-
va 4, 1000 Ljubljana. 

Vloga se bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan 
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. 

O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 4 mesecev 
od dneva objave razpisa.

CDI Univerzum

 Ob-3068/22
Svet zavoda OŠ Milke Šobar – Nataše, Kurirska 

steza 8, 8340 Črnomelj, je na podlagi sprejetega sklepa 
št. 8-21/22 dne 23. 2. 2022 soglasno sprejel sklep o 
razpisu delovnega mesta

ravnatelja

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj; 
nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 
polni delovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v 
kazenskem postopku pošljite v petnajstih dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Milke Šobar – Na-
taše (Kurirska steza 8), z oznako »Prijava na razpis za 
ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Sveta zavoda OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj

Št. 900-2/2022/1 Ob-3080/22
Svet zavoda Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik 

razpisuje delovno mesto 

ravnatelja/-ice

Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo rav-
natelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-l-269/12-24 in 
47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 2. 2023.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 
polni delovni čas.

Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. 
Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposli-
tvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu (neob-
vezno), delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, po-
trdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat 
ni v kazenskem postopku in potrdilo iz evidence izbrisnih 
obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost 
iz Ministrstva za pravosodje, ki ni starejše od 30 dni, 
izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih 
osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom ime-
novanja ravnatelja, pošljite v 15 dneh po objavi razpisa 
na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Frana Albrehta 
Kamnik, Šolska ulica 1, 1241 Kamnik, z oznako »Prijava 
na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik

Su KS 183/2022-2 Ob-3088/22
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 

prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

1 sodniško mesto višjega sodnika 
na Višjem sodišču v Celju,  
za civilnopravno področje

Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški 
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto 
na višjem sodišču (višji sodnik), določene v 11. členu 
navedenega zakona.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, 

mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 

dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 

prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da 
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in

– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem po-
stopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna 
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana 
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti.

Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV: http://

www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hor-

http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI
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nav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne de-
javnosti po pridobitvi strokovnega naslova iz 4. točke 
prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi z 
dokazili, in

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za 
izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat 
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vr-
hovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za 
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, 
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne 
evidence o državljanstvu.

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prve-
ga odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodni-
ško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11. 
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu 
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Razpisni rok: pisne prijave sprejema Vrhovno sodi-
šče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni 
po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Št. 701-47/2022/2 Ob-3092/22
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi pr-

vega odstavka 29. člena v zvezi z drugim odstavkom 
195. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list 
RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 
47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15, 23/17 – 
ZSSve, 36/19, 139/20 in 54/21; ZDT-1)

1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca 
na Specializiranem državnem tožilstvu  

Republike Slovenije
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki iz polnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev v so dniško funkcijo, določene 

v 8. členu Zako na o sodniški službi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 
46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 
23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C; ZSS), in posebne 
pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega 
tožilca, določene v 25. členu ZDT-1.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektron-

ski naslov kandidata.
Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– ži vljenjepis v obliki Europass z opisom strokovne 

dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za 

imenovanje na razpisano državnotožilsko mesto, ki jih 
kandidat izkaže z izpisom obdobij zavarovanj Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in

– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje 
dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki 
jo vodi ministrstvo, in podatkov iz uradnih evidenc, da 
kandidat ni v kazenskem postopku.

Kandidat, ki še ni bil imenovan za držav nega tožil-
ca, mora prijavi priložiti tudi:

– dokazilo o splošni zdravstveni zmo žnosti, ki na 
dan objave razpisa ni starejše od šestih mesecev,

– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 
prava,

– dokazilo o aktivnem znanju slovenske ga jezika, 
če ni opravil pravniškega državne ga izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in pisno 
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1 
pridobi Ministrstvo za pravosodje.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, 
Župančičeva ulica 3, Ljubljana, 15 dni po objavi razpisa.

Ministrstvo za pravosodje

http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI
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Dts 95/2022-2 Ob-3091/22
Državnotožilski svet na podlagi prvega odstavka 

194. člena v zvezi s četrtim odstavkom 200. člena Za-
kona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 s 
spremembami; v nadaljevanju ZDT-1) objavlja

poziv
državnim tožilcem

k vložitvi prijav za dodelitev enega okrožnega dr-
žavnega tožilca v Oddelek za preiskovanje in pregon 
uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem 
državnem tožilstvu RS za štiri leta za polni delovni čas.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki 

Europass CV) z opisom strokovne dejavnosti po pridobi-
tvi strokovnega naslova univerzitetni diplomirani pravnik 
ali strokovnih naslovov diplomirani pravnik (UN) in ma-
gister prava z dokazili.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Skladno s prvim odstavkom 195. člena v zvezi s 
četrtim odstavkom 200. člena ZDT-1 se pri dodelitvi 
posebej upošteva:

1. trajanje državnotožilske službe,
2. zadnja ocena državnotožilske službe in
3. pridobljene izkušnje s področja obravnavanja 

zadev iz pristojnosti Oddelka za preiskovanje in pregon 
uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem 
državnem tožilstvu RS.

Rok za prijavo je 15 dni od objave poziva.
Pisne prijave morajo kandidati poslati na naslov: Dr-

žavnotožilski svet, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, z oznako 
na ovojnici »Prijava za dodelitev v POSEBNI ODDELEK«.

Državnotožilski svet

 Ob-3069/22
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v na-

daljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za 
knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 
40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javne-
ga interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 
61/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o izvedbi postop-
kov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige 
(Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokov-
nih komisijah Javne agencije Slovenije (Uradni list RS, 
št. 62/18) objavlja Javni poziv za izbor kulturnih pro-
jektov na področju mobilnosti v tujini za leto 2022 
(v nadaljevanju: JP2–MOBILNOST–2022).

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na sple-
tni strani www.jakrs.si.

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave ob-
vestila v Uradnem listu RS dne 16. 9. 2022 ter traja do 
porabe sredstev, vendar najdlje do 17. 10. 2022.

Javna agencija za knjigo RS

 Ob-3098/22
Na podlagi šestega in devetega odstavka 51. člena 

Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1, 
Uradni list RS, št. 25/14) ter 19. člena statuta Kapitalske 
družbe, d.d., Kapitalska družba, d.d., objavlja

poziv
za posredovanje predlogov kandidatov  

za imenovanje v nadzorni svet  
Kapitalske družbe, d.d.

1. Pozivamo zveze oziroma organizacije upokojen-
cev na ravni države, da skupaj oblikujejo predlog 2 kan-
didatov za imenovanje v nadzorni svet Kapitalske druž-
be, d.d. (ime, priimek, rojstni datum in naslov stalnega 
prebivališča), in ga najkasneje do dne 21. 10. 2022 do 
12. ure posredujejo na naslov: Kapitalska družba, d.d., 
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, s pripisom »predlog 
kandidatov za nadzorni svet«.

2. Pozivamo sindikalne zveze oziroma konfede-
racije, reprezentativne za območje države, da posre-
dujejo poimenski seznam elektorjev (ime, priimek, roj-
stni datum in naslov stalnega prebivališča) in predlog 
kandidata, za imenovanje v nadzorni svet Kapitalske 
družbe, d.d. (ime, priimek, rojstni datum in naslov stalne-
ga prebivališča), in sicer najkasneje do dne 21. 10. 2022 
do 12. ure na naslov: Kapitalska družba, d.d., Dunajska 
cesta 119, 1000 Ljubljana, s pripisom »seznam elektor-
jev in predlog kandidata za nadzorni svet«.

Na podlagi pravočasno predloženih seznamov 
elektorjev ter vloženih kandidatur se dne 10. 11. 2022 
izvedejo volitve za oblikovanje predloga kandidata za 
člana nadzornega sveta Kapitalske družbe, d.d. Volitve 
bodo potekale na volišču v pritličju poslovne stavbe 
Smelt na Dunajski cesti 160 v Ljubljani.

Predlogom kandidatov mora biti priloženo njihovo 
soglasje h kandidaturi, življenjepis (v obliki europass) in 
izjavi o izpolnjevanju pogojev za člana nadzornega sveta 
skladno z drugim odstavkom 255. člena Zakona o gospo-
darskih družbah ter 39. členom v zvezi s šestim odstavkom 
51. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu.

Kapitalska družba, d.d.

Št. 430-85/2022-1 Ob-3075/22
Na podlagi 29. člena Zakona o žičniških napravah 

za prevoz oseb /ZŽNPO/ (Uradni list RS, št. 126/03, 
33/14, 200/20) in 19. člena Odloka o predmetu in pogo-
jih za podelitev koncesije za graditev žičniških naprav 
na smučišču Zatrnik v Občini Gorje (Uradno glasilo slo-
venskih občin, št. 36/22) objavljamo

javni poziv
za predložitev vlog za neposredno podelitev 

koncesije za graditev žičniških naprav  
na smučišču Zatrnik v Občini Gorje

Koncedent: Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 
Zgornje Gorje.

1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za gradi-
tev žičniških naprav na smučišču Zatrnik v Občini Gorje.

2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dia-
loga.

3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: trideset let.
4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna 

dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Gor-
je: www.gorje.si.

Druge objave
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5. Način, kraj in čas oddaje vloge
Prijavitelji morajo svoje vloge osebno ali priporoče-

no po pošti predložiti v določenem razpisnem roku v za-
prti ovojnici na naslov: Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 
4247 Zgornje Gorje.

Na prednji strani ovojnice mora biti navedeno: »Ne 
odpiraj – Prijava na javni poziv – koncesija za graditev 
žičniških naprav«.

Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden 
naziv in naslov pošiljatelja.

Vloge je potrebno oddati najkasneje do 7. 11. 2022 
do 12. ure.

6. Izdelava vloge
Prijavitelj mora oddati vlogo na obrazcih, predpisa-

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

Prijavitelj lahko svojo vlogo dopolnjuje oziroma 
spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka 
za oddajo vloge.

6.1 Pogoji za pravilnost vloge
Koncedent bo ocenjeval in izbiral izključno le veljav-

ne vloge. Veljavne bodo tiste vloge, ki bodo pravočasne 
in popolne.

Vloga je pravočasna, če je osebno oddana oziroma 
če prispe po pošti na naslov koncedenta do datuma in 
ure, določene v razpisu.

Vloga je popolna:
– če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje razpisane po-

goje,
– če je podana za razpisano izvajanje gradnje žični-

ških naprav na smučišču Zatrnik v Občini Gorje,
– če je popolna glede na besedilo javnega poziva.
6.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri 

kontaktni osebi: Primož Tomše Zorč, e-pošta: obcina.
gorje@gorje.si, tel. 04/575-18-00.

Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji po-
sredovati po elektronski pošti na naslov: obcina.gorje@
gorje.si.

Koncedent bo vse odgovore na postavljena vpra-
šanja objavil na uradni spletni strani Občine Gorje: 
www.gorje.si.

7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
Koncedent lahko najkasneje šest dni pred potekom 

roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno do-
kumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« obja-
vljena na uradni spletni strani koncedenta: www.gorje.si.

Koncedent bo v tem primeru po potrebi podaljšal 
rok za oddajo vloge, da bo prijaviteljem omogočil upo-
števanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne doku-
mentacije. Z odložitvijo roka za oddajo vloge se pravice 
in obveznosti koncedenta in prijaviteljev vežejo na nove 
roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za 
oddajo vloge.

8. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Za izbiro najugodnejše vloge bo uporabljeno merilo 

ekonomsko najugodnejša ponudba.
Merila so določena v razpisni dokumentaciji.
9. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi 

konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni doku-
mentaciji.

V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji za 
predložitev skupne vloge.

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

Koncedent bo priznal sposobnost prijavitelju, ki bo 
ob dokazilih za izpolnjevanje pogojev iz 7. člena Odloka 
o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za gradi-
tev žičniških naprav na smučišču Zatrnik v Občini Gorje 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/22) predložil še 
naslednja dokazila:

– koncesijsko pogodbo za graditev obstoječih žični-
ških naprav, s katerimi bodo prometno povezane žični-
ške naprave iz prvega odstavka 4. člena odloka;

– dovoljenje pristojnega ministrstva za graditev ob-
stoječih žičniških naprav, s katerim bodo prometno po-
vezane žičniške naprave iz prvega odstavka 4. člena 
odloka.

Prijavitelju, ki bo izpolnil vse razpisne pogoje dolo-
čene z razpisno dokumentacijo bo koncedent izdal sklep 
o priznaju sposobnosti.

Prijavitelji bodo obveščeni o priznanju sposobnosti 
po 1. fazi postopka najkasneje v 30 dneh po poteku roka 
za oddajo vlog.

Koncedent bo prijavitelja, ki mu bo priznal sposob-
nost, povabil k oddaji končne ponudbe in s prijaviteljem 
izvedel še dialog.

Po zaključku pogajanj in predložitvi končne ponud-
be, bo koncedent izvedel še upravni postopek in v tem 
postopku z odločbo izbral najugodnejšega prijavitelja.

10. Koncesijska pogodba: izbrani prijavitelj bo dol-
žan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 30 dni po do-
končnosti upravne odločbe.

Občina Gorje



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 120 / 16. 9. 2022 / Stran 2045 

Št. 2153-8/2021/12 Ob-3063/22
V register političnih strank se pri politični stranki Kon-

kretno, s sedežem v Ljubljani, Beethovnova ulica 2, 
ter z matično številko: 2701413000, vpiše sprememba 
naslova sedeža stranke v: Ljubljana, Stegne 33.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Št. 101-2/2022-6221-4 Ob-2998/22
V evidenco statutov sindikatov, vodeno pri Upravni 

enoti Lenart pod zaporedno št. 18, kamor je vpisan Sin-
dikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slo-
venije, Območni odbor Lenart, s sedežem Spodnja 
Voličina 82, 2232 Voličina in matično št. 1566199, se z 
dnem 12. 8. 2022 vpiše sprememba sedeža sindikata. 
Kot nov sedež sindikata se vpiše: Šolska ulica 2, 2234 
Benedikt. 

Pravila o notranji organizaciji in načinu delovanja 
SVIZ Območni odbor Lenart, sprejeta na seji Območne-
ga odbora SVIZ Lenart, dne 26. 7. 2022, se hranijo pri 
Upravni enoti Lenart.

Evidence sindikatov
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Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 59/2017 Os-2916/22
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici 

Katji Rožič Bračko, v nepravdni zadevi za vzposta-
vitev etažne lastnine na stavbi ID znak 657-1098, z 
naslovom Razlagova ulica 22, Maribor, stoječi na par-
celi ID znak 657 1177, na predlog predlagatelja: Jožef 
Sever, Župančičeva ulica 7, Slovenska Bistrica; zoper 
nasprotna udeleženca: 1. DUOLIFT d.o.o., Razlagova 
ulica 22, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa Miha-
ela Bulović Ćulum, odvetnica v Slovenski Bistrici in 
2. ECM Ekonomski center Maribor d.o.o., Razlagova 
ulica 22, Maribor, ki ga zastopa skrbnik za poseben 
primer, Peter Pečenik, odvetnik v Mariboru, 11. 8. 
2022 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev 
pravnih naslovov:

– prodajna pogodba z dne 5. 12. 1994, sklenje-
na med prodajalcem Ekonomski center Maribor p.o., 
Razlagova ulica 22, Maribor in kupcem Prodent Den-
tal-Medical d.o.o., Ljubljana, Prijateljeva 22, s katero 
je prodajalec kupcu prodal poslovne prostore v pritličju 
poslovne stavbe v Mariboru, Razlagova ulica 22, in si-
cer levo od vhoda prostor v izmeri 126,35 m², pisarno v 
izmeri 6,75 m² in predprostor v izmeri 11,30 m², v skupni 
izmeri 144,40 m² ter sorazmerni delež skupnih prosto-
rov stavb in skupnih delov stavbe, stoječe na parceli 
št. 1177, pripisani zemljiškoknjižnemu vložku št. 926 k.o. 
Maribor-grad in na prodanem dovolil vknjižbo etažne 
lastnine v korist kupca.

– prodajna pogodba z dne 26. 9. 1997, sklenjena 
med prodajalcem Prodent Dental Medical d.o.o., Jurčk-
ova pot 69, Ljubljana in Jožefom Severjem s.p., Župan-
čičeva 7, Slovenska Bistrica, s katero je prodajalec kup-
cu prodal poslovne prostore v pritličju poslovne stavbe 
v Mariboru, Razlagova ulica 22 v izmeri 144,40 m² ter 
sorazmerni delež skupnih prostorov stavb in skupnih 
delov stavbe, stoječe na parceli št. 1177, pripisani ze-
mljiškoknjižnemu vložku št. 926 k.o. Maribor-grad in na 
prodanem dovolil vknjižbo etažne lastninske pravice v 
korist kupca.

– listina za ureditev zemljiškoknjižnega stanja z 
dne 19. 3. 1998, sklenjena med Ekonomskim centrom 
Maribor p.o., Razlagova ulica 22, Maribor in Jožefom 
Severjem, s.p., Župančičeva 7, Slovenska Bistrica, ob 
sodelovanju Prodent Dental-Medical d.o.o., Ljubljana, s 
katero ugotavljajo, da je v pogodbah z dne 5. 12. 1994 
in 26. 9. 1997 napačna navedba številke zemljiškoknji-
žnega vložka k.o. Maribor-grad, ki je 1306 in ne 926; da 
prestavljajo sedaj poslovni prostori v lasti Jožefa Severja 
poslovni prostor št. P01 v izmeri 7,17 m², P02 v izmeri 
9,09 m², P03 v izmeri 92,70 m², P04 v izmeri 11,54 m², 
P05 v izmeri 3,60 m², P07 v izmeri 8,00 m², kar skupaj 
znaša 144,40 m² ter da znaša površina skupnih prosto-
rov, katerih solastnik je Jožef Sever z vsemi etažnimi 
lastniki (toplotna podpostaja št. 016 v kleti, recepcija, ve-
trolov, shramba pasaže in sanitarije v pritličju, strojnica, 
dvigalo, stopnišča s pripadajočimi hodniki, označenimi z 
obrobo z neprekinjeno rdečo črto na projektu za etažne 
lastnike), 27,10 m² (9,13 %).

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navede-
nih nepremičninah, da v enem mesecu od objave tega 
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist predlagatelja.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 8. 2022

N 59/2017 Os-2917/22

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici 
Katji Rožič Bračko, v nepravdni zadevi za vzpostavitev 
etažne lastnine na stavbi ID znak 657-1098, z naslovom 
Razlagova ulica 22, Maribor, stoječi na parceli ID znak 
657 1177, na predlog priglasiteljice: Univerza v Maribo-
ru, Slomškov trg 15, Maribor; zoper nasprotna udele-
ženca: 1. DUOLIFT d.o.o., Razlagova ulica 22, Maribor, 
ki ga po pooblastilu zastopa Mihaela Bulović Ćulum, 
odvetnica v Slovenski Bistrici in 2. ECM Ekonomski 
center Maribor d.o.o., Razlagova ulica 22, Maribor, ki 
ga zastopa skrbnik za poseben primer, Peter Pečenik, 
odvetnik v Mariboru, 11. 8. 2022 izdalo sklep o začetku 
postopka za vzpostavitev pravnih naslovov:

– pogodba o brezplačnem prenosu z dne 21. 5. 
1996, sklenjena med Univerzo v Mariboru, Krekova uli-
ca 5, Maribor in Ekonomskim institutom Maribor d.o.o., 
Razlagova ulica 22, Maribor, s katero je Ekonomski 
institut Maribor d.o.o. na Univerzo v Mariboru prenesel 
poslovne prostore v drugem nadstropju poslovne stav-
be z naslovom Maribor, Razlagova ulica 22, v izmeri 
225,60 m².

– aneks št. 1 k pogodbi o brezplačnem prenosu z 
dne 21. 5. 1996, sklenjen 14. 6. 2002 med Univerzo v 
Mariboru, Krekova ulica 5, Maribor in Ekonomskim in-
stitutom Maribor d.o.o., Razlagova ulica 22, Maribor, v 
katerem sta pogodbenika podrobneje navedla predmet 
prenosa, in sicer da zajema celotno drugo nadstro-
pje poslovne stavbe z naslovom Maribor, Razlagova 
ulica 22, stoječe na parceli št. 1177, vpisani pod vložno 
številko 1306 k.o. Maribor-grad, pripadajoči del sku-
pnih prostorov vseh lastnikov v stavbi v idealnem dele-
žu in pripadajoči del funkcionalnega zemljišča parcele 
št. 1177 k.o. Maribor-grad.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navede-
nih nepremičninah, da v enem mesecu od objave tega 
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist priglasiteljice.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 8. 2022

N 59/2017 Os-2918/22
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici 

Katji Rožič Bračko, v nepravdni zadevi za vzpostavitev 
etažne lastnine na stavbi ID znak 657-1098, z naslovom 
Razlagova ulica 22, Maribor, stoječi na parceli ID znak 
657 1177, na predlog priglasitelja: Ekonomski institut 
Maribor d.o.o., Razlagova ulica 22, Maribor, zastopane-
ga po pooblaščenki NIPS Nepremičnine, Sabina Grab-
ner s.p., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor; zoper naspro-
tna udeleženca: 1. DUOLIFT d.o.o., Razlagova ulica 22, 

Objave sodišč
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Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa Mihaela Bulović 
Ćulum, odvetnica v Slovenski Bistrici in 2. ECM Eko-
nomski center Maribor d.o.o., Razlagova ulica 22, Ma-
ribor, ki ga zastopa skrbnik za poseben primer, Peter 
Pečenik, odvetnik v Mariboru, 11. 8. 2022 izdalo sklep 
o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslo-
va: listina za ureditev zemljiškoknjižnega stanja z dne 
23. 3. 1998, sklenjena med Ekonomskim centrom 
Maribor p.o., Razlagova ulica 22, Maribor in Ekonom-
skim inštitutom Maribor d.o.o., Razlagova ulica 22, 
Maribor, v kateri sta se pogodbeni stranki sporazumeli 
in je Ekonomski center Maribor p.o. dovolil, da se: 
1.) na poslovnih prostorih št. 1 do 15 v skupni izmeri 
255,10 m² in ki se nahajajo v kleti, prostorih št. 101 
do 117 v skupni površini 256,17 m² in ki se nahajajo 
v I. nadstropju, prostorih št. 404, 406 do 411 in 414 v 
skupni izmeri 126,86 m² in ki se nahajajo v IV. nad-
stropju, vsi v poslovni stavbi na Razlagovi ulici 22 v 
Mariboru, na parceli št. 1177, zemljiškoknjižni vložek 
št. 1306 k.o. Maribor-grad vpiše etažna lastnina v ko-
rist Ekonomskega centra Maribor p.o. do celote ter na 
skupnih prostorih v IV. in V. nadstropju stavbe (sanita-
rije št. 417 in 418 v IV. nadstropju) 4,48 m² (35,57 %), 
na skupnih prostorih v IV. nadstropju (hodnik št. 415 
in št. 416 ter shramba št. 419) 22,98 m² in skupnih 
prostorih toplotna podpostaja št. 016 v kleti, recepci-
ja, vetrolov, shramba, pasaže in sanitarije v pritličju, 
strojnica, dvigalo, stopnišča s pripadajočimi hodni-
ki, označenimi z obrobo z neprekinjeno rdečo črto 
na projektu za etažne lastnike, 119,33 m² (40,20 %); 
2.) na poslovnih prostorih št. 201 do 215 v skupni 
izmeri 256,32 m², ki se nahajajo v II. nadstropju, pro-
storih št. 301 do 318 v skupni izmeri 255,56 m², ki se 
nahajajo v III. nadstropju, prostorih št. 507 in 508 v 
skupni izmeri 36,20 m², ki se nahajajo v V. nadstropju, 
kar vse skupaj znaša 548,08 m² (35,30 %), v poslov-
ni stavbi na Razlagovi ulici 22 v Mariboru na parceli 
št. 1177, zemljiškoknjižni vložek št. 1306 k.o. Mari-
bor-grad vpiše etažna lastnina v korist Ekonomskega 
instituta Maribor d.o.o. do celote ter na skupnih pro-
storih v IV. in V. nadstropju stavbe (sanitarije št. 417 
in 418 v IV. nadstropju) 1,28 m² (10,15 %), na skupnih 
prostorih v V. nadstropju (hodnik št. 511 ter shramba 
št. 510) 8,73 m² (22,39 %) in skupnih prostorih to-
plotna podpostaja št. 016 v kleti, recepcija, vetrolov, 
shramba, pasaže in sanitarije v pritličju, strojnica, 
dvigalo, stopnišča s pripadajočimi hodniki, označeni-
mi z obrobo z neprekinjeno rdečo črto na projektu za 
etažne lastnike, 104,78 m² (35,30 %).

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navede-
nih nepremičninah, da v enem mesecu od objave tega 
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist priglasitelja.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 8. 2022

N 59/2017 Os-2919/22

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici 
Katji Rožič Bračko, v nepravdni zadevi za vzposta-
vitev etažne lastnine na stavbi ID znak 657-1098, z 
naslovom Razlagova ulica 22, Maribor, stoječi na par-
celi ID znak 657 1177, na predlog priglasitelja: Marteh 
d.o.o., Razlagova ulica 22, Maribor, zastopanega po 
Mihaeli Bulović Ćulum, odvetnici v Slovenski Bistrici; 
zoper nasprotna udeleženca: 1. DUOLIFT d.o.o., Raz-

lagova ulica 22, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa 
Mihaela Bulović Ćulum, odvetnica v Slovenski Bistrici 
in 2. ECM Ekonomski center Maribor d.o.o., Razlago-
va ulica 22, Maribor, ki ga zastopa skrbnik za poseben 
primer, Peter Pečenik, odvetnik v Mariboru, 11. 8. 2022 
izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev prav-
nega naslova: prodajna pogodba z dne 9. 10. 2003, 
sklenjena med prodajalcem odvetnikom Borisom Mi-
leto, Razlagova ulica 22, Maribor in kupcem MCM 
Mikrofilmski center Maribor d.o.o., Razlagova ulica 22, 
Maribor, s katero je prodajalec kupcu prodal poslovne 
prostore pisarne št. 101, 102, 103 in 104 v skupni iz-
meri 40,60 m² v prvem nadstropju poslovne stavbe z 
naslovom Maribor, Razlagova ulica 22, stoječi na par-
celi št. 1177 k.o. Maribor-grad in na teh dovolil vknjižbo 
lastninske pravice v korist kupca.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navede-
nih nepremičninah, da v enem mesecu od objave tega 
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist priglasitelja.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 8. 2022

N 59/2017 Os-2920/22

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici 
Katji Rožič Bračko, v nepravdni zadevi za vzpostavitev 
etažne lastnine na stavbi ID znak 657-1098, z naslo-
vom Razlagova ulica 22, Maribor, stoječi na parceli 
ID znak 657 1177, na predlog priglasitelja: Tadej Kac, 
Pupinova ulica 4, Maribor; zoper nasprotna udeleženca: 
1. DUOLIFT d.o.o., Razlagova ulica 22, Maribor, ki ga po 
pooblastilu zastopa Mihaela Bulović Ćulum, odvetnica 
v Slovenski Bistrici in 2. ECM Ekonomski center Mari-
bor d.o.o., Razlagova ulica 22, Maribor, ki ga zastopa 
skrbnik za poseben primer, Peter Pečenik, odvetnik v 
Mariboru, 11. 8. 2022 izdalo sklep o začetku postopka 
za vzpostavitev pravnih naslovov:

– pogodba o nakupu z dne 20. 10. 2003, sklenje-
na med prodajalcem ECM, Ekonomski center Maribor 
d.o.o. in kupcem Poslovne rešitve d.o.o, s katero je 
prodajalec kupcu prodal poslovni prostor št. 504 ozi-
roma mansardno pisarno v skupni izmeri 20,40 m² in 
sorazmerni delež skupnih prostorov v V. nadstropju po-
slovne stavbe na Razlagovi ulici 22 v Mariboru, stoječi 
na parceli št. 1177 pripisani zemljiškoknjižnemu vložku 
št. 1306.

– kupoprodajna pogodba z dne 6. 3. 2007, sklenje-
na med prodajalcem Poslovne rešitve d.o.o., Razlagova 
ulica 22, Maribor in kupcem Tadejem Kacom, Marionova 
10, Maribor, s katero je prodajalec kupcu prodal poslov-
ni prostor št. 504 oziroma mansardno pisarno v skupni 
izmeri 20,40 m² in sorazmerni delež skupnih prostorov 
v V. nadstropju poslovne stavbe na Razlagovi ulici 22 
v Mariboru stoječi na parceli št. 1177 pripisani zemlji-
škoknjižnemu vložku št. 1306 k.o. Maribor-grad in na 
prodanem dovolil vknjižbo etažne lastninske pravice v 
korist kupca.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navede-
nih nepremičninah, da v enem mesecu od objave tega 
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist priglasitelja.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 8. 2022
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Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

III N 600/2020 Os-2824/22
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožnem sodni-

ku Gregorju Berdenu, v nepravdni zadevi predlagatelja 
Centra za socialno delo Gorenjska, Koroška cesta 19, 
Kranj, zoper nasprotna udeleženca: 1. Biljana Đuka-
nović, Zapuže 16, Begunje na Gorenjskem in 2. Oli-
ver Turnšek, Allersbergerastrasse 60, 90461 Nürnberg, 
Nemčija, zaradi spremembe namestitve mld. otroka v 
zavod, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postop-
ku, postavilo nasprotnemu udeležencu Oliverju Turen-
šek, neznano prebivališče (zadnje stalno prebivališče: 
Allersbergerstrasse 60, 90461 Nürnberg, Nemčija) za-
časno zastopnico odvetnico Ladi Voršič, Benedičičeva 
pot 15, 4000 Kranj.

Začasna zastopnica ima v postopku, v katerem je 
postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice.

Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od 
dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stran-
ka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma, dokler organ za socialne zadeve ne sporoči 
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 8. 2022

II N 411/2021 Os-2848/22
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici 

svetnici Janji Roblek, v nepravdni zadevi predlagatelji-
ce Jelene Agafonova, Cankarjeva 50, Radovljica, ki jo 
zastopa dr. Mateja Likozar Rogelj, odvetnica v Kranju, 
zoper nasprotnega udeleženca Denisa Marić, Shema-
ra tower 2203, AE Dubai, dejansko bivališče neznano, 
zaradi razveze zakonske zveze, zaupanja mld. otrok 
v varstvo in vzgojo, določitve preživnine in stikov na 
podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v na-
daljnjem besedilu: ZPP), v zvezi z 42. členom Zakona o 
nepravdnem postopku (v nadaljnjem besedilu: ZNP-1), 
postavilo nasprotnemu udeležencu Denisu Mariću, roj. 
7. 6. 1981, neznano prebivališče, začasno zastopni-
co odvetnico Marjeto Hudovernik, Cesta Staneta Ža-
garja 12, Kranj.

Začasna zastopnica ima v postopku, v katerem je 
postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zasto-
pnika nasprotnega udeleženca.

Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica 
od dneva postavitve in vse do takrat, dokler nasprotni 
udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred 
sodiščem oziroma dokler organ za socialne zadeve ne 
sporoči sodišču, da mu je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 8. 2022

0292 VL 6854/2022 Os-2987/22
Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni zadevi upni-

ka Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Lju-
bljana, ki ga zastopa odv. Manja Grosek – odvetnica, 
Partizanska cesta 36, Maribor, proti dolžniku Darjanu 
Hudorovac, Cesta krških žrtev 11, Krško, zaradi izterjave 
1.300,47 EUR s pp, sklenilo: 

Dolžniku Darjanu Hudorovcu, EMŠO 1702995500068, 
brez znanega dejanskega prebivališča, s prijavljenim za-
konskim prebivališčem, 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 dolžniku postavi od-
vetnik Dušan Dornik ml., Cesta krških žrtev 40, Krško. 

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do ta-
krat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 6. 7. 2022

3190 I 332/2022 Os-2959/22
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi 

upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživ-
ninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 
Ljubljana, zoper dolžnika Bubacarr Marong, Šmartinska 
cesta 28, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 0,00 EUR 
s pp, sklenilo:

Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica. 

Za začasno zastopnico se postavi Mojca Lorenci 
Visinski, Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do 
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za social-
ne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 8. 2022

0956 I 2179/2021 Os-2960/22
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, pro-
ti dolžniku Chaker Bechibani, EMŠO 2301994500268, 
Mestni trg 1, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave pre-
živnine, sklenilo:

Dolžniku se na podlagi 4. točke drugega odstav-
ka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi 
začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Krištof Do-
men, Miklošičeva 30, 1000 Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do ta-
krat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 6. 2022

II N 174/2022 Os-2774/22
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici 

svétnici dr. Jasni Murgel v nepravdni zadevi predla-
gateljice Gabrijele Markuš, EMŠO: 1712982505392, 
Hočko Pohorje 15c, Hoče, ki jo zastopa Tjaša Gojkovič, 
odvetnica v Mariboru, proti nasprotnemu udeležencu 
Vladimirju Maljković, EMŠO: 1112983500648, Hočko 
Pohorje 15c, Hoče, zaradi spremembe stikov, na pod-
lagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v 
zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku 
(ZNP-1) sklenilo:

V nepravdni zadevi, ki se vodi pod II N 174/2022, 
se za začasno zastopnico nasprotnemu udeležencu 
postavi odvetnica Vesna Golob, Partizanska c. 30, 2000 
Maribor.
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Začasna zastopnica bo zastopala nasprotnega 
udeleženca, dokler nasprotni udeleženec ali njegov po-
oblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, 
da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 7. 2022

N 62/2021-23 Os-2963/22
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni 

sodnici Klaudiji Zadravec Ščančar, v nepravdni za-
devi predlagajoče stranke Jerneje Smodiš, EMŠO: 
2109985505372, Lipovci 70/b, Beltinci, ki jo zastopa od-
vetnik Oskar Šooš, zoper nasprotni udeleženki: 1. Marie 
Therese Gomboc Spillebout, & Rue Des Belitres, 02110 
Brancourt Le Grand, Francija in 2. Jocelyne Gomboc 
Sanson, 28 Hameau De Douvieux, 80200 Monechy – 
Lagache, Francija, zaradi delitve solastnih nepremičnin, 
s sklepom opr. št. N 62/2021-22 z dne 23. 8. 2022 na-
sprotni udeleženki Marie Therese Gomboc Spillebout, 
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku, ki se uporablja na podlagi 42. čle-
na Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1) postavilo 
začasnega zastopnika, odvetnika Cirila Logarja, Miklo-
šičev trg 2, Ljutomer, saj je nasprotna udeleženka Ma-
rie Therese Gomboc Spillebout neznanega bivališča in 
nima pooblaščenca.

Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega 
je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega za-
stopnika, in sicer od dneva postavitve in vse do takrat, 
dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 8. 2022

II N 123/2019-33 Os-2984/22
Okrožno sodišče v Novem mestu je v nepravdni za-

devi, opr. št. II N 123/2019, predlagatelja CSD Dolenjska 
in Bela krajina, Resslova ulica 7b, Novo mesto, zoper 
nasprotnega udeleženca: 1. Samira Šumar Mujkanović, 
Jakčeva ulica 14, Novo mesto, 2. Muharem Mujkanović, 
Tržac, BA 77225 Tržačka Raštela, BiH, ter udeleženca 
Strokovni center Višnja Gora, Cesta Dolenjskega od-
reda 19, Višnja Gora, zaradi predloga za namestitev 
otroka v zavod, na podlagi 4. točke drugega odstavka 
82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi 
z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1), 
drugemu nasprotnemu udeležencu zaradi nezmožnosti 
vročitve sodnih pisanj postavilo začasno zastopnico Ve-
sno Bajec, Glavni trg 10, Novo mesto.

Začasna zastopnica bo zastopala interese druge-
ga udeleženca v nepravdni zadevi vse dotlej, dokler se 
ne ugotovi njegovo prebivališče oziroma dokler drugi 
nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne na-
stopita pred sodiščem.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 25. 8. 2022

II N 61/2022-16 Os-3002/22
Okrožno sodišče v Novem mestu je v nepravdni za-

devi, opr. št. II N 61/2022, predlagatelja CSD Dolenjska 
in Bela krajina, Resslova ulica 7b, Novo mesto, zoper 
nasprotnega udeleženca: 1. Samira Šumar Mujkanovič, 
Jakčeva ulica 14, Novo mesto, 2. Muharem Mujkanović, 

Tržac, BA 77225 Tržačka Rastela, BiH, ter udeleženca 
Vzgojni zavod Planina, Planina 211, Planina, zaradi 
namestitve otroka v zavod, na podlagi 4. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) 
v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku 
(ZNP-1), drugemu nasprotnemu udeležencu zaradi ne-
zmožnosti vročitve sodnih pisanj postavilo začasno za-
stopnico Vesno Bajec, Glavni trg 10, Novo mesto.

Začasna zastopnica bo zastopala interese drugega 
nasprotnega udeleženca v nepravdni zadevi vse dotlej, 
dokler se ne ugotovi njegovo prebivališče oziroma do-
kler drugi nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec 
ne nastopita pred sodiščem.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 31. 8. 2022

0122 I 79/2021 Os-2925/22
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku izvršilni 

postopek na predlog upnika Javni štipendijski, razvojni, 
invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Du-
najska cesta 20, Ljubljana, proti dolžniku Josipu Majce-
nović, Mestni trg 1, Ptuj, zaradi izterjave 12.325,61 EUR 
s pp.

Sodišče je v zadevi na predlog upnika v skladu s 
4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o 
izvršbi in zavarovanju – ZIZ dolžniku postavilo začasne-
ga zastopnika Matica Klemenčiča, odvetnika na Ptuju.

Na podlagi 83. člena ZPP ima začasni zastopnik 
v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in 
dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti 
pa ima od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dol-
žnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 9. 8. 2022

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 15/2022 Os-2823/22
Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščinski 

postopek po pokojni Mariji Kušljan, rojeni 14. 9. 1936, z 
zadnjim prebivališčem Kamna gorica 8, Cerknica, drža-
vljanki Republike Slovenije, umrli 24. 11. 2021.

Zapustnica nima dedičev I. in II. dednega reda, so-
dišču pa niso znani vsi dediči III. dednega reda, to so za-
pustničini bratranci in sestrične oziroma njihovi potomci. 
Zato sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku po 
pokojni Mariji Kušljan, naj se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica.

Po poteku enoletnega oklicnega roka bo sodišče 
zapuščinski postopek nadaljevalo in ga končalo na pod-
lagi podatkov, ki jih bo imelo takrat.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 3. 8. 2022

D 212/2021 Os-2815/22
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 

po pok. Košir Janezu, roj. 14. 1. 1864, nazadnje stanu-
jočemu Retje 62, Loški Potok, umrlemu 26. 12. 1924 
ravno tam.
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Tekom zapuščinskega postopka sodišče ni uspelo 
ugotoviti ali obstajajo po zap. kakšni dediči, ki bi prišli 
v poštev za dedovanje po njem, zato je dne 9. 6. 2021 
izdalo oklic dedičem, na katerega pa se v oklicnem roku 
enega leta ni nihče javil, zato sodišče šteje, da po zap. 
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 do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in 
zapustnikovih obveznostih lahko upniki pridobijo pri tu-
kajšnjem sodišču.

V primeru, če noben upnik ne bo pravočasno vložil 
zahteve za prenos zapustnikove zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev 
prešla na Republiko Slovenije, pri čemer slednja za za-
pustnikove dolgove ne bo odgovarjala.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 27. 7. 2022

D 684/2021-49 Os-2812/22

Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku zapuščin-
ski postopek po pokojni Adi Mihelič, rojeni Pušar, hčeri 
Blaža, roj. 20. 10. 1925, državljanki Republike Slovenije, 
vdovi, umrli 21. 5. 2021, nazadnje stanujoči Šorlijeva 
ulica 5, Kranj.

Zapustnica je bila vdova, potomcev ni imela. Starša 
sta umrla pred zapustnico. Imela je sestre Mici Črtanec 
(umrla pred zapustnico, potomcev ni imela), Angelo 
Kozjak in Ljudmilo Smolej ter brate Stanislava Pušarja, 
Francija Pušarja in Vinka Pušarja (umrl pred zapustni-
co, potomcev ni imel). Angela Kozjak je umrla pred 
zapustnico in zapustila potomce Angelo Černelč, Ja-
neza Markiča, Tadeja Markiča in Marjana Markiča. Tudi 
Ljudmila Smolej je umrla pred zapustnico in zapustila 
potomce Elizabeto Špan (umrla pred zapustnico, po-
tomcev ni imela), Janka Smoleja, Alojza Bogdana Smo-
leja (umrl pred zapustnico in zapustil potomca Boštjana 
Smoleja in Mojco Smolej), Marijo Radinović, Bernardo 
Fuchs, Vilibalda Smoleja (umrl pred zapustnico in za-
pustil potomko Valerijo Hartman), Marka Smoleja (umrl 
pred zapustnico in zapustil potomca Marka Smoleja) in 
Lovrenca Smoleja (umrl pred zapustnico in zapustil po-
tomko Natašo Smolej). Zapustničin brat Stanislav Pušar 
je prav tako umrl pred zapustnico in zapustil potomce 
Stanka Pušarja (umrl pred zapustnico in zapustil po-
tomce Marjeto Ivanović, Martino Medved, Stanislavo 
Bezinger, Branka Pušarja in Bogdana Pušarja), Viktorja 
Pušarja in Marto Pušar (umrla pred zapustnico in zapu-
stila potomko Karolino Vidovič Pušar). Tudi zapustničin 
brat Franci Pušar je umrl pred zapustnico in zapustil po-
tomce Franca Pušarja (umrl pred zapustnico in zapustil 
potomki Natašo Sušnik in Tanjo Kogovšek), Sonjo Rode 
(umrla pred zapustnico in zapustila potomca Marjana 
Rodeta in Emila Rodeta), prav tako pa bi naj imel še 
potomce v Kanadi, vendar sodišče podatke o slednjih 
ni uspelo pridobiti.

Sodišču niso znani vsi podatki dedičev II. dednega 
reda (zapustničini nečaki in pranečaki), zato na podlagi 
določbe 206. člena Zakona o dedovanju poziva morebi-
tne dediče drugega dednega reda oziroma vse, ki misli-
jo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica 
na oglasni in spletni strani naslovnega sodišča ter v 
Uradnem listu RS.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski po-
stopek nadaljevalo in zaključilo na podlagi razpoložljivih 
podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 28. 7. 2022

III D 2002/2021 Os-2816/22
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okraj-

nem sodišču v Mariboru, po pokojnem Zupanič An-
tonu, roj. 2. 1. 1952, drž. RS, poročenem, nazadnje 
stan. Cesta v Rogozo 9B, Miklavž na Dravskem polju, 
umrlem 22. 6. 2021, pridejo v poštev kot dediči po 
pokojnem dediči III. dednega reda, neznanih imen in 
naslovov.

Sodišče zato poziva dediče III. dednega reda, 
neznanih imen in naslovov ter vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave oklica v Uradnem listu RS pod opr. 
št. III D 2002/2021, 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 28. 6. 2022

D 379/2021 Os-2256/22
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski 

postopek po pokojni Ani Čerin, rojeni Krmac dne 1. 3. 
1915, nazadnje stanujoči na naslovu Baredi 16, Izola, 
razglašeni za mrtvo z dnem 2. 3. 1985.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih de-
dičih. Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo v roku 1 leta od objave.

Če se po preteku enega leta od objave oklica na 
sodni oglasni deski ne zglasi noben dedič, bo sodišče 
postopek končalo  ter skladno z Zakonom o dedovanju 
(ZD) odločilo na podlagi znanih podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 21. 4. 2022

D 21/2022 Os-2801/22
Pred naslovnim sodiščem teče zapuščinski posto-

pek po pokojnem Aldu Viktorju Flajs, sin Jožefa Mirka, 
rojen 23. 5. 1936, z zadnjim prebivališčem na naslovu 
Kot 99, Bovec, ki je umrl 20. 10. 2021.

V njegovo zapuščino sodijo nepremičnine ter de-
narna sredstva.

V zapuščinskem postopku so k dedovanju po za-
konu poklicani dediči tretjega dednega reda (tj. potomci 
zapustnikovih dedov in babic), med katere sodita tudi de-
diča Cuder Tomaž (brat zapustnikove mame Marije Flajs 
rojene Cuder, ki naj bi se v mladosti odselil v Italijo) in de-
dinja Josepha Regina (sestra zapustnikovega očeta Jo-
žefa Flajsa, ki naj bi bivala v Milanu v Italiji) oziroma njuni 
potomci, o katerih pa sodišče nima nobenih podatkov.

Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta 
od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico 
do dediščine.

Če se po poteku enega leta od objave oklica ne 
zglasijo, bo sodišče o premoženju zapustnika odločilo 
na podlagi zbranih podatkov in ga dodelilo dedičem, ki 
so sodišču znani.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 27. 7. 2022
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Oklici pogrešanih

N 14/2020 Os-2985/22
Na Okrajnem sodišču Jesenice je v teku posto-

pek, da se razglasi oseba: Franc Brus, roj. 8. 7. 1943, 
nazadnje stanujoč Triglavska cesta 47, Mojstrana, za 
mrtvega. 

Pozivamo pogrešanega, naj se oglasi, če je še živ, 
prav tako pa pozivamo vse druge, ki kaj vedo o njem in 
o njegovem življenju, naj se v roku 3 mesecev po objavi 
tega oglasa javijo Okrajnemu sodišču na Jesenicah. Po 
poteku tega roka bo sodišče izvedlo postopek na pod-
lagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 25. 8. 2022
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Drugo preklicujejo 

AMER GROUP D.O.O., PLANINA 3, Kranj, iz-
vod licence št. GE012878/07724/002, za kamion, reg. 
št. LJ40-AVZ, veljavnost do 4. 4. 2027. gne-344442

Arnež Jure, Koroška 9a, Bled, NPK VARNOSTNIK, 
št. C1254, leto izdaje 2008. gnq-344455

AVTOPREVOZNIŠTVO KOŠLJAR BOŠTJAN S.P., 
Sela 2, Šmarješke Toplice, izvod licence št. 015324/005, 
za vozilo, reg. št. NMKD-550. gnd-344443

AVTOPREVOZNIŠTVO KOŠLJAR BOŠTJAN S.P., 
Sela 2, Šmarješke Toplice, izvod licence št. 015324/004, 
za vozilo, reg. št. NMKC-030. gnc-344444

Dudić Denis, Prvomajska ul. bb, 77240 Bosanska 
Krupa, Bosna in Hercegovina, potrdilo o izpitu za zidar-
ja, št. 0824577021-180-2022-92086, izdajatelj MCPZ, 
leto izdaje 2022. gnb-344445

Dudić Nermin, Prvomajska ul. bb, 77240 Bosanska 
Krupa, Bosna in Hercegovina, potrdilo o izpitu za zidar-
ja, št. 0824377021-180-2022-66785, izdajatelj MCPZ, 
leto izdaje 2022. gnz-344446

INNA d.o.o., Škofja vas 3, Škofja vas, izvod licence 
št. GE012672/07623/061, za vozilo, reg. št. CE INNA 43, 
veljavnost do 20. 12. 2026. gnn-344458

JANEZ PAVLIN S.P., ŠENTURŠKA GORA 111, Cer-
klje na Gorenjskem, licenco, ser. št. SI 003197, izdano 
10. 12. 2021 veljavnost do 9. 12. 2026. gnp-344456

KOLENC BRANKO s.p., Gaji 46, Celje, izvod licence 
št. 015464/020, za vozilo VOLVO, reg. št. CE VU-137, 
veljavnost do 25. 11. 2022. gnl-344435

KOLENC BRANKO s.p., Gaji 46, Celje, izvod licence 
št. 015464/007, za vozilo VOLVO, reg. št. CE GM-666, 
veljavnost do 25. 11. 2022. gnk-344436

KOLENC BRANKO s.p., Gaji 46, Celje, izvod licence 
št. 015464/001, za vozilo VOLVO, reg. št. CE GP-810, 
veljavnost do 25. 11. 2022. gnj-344437

KOLENC BRANKO s.p., Gaji 46, Celje, izvod licen-
ce št. 015464/017, za vozilo VOLVO, reg. št. CE JP-104, 
veljavnost do 25. 11. 2022. gni-344438

KOLENC BRANKO s.p., Gaji 46, Celje, izvod licen-
ce št. 015464/015, za vozilo VOLVO, reg. št. CE JP-102, 
veljavnost do 25. 11. 2022. gnh-344439

KOLENC BRANKO s.p., Gaji 46, Celje, izvod licence 
št. 015464/009, za vozilo VOLVO, reg. št. CE HK-260, 
veljavnost do 25. 11. 2022. gng-344440

KORLE LOGISTIKA d.o.o., Kazarje 10, Postoj-
na, izvod licence št. GE009807/07035/059, za vozilo 
SCANIA, reg. št. KPBM742, veljavnost do 9. 5. 2023. 
gnm-344434

NOVAK TRANS d.o.o., Miklavška cesta 65A, Hoče, 
potrdilo za voznika, št. 017574/NSK74-2-769/2022, iz-

dano na ime Dževad Kunić, veljavnost od 11. 2. 2022 
do 10. 2. 2023, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije, leto izdaje 2022. gnr-344454

NOVAK TRANSPORT D.O.O., Tržaška cesta 133, 
Ljubljana, izvod licence št. GE012500/06224/019, za 
vozilo, reg. št. LJ 96-KGN, veljavnost do 18. 8. 2026. 
gny-344447

Nukić Nermin, Ptujska cesta 22, Maribor, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500032690005, izdajatelj 
Cetis Celje, d.d. gnp-344431

Osvaldič Bojan, Antoličičeva ulica 10, Maribor, iz-
kaznico vojnega veterana, št. 5542/21, izdajatelj R.S. 
Upravna enota Maribor. gnn-344433

S & K MEDNARODNI TRANSPORT D.O.O., 
ZGORNJI BRNIK 68, Cerklje na Gorenjskem, digital-
no tahografsko kartico, št. 1070500019567002, izdano 
na ime Mateja Kropivnik, izdajatelj Cetis Celje, d.d. 
gnu-344430

SB PREVOZI D.O.O., POT K SAVI 80, Ljubljana, 
potrdilo za voznika, št. 017576/RB34-2-5599/2021, iz-
dano na ime Staniša Pejić, veljavno do 25. 1. 2022. 
gnt-344452

SPLETNA TRGOVINA SARA JAMNIK S.P., ME-
STNI TRG 10, Ljubljana, kartico nepremičninskega po-
srednika, št. 02438, zaporedna št. v imeniku nepremič-
ninskih posrednikov 0247002438, izdano na ime Sara 
Jamnik. gno-344432

Štumberger Dan, Vodovnikova ulica 8, Zgornja Pol-
skava, dijaško izkaznico, izdala Srednja elektro-računal-
niška šola Maribor, št. 9815548. gnx-344448

TRANSPORT AN-MA D.O.O., MARTINJ HRIB 11, Lo-
gatec, potrdilo za voznika, št. 015413/AĆ400-2-31/2021, 
izdano na ime Ljubiša Zarić, veljavno od 5. 1. 2021 do 
30. 10. 2022. gnw-344453

VELT, MEDNARODNI TRANSPORT, D.O.O., 
CESTA NA DOBROVO 91, Celje, izvod licence 
št. GE009029/06525/002, za vozilo, reg. št. LJ 39-ZKV, 
veljavnost do 18. 9. 2022. gnw-344449

VELT, MEDNARODNI TRANSPORT, D.O.O., 
CESTA NA DOBROVO 91, Celje, izvod licence 
št. GE009029/06525/003, za vozilo, reg. št. CE JU-993, 
veljavnost do 18. 9. 2022. gnv-344450

VELT, MEDNARODNI TRANSPORT, D.O.O., 
CESTA NA DOBROVO 91, Celje, izvod licence 
št. GE009029/06525/004, za vozilo, reg. št. KP AJ-309, 
veljavnost do 18. 9. 2022. gnu-344451

VODOVNIK TRANSPORT D.O.O., ČEŠMINOVA 
ULICA 18A, Domžale, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500067473000, izdano na ime Asmir Ibrišević, 
izdajatelj Cetis Celje, d.d. gno-344457

Vučković Ivica, Jurovska c. 1, Lenart v Slov.goricah, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500050361000, 
izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnj-344441

Preklici
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