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Javni razpisi

Št. 6220-0002/2016 Ob-3742/16

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-
sa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 
56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Zakona o varstvu 
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 
8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16), Letnega 
programa kulture za leto 2017 v Mestni občini Slo-
venj Gradec, sprejetega na 20. seji Občinskega sve-
ta Mestne občine Slovenj Gradec, dne 26. 10. 2016, 
št. 032-0036/2016 ter sklepa št. 6220-0002/2016 z dne 
21. 12. 2016 o spremembi in dopolnitvi sklepa o izvedbi 
javnega razpisa, objavlja Mestna občina Slovenj Gradec

spremembo in dopolnitev javnega razpisa
za sofinanciranje kulturnih projektov na področju 

kulturne dediščine v letu 2017  
(v nadaljevanju: JR-MOSG-KD2017)

I. Spremeni in dopolni se besedilo Javnega raz-
pisa za sofinanciranje kulturnih projektov na pod-
ročju kulturne dediščine v letu 2017 (v nadaljevanju: 
JR-MOSG-KD2017), Uradni list RS, št. 79/16, z dne 
9. 12. 2016, str. od 2801 do 2803.

II. Spremeni se besedilo:
– 8. točke javnega razpisa, ki se po novem glasi: 

»Razpis se prične 9. 12. 2016 in se zaključi 7. 3. 2017.«;
– Prvega stavka prvega odstavka 10. točke javnega 

razpisa, ki se po novem glasi: »Prijave morajo biti odda-
ne priporočeno na pošti do zaključka razpisnega roka, 
to je do 7. 3. 2017, na naslov: Mestna občina Slovenj 
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec ali osebno 
na sedežu naročnika do 7. 3. 2017 do 15. ure.«;

– Prvi stavek tretjega odstavka 10. točke javnega 
razpisa, ki se po novem glasi: »Za prepozno se šteje 
vloga, ki ni bila oddana priporočena na pošto do vključno 
7. 3. 2017, o čemer priča poštni žig, oziroma ni bila od-
dana v vložišču Mestne občine Slovenj Gradec do dne 
7. 3. 2017 do vključno 15. ure.«;

– Četrti odstavek 11. točke, ki se po novem gla-
si: »Pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb 

bodo predložene v obravnavo pristojnim strokovnim ko-
misijam Mestne občine Slovenj Gradec. Odpiranje vlog 
bo potekalo na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, 
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, dne 8. 3. 2017, 
v sejni sobi v 1. nadstropju in se bo pričelo ob 11.30.«;

– Zadnji stavek šestega odstavka 11. točke, ki se 
po novem glasi: »Vprašanja se lahko postavijo do 1. 3. 
2017.«.

III. Čistopis besedila javnega razpisa bo obja-
vljen na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec: 
http://www.slovenjgradec.si/Naročila-in-objave.

Mestna občina Slovenj Gradec

 Ob-3748/16

Obvestilo
o objavi Javnega razpisa za dodelitev delovnih 
štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo  
v letu 2017 sofinancirala Republika Slovenija  

iz proračuna, namenjenega za kulturo  
(v nadaljevanju: javni razpis, oznaka JR-DŠ-2017)

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane pri-
javitelje, da objavlja Javni razpis za dodelitev delovnih 
štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu 
2017 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, 
namenjenega za kulturo (v nadaljevanju: javni razpis, 
oznaka JR-DŠ-2017).

Predmet razpisa so delovne štipendije, namenjene 
fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi, 
vpisanim v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministr-
stvu za kulturo, ki na dan objave niso dopolnili 29 let.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, na-
menjenih za razpis, znaša 150.000,00 evrov.

Razpis bo trajal od 6. 1. do 6. 2. 2017.
Besedilo javnega razpisa bo 6. 1. 2017 objavlje-

no na spletni strani Ministrstva za kulturo: http://www.
mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Ministrstvo za kulturo
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 Ob-3741/16

Občina Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 
Miren, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – 
ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO 
in 76/15), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), Statuta 
Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 
– uradno prečiščeno besedilo in 62/16) in Sprememb 
in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premože-
njem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2016 (Uradni 
list RS, št. 82/16)

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Obči-
na Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren.

2. Opis predmeta prodaje
Predmet javne dražbe sta naslednji nepremičnini:
– poslovni prostor, ID znak 2333-146-2, neto tlo-

risne površine 57,60 m2 in poslovni prostor, hodnik in 
stopnišče, ID znak: 2333-146-3, neto tlorisne površine 
27,80 m2, v enonadstropni poslovni stavbi Temnica 12, 
5296 Kostanjevica na Krasu, na parceli št. 1898/0 
k.o. 2333-Temnica, v izmeri 150 m2.

Natančnejši podatki o nepremičninah so razvidni 
iz njune cenitve, ki je na razpolago na sedežu Občine 
Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren.

Nepremičnini se prodajata skupaj – kot celota.
Lastnik poslovnega prostora z ID znakom 

2333-146-1, ki se nahaja v pritličju navedene stavbe, 
ima v skladu s 124. in 66. členom Stvarnopravnega 
zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13) kot etažni 
lastnik stavbe predkupno pravico.

Poslovna prostora se prodajata neopremljena.
3. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za ne-

premičnini, ki sta predmet prodaje, je izklicna cena 
29.000,00 EUR. Najnižji znesek zviševanja ponudb je 
200,00 EUR.

4. Način in rok plačila kupnine
Kupoprodajna pogodba bo sklenjena z uspelim dra-

žiteljem najkasneje v 8 dneh po poteku roka za uveljavi-
tev predkupne pravice.

Če dražitelj pogodbe v navedenem roku ne bo 
podpisal iz razlogov, ki so na njegovi strani, se šteje, 
da je odstopil od nakupa in prodajalka obdrži njegovo 
varščino.

Kupnino je kupec dolžan plačati v roku 10 dni po 
prejemu računa, ki mu ga bo prodajalka izstavila skupaj 
s fotokopijo pogodbe takoj po njeni sklenitvi. Takoj po 
plačilu celotne kupnine, prejme kupec izvirnik pogodbe. 
Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena 
sestavina prodajne pogodbe. V primeru, da se plačilo 
ne izvede v roku, se pogodba šteje za razdrto, varščino 
pa prodajalka obdrži.

Davek na promet nepremičnin ni vštet v kupnino in 
ga poravna kupec.

5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo poteka-
la na Občini Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 Mi-

Javne dražbe

ren, v večnamenski dvorani v II. nadstropju, in sicer 
v ponedeljek, dne 30. 1. 2017, z začetkom ob 10. uri.

6. Varščina
Varščina znaša 2.900,00 EUR (10 % izklicne 

cene) in se plača na podračun proračuna prodajalke 
št. 01275-0100014366, odprt pri Banki Slovenije, z na-
vedbo namena nakazila: »Javna dražba – Temnica«, 
najpozneje na dan 26. 1. 2017, o čemer morajo dražitelji 
na dražbi predložiti potrdilo.

Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela 
v kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, pa 
bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po za-
ključku javne dražbe.

S plačilom varščine sprejme dražitelj obveznost, da 
pristopi k dražbi. V primeru, da dražitelj plača varščino 
in ne pristopi oziroma pred draženjem odstopi in tako ne 
sprejme niti izklicne cene, prodajalka varščino obdrži.

7. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled pred-
meta javne dražbe

Brezplačno razpisno dokumentacijo in vse druge 
informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo na na-
slovu: Občina Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 
Miren, tel. 05/330-46-85.

Ogled nepremičnin, ki sta predmet dražbe, je mo-
goč po predhodnem dogovoru.

8. Opozorilo: prodajalka na podlagi objave javne 
dražbe ni zavezana z uspelim dražiteljem k sklenitvi 
pogodbe o prodaji nepremičnin, ki sta predmet te obja-
ve. Prodajalka lahko začeti postopek prodaje kadarkoli 
do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez 
odškodninske odgovornosti ustavi, dolžna pa je vrniti 
vplačano varščino brez obresti.

9. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi in pravila 
javne dražbe

Kupec na javni dražbi ne more biti tisti, ki po zakonu 
ne more pridobiti nepremičnin, ki sta predmet prodaje. 
Kupec je lahko le domača pravna oseba, ki se izkaže 
z izpisom iz sodnega registra, in državljani Republike 
Slovenije, ki se izkažejo z veljavnim osebnim dokumen-
tom, ki izkazuje njihovo državljanstvo (osebna izkaznica 
ali potni list). Tujci, ki se izkažejo z veljavnim osebnim 
dokumentom, ki izkazuje njihovo državljanstvo, in tuje 
pravne osebe, ki se izkažejo z izpisom iz sodnega re-
gistra (v slovenskem jeziku), lahko pridobijo lastninsko 
pravico na nepremičnini pod pogoji, ki jih določa zakon 
ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor.

Dražitelji se morajo na dan javne dražbe od 9.30 
do 9.50 oglasiti na kraju dražbe ter ob prijavi predložiti 
izvirnike naslednjih listin in dokumentov:

– potrdilo o plačani varščini v znesku 2.900,00 EUR 
s priloženo celotno številko transakcijskega računa (z 
navedbo banke) in nazivom imetnika računa za primer 
vračila varščine;

– osebno izkaznico ali potni list (fizične osebe, s.p., 
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci);

– davčno številko oziroma ID številko za DDV, 
EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko;

– izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziro-
ma druge ustrezne evidence (s.p.), star največ 30 dni;

– morebitni pooblaščenci morajo predložiti poobla-
stilo za zastopanje na javni dražbi, overjeno pri notarju 
ali na upravni enoti.
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Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali gornjih pogojev, 
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni 
iz postopka.

Pravila javne dražbe:
– dražbo vodi predsednik/ca komisije ob navzočno-

sti dveh članov komisije,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni 

podana višja,
– na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo 

ceno,
– dražba je končana, ko predsednik/ca komisije tri-

krat zaporedoma ponovi najvišjo ponujeno ceno,
– dražba je uspešna tudi, če se je udeleži samo en 

dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno,
– če sta dražitelja dva ali več in nobeden ne zviša 

izklicne cene, sta nepremičnini prodani dražitelju, ki je 
prej vplačal varščino,

– ugovore proti dražbenem postopku je mogoče 
vložiti, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, 
ugovore rešuje predsednik/ca komisije po posvetu s čla-
noma komisije,

– po koncu dražbe predsednik/ca komisije razglasi 
dražitelja, ki je na dražbi uspel,

– etažni lastnik v poslovni stavbi, v kateri se naha-
jata nepremičnini, ki sta predmet te javne dražbe, ima 
v skladu s 124. in 66. členom veljavnega Stvarnoprav-
nega zakonika pri prodaji predmetnih nepremičnin pred-
kupno pravico, ki jo bo lahko na podlagi 508. člena Obli-
gacijskega zakonika uveljavljal v 30 dneh po prejemu 
pisnega obvestila Občine Miren - Kostanjevica o višini 
izdražene cene.

Nepremičnini bosta prodani po načelu videno-kup-
ljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi kupopro-
dajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Vse stroške v zvezi s pogodbo (notarsko overitev 
prodajalkinega podpisa na pogodbi, vknjižbo lastninske 
pravice kupca v zemljiško knjigo) plača kupec.

Prenos in izročitev nepremičnin se opravi po celot-
nem plačilu kupnine in stroškov.

Občina Miren - Kostanjevica
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Št. VI-46/295-2 Ob-3760/16

Popravek
Dne 23. 12. 2016 je bil v Razglasnem delu Uradne-

ga lista RS, št. 84/16, na strani 2872, objavljen razpis 
za prosto delovno mesto »direktor bolnišnice – m/ž«.

Popravljamo zadnji odstavek razpisa:
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev je treba oddati do vključno 12. 1. 2017 (poštni 
žig) na naslov: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska 
cesta 9, 1420 Trbovlje, s pripisom »Razpisni komisiji – 
ne odpiraj!«.

Splošna bolnišnica Trbovlje

 Ob-3743/16

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Ura-
dni list RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US, 8/96), 33. in 
34. člena Statuta ZD Idrija in sklepa sprejetega na 5. seji 
Sveta zavoda, dne 7. 12. 2016, Svet zavoda Zdravstveni 
dom Idrija, objavlja prosto delovno mesto

direktorja
Zdravstvenega doma Idrija (m/ž),  

za 4-letno mandatno obdobje
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg splo-

šnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo še 
naslednje pogoje:

1. univerzitetna izobrazba ali 2. bolonjska stopnja 
izobrazbe ustrezne zdravstvene, ekonomske, pravne ali 
družboslovne smeri,

2. najmanj 5 let delovnih izkušenj na odgovornih 
delovnih mestih,

3. aktivno znanje slovenskega jezika,
4. da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi na-

klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti in da niso bili obsojeni na nepogojno kazen 
zapora v trajanju več kot šest mesecev,

5. predložijo vizijo razvoja zavoda za mandatno 
obdobje.

Kandidati morajo k prijavi priložiti:
a) dokazila o izobrazbi,
b) opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno iz-

polnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
c) dokazilo o nekaznovanosti,
d) vizijo razvoja zavoda za mandatno obdobje 

2017–2021,
e) kandidati morajo priložiti kontakt (e-naslov in/ali 

telefonsko številko, na kateri bodo dosegljivi).
Prijavo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju 

pogojev kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom: 
»Razpis za direktorja Zdravstvenega doma Idrija – Ne 
odpiraj!« na naslov: Zdravstveni dom Idrija, za razpisno 
komisijo, Otona Župančiča 3, 5280 Idrija.

Upoštevane bodo prijave, ki bodo prispele do 
vključno 16. 1. 2017, do 12. ure, na navedeni naslov ali 
osebno v tajništvo Zdravstvenega doma Idrija. Nepra-
vočasne in nepopolne vloge bodo izločene iz postopka. 
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v 30 dneh 
od javne objave razpisa.

Svet zavoda Zdravstveni dom Idrija

Razpisi delovnih mest

 Ob-3744/16

Na podlagi 7. člena Statuta delniške družbe Mari-
borski vodovod, javno podjetje, d.d. ter 35. člena Po-
slovnika o delu nadzornega sveta družbe Mariborski 
vodovod, d.d., nadzorni svet družbe objavlja razpis za 
imenovanje

uprave – direktorja (m/ž)
Mariborskega vodovoda,  

javno podjetje, d.d., Maribor
Za direktorja družbe je lahko imenovana vsaka 

neomejeno poslovno sposobna fizična oseba, ki poleg 
zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

– da ima visokošolsko izobrazbo tehniške, ekonom-
ske ali upravne smeri,

– 5 let menedžerskih izkušenj pri vodenju družb,
– znanje nemškega ali angleškega jezika.
Od kandidata se pričakuje, da ima delovne izkušnje 

in znanja s področja komunalnih dejavnosti, strokovno 
poznavanje področja dela javnega podjetja ter organiza-
cijske in vodstvene sposobnosti.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj v 15 dneh po 
objavi tega razpisa pošljejo prijave z dokazili o izpol-
njevanju razpisnih pogojev, s kratkim življenjepisom in 
opisom dosedanjega dela ter vizijo razvoja družbe Ma-
riborski vodovod d.d. v zaprti ovojnici s pripisom »Raz-
pis za direktorja« na naslov: Nadzorni svet, Mariborski 
vodovod, javno podjetje, d.d., Jadranska cesta 24, 2000 
Maribor.

Rok za prijavo začne teči z dnem objave razpisa. 
Razpis je objavljen tudi spletni strani www.mb-vodovod.si.

O imenovanju bodo prijavljeni kandidati obveščeni 
v osmih dneh po sprejetju sklepa o imenovanju direk-
torja.

Nadzorni svet Mariborski vodovod, d.d.

Št. 9000-9/2016-12 Ob-3745/16

Svet Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, 
Arto 13, 8290 Sevnica, objavlja na podlagi 45. in 46. čle-
na Statuta DUO Impoljca (št. 1444/04 z dne 24. 8. 2004) 
ter 42. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 
8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) razpis za de-
lovno mesto

strokovni/a vodja
Pogoji:
– končana VI. ali VII. stopnja strokovne izobraz-

be v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – 
ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1),

– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit za delo na področju socialnega 

varstva,
– kandidat oziroma kandidatka naj obvezno priloži 

svoj pogled na razvoj institucionalnega varstva oseb 
s posebnimi potrebami v Sloveniji in vizijo delovanja 
doma.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za čas nado-
meščanja začasno odsotne strokovne vodje za obdo-
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bje predvidoma 14 mesecev oziroma do njene vrnitve. 
Predviden začetek dela 1. 2. 2017.

Kandidati in kandidatke naj pošljejo pisne prijave 
z overjenimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogo-
jev, program dela in opis dosedanjih delovnih izkušenj 
s kratkim življenjepisom, na naslov: Dom upokojencev 
in oskrbovancev Impoljca, Arto 13, 8293 Studenec, 
v zaprti ovojnici z oznako »Prijava za razpis strokov-
ne/ga vodje« (št. razpisa iz Uradnega lista RS) in 
s pripisom »Ne odpiraj!«, najkasneje v desetih dneh 
od dneva objave.

Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni/e v za-
konitem roku.
Svet Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca

 Ob-3746/16

Svet Andragoškega centra Republike Slovenije, 
Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljub ljana, v skladu z 9. in 
10. členom Odloka o ustanovitvi Andragoškega centra 
Slovenije (Uradni list RS, št. 18/91), Odloka o spremem-
bah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Andragoškega 
centra Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/99, 
76/08), v skladu s 15., 16., 21. in 22. členom Statu-
ta Andragoškega centra Republike Slovenije razpisuje 
delovno mesto

direktorja/direktorice
Pogoji:
– ima univerzitetno izobrazbo (oziroma druga bo-

lonjska stopnja po KLASIUS-u)
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstve-

nih ali vodilnih delovnih mestih
– je strokovnjak s področja izobraževanja, kar do-

kazuje z javno objavljenimi deli in drugimi strokovnimi 
dosežki na tem področju

– izkazuje znanje najmanj enega svetovnega jezika
– izpolnjevanje pogojev o nekaznovanosti.
Za znanje najmanj enega svetovnega jezika se 

upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali drug 
tuj jezik, ki se uporablja v državah EU ali drugih razvitej-
ših državah sveta.

Pisne prijave morajo vsebovati:
– dokazilo o izobrazbi – fotokopija diplome
– kratek življenjepis
– dokazilo o izpolnjevanju delovnih izkušenj
– dokazilo o znanju tujega jezika
– potrdilo o nekaznovanosti
– potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku ozi-

roma zoper njo ni vložena obtožba
– zamisel/program razvoja zavoda v prihodnjih šti-

rih letih.
Direktor/direktorico se imenuje za dobo štirih let.
Direktorja/direktorico imenuje Sveta Andragoškega 

centra Republike Slovenije na podlagi predhodnega so-
glasja ustanovitelja.

Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju 
pogojev ter dokument z zamislijo/programom razvoja 
zavoda v prihodnjih štirih letih naj kandidati pošljejo 
v zaprtih ovojnicah v osmih dneh po objavi na naslov: 
Andragoški center Republike Slovenije, Šmartinska 
cesta 134a, 1000 Ljub ljana, z oznako »Ne odpiraj – pri-
java na razpis za direktorja/direktorico«.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v tridesetih dneh 
po zaključenem postopku izbire kandidata.

Pogodba o zaposlitvi se sklepa za mandatno ob-
dobje štirih let.

Svet Andragoškega centra Republike Slovenije

 Ob-3747/16

Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetja Dra-
vograd, d.o.o., Meža 143, 2370 Dravograd, na podlagi 
15. in 28. člena Statuta Javnega komunalnega podjetja 
Dravograd d.o.o. objavlja javni razpis za imenovanje

direktorja
Javnega komunalnega podjetja  

Dravograd, d.o.o. (m/ž)
Kraj opravljanja delovnega mesta je v Dravogradu, 

na naslovu Meža 143, 2370 Dravograd, kjer so ura-
dni prostori Javnega komunalnega podjetja Dravograd, 
d.o.o. (v nadaljevanju: JKP Dravograd d.o.o.) ter po 
potrebi na terenu.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Naloge delovnega mesta:
– vodi poslovanje in delo javnega podjetja,
– zastopa javno podjetje,
– odgovarja za zakonitost dela in za poslovni uspeh 

podjetja,
– izvršuje sklepe ustanovitelja in nadzornega sveta,
– predlaga letne programe dela in programe za ob-

vladovanje kakovosti poslovanja podjetja,
– ustanovitelju in nadzornemu svetu daje poroči-

la o rezultatih poslovanja in predlaga odpravo motenj 
v zvezi s poslovanjem podjetja,

– v skladu z zakonodajo predlaga sprejem cen nad-
zornemu svetu, ustanovitelju in državnim organom,

– imenuje člane strokovnih komisij in delovnih sku-
pin,

– sprejema notranjo organizacijo podjetja in siste-
mizacijo delovnih mest ter druge splošne akte podjetja,

– odloča o zaposlitvi delavcev in sklepa z njimi po-
godbe o zaposlitvi ter odloča o vseh drugih pravicah in 
obveznostih delavcev iz delovnega razmerja, skladno 
z zakonom, kolektivnimi pogodbami, statutom in drugimi 
splošnimi akti podjetja,

– izdaja navodila in posamične akte, ki urejajo delo 
in poslovanje podjetja,

– je odredbodajalec in v mejah svojih pooblastil 
podpisuje poslovne listine, pogodbe in druge dokumen-
te, ki se nanašajo na poslovanje podjetja,

– sklepa pravne posle v mejah svojih pooblastil,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni, kolek-

tivnimi pogodbami, sklepi ustanovitelja in nadzornega 
sveta, statutom in drugimi splošnimi akti podjetja.

Za direktorja je lahko imenovana vsaka poslovno 
sposobna fizična oseba, ki poleg splošnih zakonskih 
izpolnjuje še naslednje pogoje:

– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo teh-
nične, ekonomske ali pravne smeri,

– da ima najmanj pet let izkušenj z vodenjem in 
upravljanjem na vodilnih delovnih mestih,

– da predloži program strokovnega dela in razvoja 
javnega podjetja v mandatnem obdobju.

Za direktorja ne more biti imenovana oseba, ki:
– je že član drugega organa vodenja ali nadzora 

te družbe;
– je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega 

dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in 
socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, 
zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne 
sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od prav-
nomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora;

– ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravlja-
nja poklica, in sicer dokler traja prepoved, ali
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– je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, 
nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno 
obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z do-
ločbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, 
o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po prav-
nomočnosti sodbe.

Kandidati morajo k prijavi na razpis priložiti naslednja 
dokazila:

1. življenjepis ter da se navede poleg formalne izo-
brazbe tudi druga znanja in veščine, iz katerih je razvi-
dno, da ima kandidat organizacijske, strokovne in druge 
sposobnosti;

2. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede strokovne 
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer iz-
obrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila pridobljena;

3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj 
na vodilnih delovnih mestih (obvezno navesti: obdobje 
v katerem je kandidat opravljal posamezna dela, kje jih 
je opravljal, kandidat naj natančno opiše kakšno vrsto 
dela je opravljal, stopnjo zahtevnosti del ter kakšen naziv 
je imel);

4. program dela in razvojno vizijo delovanja JKP Dra-
vograd, d.o.o., za 5-letno mandatno obdobje;

5. izjavo v skladu z drugim odstavkom 255. člena 
Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 
– uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 
44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15), da:

– ni član drugega organa vodenja ali nadzora te 
družbe;

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega de-
janja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in so-
cialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, 
zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma, da je 
v primeru obsodbe minilo pet let od pravnomočnosti sod-
be in dve leti od prestane kazni zapora;

– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opra-
vljanja poklica, dokler traja prepoved;

– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, 
nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno 
obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z do-
ločbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, 
o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po prav-
nomočnosti sodbe;

6. izjavo, da organu, ki objavlja ta javni razpis, do-
voljuje pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za namen 
tega razpisa. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša, 
bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno raz-
merje za določen čas 5-letni mandat, za polni delovni čas.

Kandidati morajo svojo vlogo skupaj z dokazili o iz-
polnjevanju pogojev posredovati v zaprti kuverti na na-
slov: Javno komunalno podjetje Dravograd, d.o.o., Meža 
143, 2370 Dravograd, s pripisom: »Ne odpiraj – prijava 
na razpis za direktorja JKP Dravograd, d.o.o.«, in sicer 
v roku 15 dni. Rok za oddajo prijave prične teči naslednji 
dan po zadnji objavi. Razpis se objavi na Zavodu za za-
poslovanje, na spletnih straneh JKP Dravograd, d.o.o., 
http://www.jkp-dravograd.si/ in v Uradnem listu RS.

Upoštevane bodo pravočasne in popolne prijave 
z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in pro-
gramom oziroma vizijo razvoja javnega podjetja. Izbirni 
postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih 
dokazil izpolnjujejo razpisne pogoje.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po 
opravljenem izboru.

Vse informacije o izvedbi javnega razpisa se lahko 
pridobijo na Javnem komunalnem podjetju Dravograd, 
d.o.o., Meža 143, 2370 Dravograd, odgovorna oseba: 

Irena Petelin, tel. 02/87-21-121, vsak dan med 7. in 
13. uro oziroma po e-pošti: irena.petelin@jkp-dravo-
grad.si.

Nadzorni svet Javnega komunalnega  
podjetja Dravograd, d.o.o.

Št. 658-100-113/2016 Ob-3754/16

Svet zavoda Osnovne šole Toneta Čufarja Maribor 
razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Člani Sveta zavoda so na 13. redni seji, dne 14. 12. 

2016, soglasno potrdili, da se razpis na prosto delovno 
mesto ravnatelja/ravnateljice objavi v Uradnem listu RS. 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/rav-
nateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o or-
ganizaciji 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 morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Pričetek dela bo dne 1. 6. 2017. 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 s programom vodenja 
zavoda in kratkim življenjepisom v 8 dneh po objavi raz-
pisa na naslov: Svet zavoda OŠ Toneta Čufarja Maribor, 
Zrkovska cesta 67, 2000 Maribor, z oznako “Prijava na 
razpis za ravnatelja”.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Toneta Čufarja Maribor

 Ob-3755/16

Svet zavoda Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid 
pri Stični, Šentvid pri Stični 46, 1296 Šentvid pri Stični, 
na podlagi 58. člena Poslovnika Sveta zavoda OŠ Ferda 
Vesela Šentvid pri Stični razpisuje delovno mesto

ravnatelja (m/ž)
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, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15, 46/16 
in 49/16 – popr.).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Pred-
viden začetek dela bo 1. 9. 2017.

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 
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v kazenskem postopku) pošljite v osmih dneh po objavi 
razpisa na naslov Svet zavoda Osnovna šola Ferda 
Vesela Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični 46, 1296 
Šentvid pri Stični, s pripisom »Prijava na razpis za rav-
natelja« – Ne odpiraj.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Ferda Vesela  
Šentvid pri Stični

 Ob-3761/16

Komisija za pripravo javnega razpisa, imenovana 
s sklepom občinskega sveta, sprejetim na 5. izredni seji 
Občinskega sveta Občine Litija z dne 20. 12. 2016, na 
podlagi prvega odstavka 15. člena Akta o ustanovitvi 
Izobraževalnega centra Geoss d.o.o. (Uradni list RS, 
št. 62/15) objavlja javni razpis za prosto delovno mesto

direktor/ica
družbe Izobraževalni center Geoss d.o.o.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno raz-
merje za določen čas – za 5-letni mandat. Naloge na 
delovnem mestu direktorja, ki bodo vezane na vodenje 
poslovanja družbe in njeno zastopanje, se opravljajo 
na sedežu družbe Cesta komandanta Staneta 2, 1270 
Litija.

Kandidati morajo poleg zakonskih izpolnjevati na-
slednje pogoje:

– da ni podana omejitev iz drugega od-
stavka 255. člena zakona, ki ureja gospodarske družbe,

– da imajo najmanj univerzitetno ali najmanj visoko 
strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem 
/druga stopnja/,

– da imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 
3 leta ustreznih vodstvenih izkušenj,

– da poznajo delo in področja delovanja družbe, 
kar izkažejo ob prijavi na razpis s predložitvijo programa 
dela in vizije delovanja družbe za prihodnje obdobje.

Kandidati za direktorja morajo k prijavi na razpis 
priložiti naslednja dokazila:

– izjavo o izpolnjevanju vseh pogojev in pooblastilo, 
da dovoljujejo Občini Litija pridobivanje podatkov o izpol-
njevanju navedenih pogojev iz uradnih evidenc;

– izjavo, da ni podana omejitev iz drugega od-
stavka 255. člena Zakona o gospodarskih družbah;

– kopijo diplome, iz katere bo razvidna zahtevana 
izobrazba;

– kratek življenjepis o minulem delu, iz katerega bo 
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih najmanj 
5 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta ustreznih vodstve-
nih izkušenj;

– program dela in vizijo delovanja družbe za priho-
dnje obdobje, iz česar bo razvidno, da poznajo delo in 
področja delovanja družbe.

Kandidati morajo svojo vlogo skupaj z dokazili 
o izpolnjevanju pogojev posredovati v zaprti ovojnici 
na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, 
s pripisom: »Ne odpiraj – prijava na razpis za direk-
torja družbe IC Geoss d.o.o.«, in sicer v roku 15 dni 
po objavi v Uradnem listu RS in na spletnih straneh 
Občine Litija. Prijava na razpis preko elektronske po-
šte ni možna.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 15 dneh 
po opravljenem izboru, ki ga bo opravil Občinski svet 
Občine Litija. Obvestilo o končanem izbirnem postopku 
bo objavljeno na spletni strani Občine Litija: http://www.
litija.si.

Vse informacije o izvedbi javnega razpisa se lah-
ko pridobijo na Občini Litija, Jerebova 14, 1270 Liti-
ja, odgovorna oseba: Matija Habe, tel. 01/89-63-434, 
vsak dan med 9. in 12. uro oziroma po e-pošti: 
matija.habe@litija.si.

Komisija za pripravo javnega razpisa Občine Litija
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Št. 2153-7/2014/21(1324-03) Ob-3757/16

V register političnih strank se pri politični stranki 
Stranki modernega centra, s kratico imena SMC in 
s sedežem v Ljub ljani, Beethovnova ulica 2, ter z ma-
tično številko: 4066065000, vpiše sprememba statuta 
stranke.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Št. 101-43/2016-4 Ob-3693/16

Statut Osat – Sindikata honorarnih sodelavcev 
v medijih (kratica: Osat), Trg Osvobodilne fronte 14, 
Ljub ljana, ki je v hrambi pri Upravni enoti Ljub ljana, Izpo-
stavi Center, na podlagi odločbe številka 101-57/2011-2 
z dne 2. 12. 2011, in je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov pod zaporedno številko 336, se z dnem 20. 12. 
2016 izbriše iz evidence statutov sindikatov.

Evidence sindikatov
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 Ob-3762/16

Na podlagi Zakona o medijih Radio Gorenc d.o.o., 
Balos 4, Tržič, objavlja:

Več kot 5 % lastniški delež imajo:
1. Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič – 21,11 %,
2. Janez Štimec, Mirke 15b, Vrhnika – 78,89 %.
Direktor: Janez Štimec.

 Ob-3763/16

Ime medija: ČZD Kmečki glas, d.o.o., Vurnikova 
ul. 2, Ljub ljana.

Edini družbenik: Zadružna zveza Slovenije z.o.o., 
Miklošičeva 4, Ljub ljana.

Direktor: Peter Zadel.

Objave po Zakonu o medijih
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Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

IV P 231/2016 Os-3487/16

Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici 
Jasni Levc Uršič, v pravdni zadevi tožeče stranke Aleša 
Plajbes Muqa, Deteljica 5, Tržič, ki jo zastopa Advoka-
tura odvetnik Jože Kristan o.p. d.o.o. iz Kranja, pro-
ti toženi stranki Brahim Muqa, prebivališče neznano, 
zaradi razveze zakonske zveze, na podlagi 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku, postavilo toženi stranki 
Brahimu Muqa, neznano prebivališče (prej: Ljub ljanska 
cesta 6, stanovanje št. 2, Kranj) začasno zastopnico: 
odvetnico Martjeto Hudovernik, Cesta Staneta Žagar-
ja 12, 4000 Kranj.

Začasna zastopnica ima v postopku, v katerem je 
postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonite zasto-
pnice.

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 17. 11. 2016

VL 114017/2016 Os-3694/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, ce-
sta IX 006, Ljub ljana, ki ga zastopa zak. zast. Mavricija 
Batič, Rožna dolina, Cesta IX 6, Ljub ljana – dostava, po 
Vinko Kaplan, Rožna dolina, Cesta IX 6, Ljub ljana - do-
stava, proti dolžniku Janku Mehle, Einspielerjeva ulica 6, 
Ljub ljana - dostava, ki ga zastopa zak. zast. Matiček 
Žumer – odvetnik, Peričeva ulica 15, Ljub ljana, zaradi 
izterjave 2.163,70 EUR, sklenilo:

Dolžniku Janku Mehle, Einspielerjeva ulica 6, Ljub-
ljana - dostava se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
– ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Matiček 
Žumer, Peričeva ulica 15, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 19. 12. 2016

Z 102/2016 Os-3690/16

Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni so-
dnici Nataši Simčič v zadevi zavarovanja denarne ter-
jatve upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 

Objave sodišč

cesta 19, Ljub ljana, proti dolžniku Milanu Nardin, Stjen-
kova ulica 43, Šempeter pri Gorici, sedaj neznanega 
bivališča, zunaj naroka dne 16. 12. 2016 sklenilo:

Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku se dolžniku Milanu Nardinu, 
Stjenkova ul. 43, Šempeter pri Gorici, sedaj neznanega 
bivališča, postavi začasna zastopnica, odvetnica Ana 
Jug, Vipavska cesta 104, 5000 Nova Gorica, ki bo za-
stopala dolžnika v zadevi zavarovanja denarne terjatve 
opr. št. Z 102/2016, vse dokler dolžnik ali njegov poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 12. 2016

Oklici dedičem

I D 341/2016 Os-2877/16

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapu-
ščinski postopek po pok. Dakić Stojanu, sinu Marka, 
rojenem dne 11. 8. 1948, umrlem dne 1. 11 2014, naza-
dnje stanujočim na naslovu Nanoška ulica 5, Ljub ljana, 
državljanu Republike Slovenije.

Ker sodišču niso znani podatki o sinu Samardžija 
Draganu, ki bi prišel v poštev kot dedič, sodišče na 
podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) omenje-
nega in vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku po 
pok. Dakić Stojanu poziva, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega 
roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, 
s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 29. 8. 2016

II D 993/2015 Os-3438/16

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-
ski postopek po pok. Jež Filipu, rojen 17. 8. 1940, umrl 
8. 3. 2015, nazadnje stanujoč Utik 31, Vodice, državljan 
Republike Slovenije.

Zapustnik ni napravil oporoke. Ob smrti je bil zapu-
stnik samski in brez potomcev. Starši so umrli pred njim. 
Imel je dve sestri Olgo Prusnik in Karolino Bergant, ki sta 
se dedovanju po zapustniku odpovedali. Po zatrjevanju 
sester zapustnik naj ne bi imel drugih dedičev. V skladu 
z določbo 133. člena Zakona o dedovanju (ZD), so po-
klicani k dedovanju dediči naslednjega dednega reda, 
v kolikor se dediščini odpovedo vsi dediči, ki ob zapu-
stnikovi smrti pripadajo k najbližjemu dednemu redu.

Ker sodišče ne razpolaga s podatki, katere osebe 
bi prišle v poštev kot zakoniti dediči tretjega dednega 
reda, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču 
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v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski, 
na spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 20. 7. 2016

III D 1490/2010 Os-3513/16

V zapuščinski zadevi po pokojni Ani Rutar, rojeni 
14. 7. 1928, EMŠO 1407928505096, umrli 11. 5. 2010, 
nazadnje stanujoči na naslovu Komarijska pot 17, Bre-
zovica pri Ljub ljani, Brezovica, državljanki Republike 
Slovenije, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče 
na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o de-
dovanju (ZD) izdaja sledeči oklic neznanim upnikom.

Po sedaj znanih podatkih zapustničino pre-
moženje predstavljajo nepremičnina, parc. 
št. 607/63, k.o. 1724 – Brezovica, sredstva na računu, 
št. 90200-0562866756, odprtem pri PBS, d.d., Maribor 
(stanje na dan smrti: podatek ni bil sporočen, stanje na 
dan oprave poizvedbe dne 14. 1. 2015: 1.887,36 EUR), 
36 vrednostnih papirjev, oznake Elektrooptika, redne, 
evidentirani pri KDD (stanje na dan 18. 8. 2016).

V zapuščinskem postopku nihče od upnikov ni pri-
javil terjatve, bilo pa je sodišče na podlagi poizvedb 
izvršilnega oddelka naslovnega sodišča obveščeno, da 
je v teku izvršilni postopek zaradi poplačila dveh terja-
tev v višini 68.698,91 EUR s pripadki upnika NLB, d.d., 
Ljub ljana (pod opr. št. 2874 In 899/2008 in pod opr. 
št. 3186 In 899/2008).

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in (ne)znane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev prešla na Repu-
bliko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil 
zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustnikove dolgove.

Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo 
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o pre-
moženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obve-
znostih ter da lahko upniki v šestih mesecih od dneva 
objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev 
prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skla-
du z določbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapušči-
na brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o za-
puščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva 
objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to 
zahtevo v zapuščinskem postopku in (2) vloži predlog za 
začetek postopka stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi 
zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predlo-
ga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 11. 11. 2016

III D 533/2015 Os-3529/16

V zapuščinski zadevi po pokojnem Borisu Magistru, 
rojenem 18. 4. 1952, EMŠO 1804952500096, umrlem 
21. 4. 1999, nazadnje stanujočem na naslovu Bilečan-
ska ulica 4, Ljub ljana, državljanu Republike Slovenije, 
gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi 
drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) 
izdaja sledeči oklic neznanim upnikom.

Po sedaj znanih podatkih zapustnikovo premože-
nje predstavljata nepremičnina, parc. št. 798/4, k.o. 2681 

– Brinje II in solasten delež do 1/6 nepremičnine, parc. 
št. 798/1, k.o. 2681 – Brinje II.

Zapustnik ni zapustil nobenih dolgov. Zapustnik je 
za časa svojega življenja s kupno pogodbo z dne 6. 7. 
1982 odsvojil nepremičnino, parc. št. 798/4, k.o. 2681 
– Brinje II, vendar zemljiško knjižno stanje pri tej nepre-
mičnini ni urejeno.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in upnike, da 
bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Sloveni-
jo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
in da Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo 
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o pre-
moženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obve-
znostih ter da lahko upniki v šestih mesecih od dneva 
objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev 
prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skla-
du z določbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapušči-
na brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o za-
puščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva 
objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to 
zahtevo v zapuščinskem postopku in (2) vloži predlog za 
začetek postopka stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi 
zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predlo-
ga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 4. 11. 2016

D 113/2014 Os-3464/16

Pri tem sodišču je v teku zapuščinski postopek po 
pokojni Mariji Munih, roj. Kumar, rojeni 7. 12. 1856, iz 
Mosta na Soči 19, ki je umrla 5. 6. 1933.

Ugotovljeno je bilo, da je pokojna zapustila pet 
otrok, Cirila Muniha, Jožefa Muniha, Marijo Munih, Aloj-
zijo Munih in Zdravka Muniha, ki so vsi že umrli. Pravni 
nasledniki prvih treh naštetih dedičev sodišču niso zna-
ni, pravni nasledniki zadnjih dveh naštetih dedičev pa so 
se dedovanju po zapustnici odpovedali.

Glede na navedeno, 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 to 
pravico uveljavljajo.

Po preteku tega roka bo sodišče o premoženju zapu-
stnice odločalo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 17. 11. 2016

D 136/2015 Os-3522/16

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Trebnjem, po pokojni Mariji Gabrijel, roj. 26. 3. 
1955, z zadnjim bivališčem na naslovu Pristava 4, Treb-
nje, so se dediči I. dednega reda dedovanju po zapustni-
ci odpovedali, tako da so do dedovanja upravičeni dediči 
II. in III. dednega reda.

Sodišče zato poziva dediče II. in III. dednega reda 
ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se 
priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega okli-
ca, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju (ZD).

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 24. 11. 2016
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Zavarovalne police preklicujejo

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljub-
ljanska cesta 3a, 6503 Koper, obrazce stroge evi-
dence: tip dokumenta: 06-ZIV-06/11, št. dokumenta: 
00001278, ime in priimek pooblaščenca: Prostran 
Milovan, šifra: 0693, PE: Ljub ljana; tip dokumenta: 
06-ZIV-07/14, št. dokumenta: 77200002051, ime in pri-
imek pooblaščenca: Šmit Simon, šifra: 5655, PE: Novo 
mesto; tip dokumenta: 06-ZIV-13/13, št. dokumenta: 
76600009134, tip dokumenta: 06-ZIV-04/15, št. doku-
menta: 77600001888, ime in priimek pooblaščenca: 
Keršič Tanja, šifra: 0699, PE: Novo mesto; tip doku-
menta: 06-ZIV-07/14, št. dokumenta: 77200002153, 
ime in priimek pooblaščenca: Podgornik Darinka, šifra: 
0664, PE: Novo mesto; tip dokumenta: 06-ZIV-13/13, 
št. dokumenta: 76600010713, ime in priimek poo-
blaščenca: Banjanac Dušan, šifra: 0086, PE: Ljub-
ljana; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
2786636–2786640, ime in priimek pooblaščenca: Likar 
Lado, šifra: 1113, PE: Nova Gorica; tip dokumenta: 
08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2962575–2962576, ime 
in priimek pooblaščenca: Hvala Dušan, šifra: 1897, PE: 
Nova Gorica; tip dokumenta: 08-SVI-02/07, št. doku-
menta: 086019, tip dokumenta: 08-SVI-02/07, št. do-
kumenta: 086029, tip dokumenta: 08-SVI-02/07, št. do-
kumenta: 086031, tip dokumenta: 08-SVI-02/07, št. do-
kumenta: 086034, tip dokumenta: 08-SVI-02/07, št. do-
kumenta: 086036, ime in priimek pooblaščenca: Suha-
dolnik Ljubo, šifra: 0785, PE: Ljub ljana. Ob-3749/16

Spričevala preklicujejo

Begaj Shemsedin, Zg. Hudinja 40a, Celje, certifikat 
(izvajalec zidanja in ometavanja) št. IZO-08 3896, izdal 
Šolski center Celje dne 10. 6. 2008 na ime Musaj Thaqi. 
gnc-337448

Bonifer Bruno, Ulica Andreja Kumarja 43, Ljub ljana, 
diplomo Landis d.o.o., izdana leta 2002. gnb-337445

Halilović Adem, Stara Pruga 102, Živinice, certifikat 
(izvajalec zidanja in ometavanja) št. IZO-07/1741, izdal 
Šolski center Celje dne 16. 10. 2007. gny-337447

S VAJS, d.o.o., Josipdol 4, Ribnica na Pohorju, 
spričevalo o strokovni usposobljenosti za opravljanje ce-
stnega prevoza blaga, št. 804851, izdano na ime Matej 

Preklici

Lončarič, izdajatelj Ministrstvo za infrastrukturo, izdano 
23. 12. 2016. gnc-337444

Žibert Gorazd, Zabukovica 10, Griže, potrdi-
lo o opravljenem strokovnem izpitu NPK - sekač, 
št. 2/3535, izdajatelj SGLŠ Postojna, leto izdaje 2016. 
gnn-337458

Drugo preklicujejo

DAMP d.o.o., Vrbje 24, Žalec, taksi nalepko za taksi 
tablo za vozilo reg. št. CE JS-086. gnd-337443

Glavina Aljaž, Čentur 7, Marezige, študentsko izka-
znico, št. 01012734, izdala Univerza v Ljub ljani, Peda-
goška fakulteta. gnq-337455

KORATUR d.d., PERZONALI 48, Prevalje, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500033431000, izdal Cetis 
d.d. na ime Vitomir Frankulović, Čečovje 30, Ravne na 
Koroškem. gnu-337451

MD TRANSPORT LOGISTIK d.o.o., Šmartinska 
cesta 58B, Ljub ljana, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500001135002, izdal Cetis Celje, d.d., na ime 
Dejan Duvnjak. gnz-337446

Mujdžić Nazif, Medenska cesta 12, Ljub ljana, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500025846001, izdal 
Cetis d.d. gnr-337454

Mušić Seudin, Ribarjeva ulica 5a, Celje, certifikat 
(izvajalec betonskih del), št. IBD-08/509, izdajatelj Šolski 
center Celje, leto izdaje 2008. gnp-337456

PREVOZNIŠTVO MILAN BELNA s.p., Ihova 56, 
Benedikt, licenco skupnosti, št. 014155 in izvod licence, 
št. 00330869, za vozilo MAN, reg. št. MB SDD1, veljav-
nost od 21. 3. 2016 do 19. 3. 2021. gno-337457

Ropret Maja, Dvorje 73, Cerklje na Gorenjskem, 
študentsko izkaznico, št. 01012728, izdala Univerza 
v Ljub ljani. gnz-337450

SMIM TRANSPORT MIROSLAV ŠMITRAN S.P., 
Regentova ulica 6, Ankaran - Ankarano, licenca za vo-
znika tujca št. 011876/RB27-2-4456/2016, izdana na 
ime Marko Janjić, veljavnost do 18. 4. 2017. gnt-337452

TLT d.o.o., Knežja vas 20, Dobrnič, izvod licence 
št. GE 006507/06836/003 za vozilo z reg. št. NM CF-717, 
veljavnost do 20. 11. 2018. gns-337453

VILI MIKŠA s.p., Cerovec pod Bočem 26, Roga-
ška Slatina, izvod licence skupnosti št. 011592/001, 
za vozilo z reg. št. CE GK-926 in izvod licence skup-
nosti št. 011592/017, za vozilo z reg. št. CE RT-745. 
gnw-337449
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