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Druge objave

6/2015 Ob-2704/15

Popravek
V objavi Javnega natečaja za podelitev denarne 

nagrade in priznanja najboljšim ponudnikom prostorov 
podjetniškega sodelanja* v Republiki Sloveniji »najbolj-
ši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015« 
(Slovenian Best Coworking Space Award 2015), obja-
vljeni v Uradnem listu RS, št. 53 z dne 17. 7. 2015, pod 
Ob-2686/15, se:

– opomba pravilno glasi:
»*– Znanstveno raziskovalni center SAZU je po-

dal strokovno mnenje, da je najprimernejša slovenska 
ustreznica angleškemu terminu »COWORKING«, bese-
da »SODELANJE« in ga v svojem strokovnem mnenju 
tudi predlaga za uporabo;«

– v Uvodu tretji odstavek pravilno glasi:
»Glede na finančno ranljivost in šibkost posamezni-

kov in pravnih sub jektov, vključenih v Skupnost podjetni-
škega sodelanja, ki ga zagotavlja prav omenjeni Prostor 
podjetniškega sodelanja, lahko z gotovostjo trdimo, da 
velika večina teh posameznikov finančno ne bi zmogla 
najema samostojnega poslovnega prostora, obenem 
pa zelo verjetno mnogi med njimi tudi ne bi prihajali 
v stik s tolikšnim številom ostalih podobno-mislečih po-
sameznikov. Organiziran in cenovno dostopen prostor 
z vsebinsko podporo omogoča nemoteno, ustvarjalno 
in učinkovito delo, omenjeni neformalni stiki in komu-
nikacija, ki v takšnem prostoru poteka med vključenimi 
posamezniki, pa sta izjemno pomembni za pretok idej in 
za nastanek novih povezav, ter posledično za nastanek 
novih podjetniških podjemov.«
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Oklici dedičem

D 102/2015 Os-2574/15

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski 
postopek po dne 30. 10. 1942 umrlem Ivanu Černigoju, 
sinu Marije, roj. 1. 5. 1872, rojenem v Trstu, z zadnjim 
stalnim prebivališčem na naslovu Predmeja 121, Ajdo-
vščina.

Ker se ne ve, ali je kaj dedičev, sodišče poziva vse, 
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo 
naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega 
oklica na oglasni deski tega sodišča in na oglasni deski 
krajevne skupnosti Predmeja.

Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo za-
puščinsko obravnavo in odločilo na podlagi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi 206. člena Za-
kona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 24. 6. 2015

D 41/2015 Os-2627/15

Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščinski 
postopek po pokojnem Antonius Zimpermann (Anton 
Cimperman), roj. 4. 6. 1841, nazadnje stalno prebivajo-
čem Ohio, ZDA (pred odhodom v tujino Velike Bloke 17), 
razglašenem za mrtvega, za dan smrti velja 1. 1. 1896.

Ker sodišče s podatki o dedičih ne razpolaga, po-
ziva vse, ki mislijo da imajo pravico do dediščine, da se 
priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica v Ura-
dnem listu RS, na oglasni deski ter spletni strani so-
dišča.

Po poteku enoletnega oklicnega roka bo sodišče 
zapuščinski postopek nadaljevalo na podlagi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 2. 7. 2015

D 85/2014 Os-1425/15

Cociani Veronika, roj. 25. 1. 1917, stanujoča Trst, je 
dne 21. 6. 2002 umrla in ni zapustila oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Objave sodišč

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 208/a, Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 2. 2015

D 301/2014 Os-2373/15

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 
Giuseppe Petricig, sin Luigija, rojen 3. 3. 1936, z za-
dnjim prebivališčem na naslovu Tercimonte 11, Udine, 
Savognia, Italija, ki je umrl 14. 8. 2014 v Udinah, Italija.

K dedovanju po zakonu bi bili poklicani dediči dru-
gega dednega reda, med njimi tudi potomci zapustni-
kovega pokojnega brata Luigija Petriciga, ki je umrl 
leta 2011 v Franciji, o katerih pa sodišče nima nobenih 
podatkov.

Zaradi tega sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, 
ki mislijo, da imajo pravico do njegove dediščine, da se 
v roku enega leta od njegove objave zglasijo in uveljavijo 
svoje pravice.

Če se po poteku enega leta od objave oklica ne 
zglasijo, bo sodišče o zapuščini pokojnega odločilo na 
podlagi dednih izjav znanih dedičev.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 21. 5. 2015
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