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Na podlagi 68.e člena Energetskega zakona (Ura-
dni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
70/08, 22/10, 37/11 – Odl. US: U-I-257/09-22, 10/12, 
94/12 – ZDoh-2L), Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), Pravilnika o rednih 
pregledih klimatskih sistemov (Uradni list RS, št. 26/08) 
in Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc 
neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih 
sistemov (Uradni list RS, št. 6/10) Republika Slovenija, 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 5, 
1000 Ljubljana objavlja

popravek
javnega razpisa 

za izbiro izvajalca usposabljanja  
in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake  

za preglede klimatskih sistemov  
za obdobje treh let

1. V javnem razpisu se v 4. točki v potočki a) obra-
zložitve uporabe meril besedilo »2007–2010« spremeni 
tako, da se glasi: »2009–2012«.

2. V javnem razpisu se v 5. točki besedilo »2. 10. 
2013« spremeni tako, da se glasi: »18. 10. 2013«.

3. V in javnem razpisu se v 6. točki besedilo »14. 10. 
2013« spremeni tako, da se glasi: »21. 10. 2013«.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Javni razpisi
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Oklici dedičem

D 42/2012 Os-3583/13

Pri Okrajnem sodišču v Lenartu je v teku zapuščin-
ski postopek po pokojnem Karlu Schönwetter, rojenem 
2. 11. 1906, državljanu Republike Slovenije, nazadnje 
stanujočem Zg. Gasteraj 12, Jurovski Dol, ki je umrl 
dne 1. 3. 1988.

Zapustnik ni napravil oporoke, zato je nastopilo 
zakonito dedovanje. Sodišče je ugotovilo, da je pokojni 
zapustil pet otrok, Schönwetter Friderika, Šenveter Iva-
na, Šenveter Karla, že pokojnega Tropenauer Franca, 
kateri je zapustil tri otroke, in sicer Tropenauer Martin-
čič Cvetko, Kociper Lidijo in Tropenauer Franca ml., ter 
Pivec Jožeta, kateri je prav tako pokojni in je zapustil 
dva otroka, in sicer Brigitte Ofner in Pivec Richarda 
Christopherja.

Ker sodišču ni znan naslov dediča Pivec Richarda 
Christopherja, s tem oklicem pozivamo dediča Pivec Ri-
charda Christopherja, kateri ima pravico do dediščine po 
pokojnem Schönwetter Karlu, da se priglasi Okrajnemu 
sodišču v Lenartu, v enem letu od objave tega oklica.

Za začasnega skrbnika zapuščine je sodišče do-
ločilo Tino Vukovič, višjo pravosodno svetovalko, pri 
Okrajnem sodišču v Lenartu, ki bo zastopala neznane 
dediče v zapuščinskem postopku.

Okrajno sodišče v Lenartu
dne 2. 9. 2013

Objave sodišč
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