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Javni razpisi
Št. 8021-3/2017-20

Ob-2957/17
Sprememba

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2017, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 18 z dne 14. 4. 2017 (Ob-1993/17), v katerega
je vključena naslednja sprememba:
Prvi stavek 1. točke 3. poglavja javnega razpisa
»Roki in način prijave« se po novem glasi »Javni razpis
je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do
16. 10. 2017.«
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Ob-2953/17
Obvestilo
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09, 4/10, 20/11, 100/11,
111/13 in 68/16; v nadaljevanju: ZUIJK), prvega odstavka 11. člena Zakona o slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 77/10, 18/13, 19/14 in 63/16; v nadaljevanju:
ZSFCJA), tretjega odstavka 3. člena in prvega odstavka 51. člena Pravilnika o izvedbi postopka izbire
projektov in programov, pogojih in merilih za izbor projektov in programov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb
Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 43/17), Slovenski filmski
center, javna agencija Republike Slovenije objavlja javni
razpis (v nadaljevanju: javni razpis):
– Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del
za študijsko leto 2017/18.
Besedilo navedenega javnega razpisa bo od dne
8. 9. 2017 dalje objavljeno na spletnem mestu Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije: www.sfc.si, v zavihku javni razpisi.
Slovenski filmski center,
javna agencija Republike Slovenije
Ob-2956/17
Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, objavlja na
podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07, ZSV-UPB2, 23/07 – popr.,

41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS,
57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ in 29/17),
3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08, 45/11) in
19. člena Odloka o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 10/2015, z dne
23. 12. 2015)
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe
Pomoč družini na domu v Občini Kostel
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni
strani Občine Kostel – www.kostel.si in na sedežu Občine Kostel, Vas 4, 1336 Kostel.
Kontaktna oseba, pristojna za dajanje informacij,
je Helena Vidic Bizjak, direktorica občinske uprave,
tel. 01/777-80-12, e-pošta: helena.vidic-bizjak@kostel.si.
Rok za oddajo ponudb je 4. 10. 2017 do 12. ure,
odpiranje ponudb bo dne 5. 10. 2017, ob 12. uri, v sejni
sobi Občine Kostel, Vas 4, 1336 Kostel.
Občina Kostel
Št. SKS/3329/17

Ob-2963/17

Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o. na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G), 35. do
39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12, 24/13 in 10/14), Poslovnega načrta družbe za
leto 2017 in sklepa kolegija direktorja z dne 22. 8. 2017
objavlja
javni razpis
za prodajo tovornega vozila MB 1824 AK
z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Javno podjetje Komunala Zagorje,
d.o.o., Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi.
II. Predmet prodaje: predmet prodaje je rabljeno tovorno vozilo kamion Mercedes-Benz 1824 AK inventarna številka: 8846, znamka: Mercedes-Benz, tip, model:
SK 1824 AK, komercialna oznaka: SK 1824 AK, številka
šasije: EDB6523021K358232, datum začetka uporabe:
26. 11. 1998, vrsta vozila: Tovorno vozilo, oblika nadgradnje: BA keson prekucni, prostornina: 9.572, moč motorja (KW): 180, vrsta goriva: dizel, masa vozila (v kg):
8.700, največja dovoljena masa (kg) 18.000, število km
476.148, barva: oranžna, reg. št.: LJ EJ-541, izhodiščna cena 11.600,00 EUR brez DDV in 14.152,00 z DDV.
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III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno-kupljeno, zato kupec
nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake predmeta prodaje.
2. Ponudnik mora najkasneje do dne 21. 9. 2017
plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % od
navedene izhodiščne cene (brez DDV) za tovorno vozilo, za katerega daje ponudbo. Varščino je potrebno
vplačati na račun prodajalca Javno podjetje Komunala
Zagorje, d.o.o. št. 02338-0012342567, ki je odprt pri
NLB d.d. ali DH SI56 6100 0000 9818 881 in fotokopijo
dokazila o plačilu priložiti k prijavi na razpis. Varščina bo
uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana,
če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez
obresti v roku 8 dni po končani izbiri.
3. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji traktorja je
15 dni po odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Če izbrani ponudnik v tem roku pogodbe ne sklene, se
šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe,
vplačano varščino pa zadrži prodajalec.
Kupnino je kupec – izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Rok
plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.
Neupoštevanje pogodbenega roka plačila, je razlog za
takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa
zadrži vplačano varščino.
4. Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno
opremljene ponudbe, v katerih bo ponujena cena enaka
ali višja od izhodiščne prodajne cene.
5. Ponudba mora biti obvezno izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim
ponudnikom brezplačno na voljo na sedežu družbe
Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57, Zagorje ob Savi in na spletni strani prodajalca
www.komunala-zagorje.si.
6. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne
osebe, ki v roku predložijo pravilne ponudbe. Da se bo
ponudba štela kot pravilna, mora vsebovati:
– prijavni obrazec (OBR-1),
– izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2),
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in
davčno številko za fizične osebe, oziroma fotokopijo
izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, samostojni podjetnik predloži fotokopijo priglasitvenega lista
(izpisek iz sodnega registra oziroma priglasitveni list ne
smeta biti starejša od 30 dni od datuma predložitve ponudbe) ter ID št. za DDV za pravne osebe oziroma s.p.,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe
(velja le za pravno osebo in s.p.),
– dokazilo o vplačilu varščine za resnost ponudbe
v višini 10 % izhodiščne cene (datum vplačila varščine
mora biti najkasneje do 21. 9. 2017),
– parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3).
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7. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno.
Najnižji znesek višanja izhodiščne cene v oddani
ponudbi je 100 EUR.
V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo
enako ceno, si prodajalec pridržuje pravico, da s temi
enakovrednimi ponudniki izvrši javno dražbo – najnižji
znesek višanja je 100 EUR.
8. Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe bo izdana najpozneje v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb,
ponudniki pa bodo o izbiri obveščeni v roku 3 dni od
dneva odločitve.
9. Postopek javnega razpisa se bo vodil na podlagi
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12,
24/13 in 10/14).
10. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji premičnine najugodnejšemu ponudniku in je takšna obveznost prodajalca vnaprej izključena. Prodajalec tudi lahko že začeti
postopek prodaje kadarkoli do sklenitve kupoprodajne
pogodbe ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je v tem primeru vrniti
varščino brez obresti.
11. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik.
IV. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami naj ponudniki predložijo v zaprti ovojnici do dne 22. 9. 2017 do
10. ure, ne glede na vrsto prenosa, na naslov Javno podjetje Komunala Zagorje,d.o.o., Cesta zmage 57, 1410
Zagorje ob Savi, z oznako: »ne odpiraj-ponudba na javni
razpis za prodajo »Tovornega vozila MB 1824 AK««.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov
pošiljatelja. Pisne ponudbe je mogoče poslati tudi po
elektronski pošti (scan dokumentov).
Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele
do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno
označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Ponudba mora biti obvezno izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim
ponudnikom brezplačno na voljo na sedežu družbe
Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57, Zagorje ob Savi in na spletni strani prodajalca
www.komunala-zagorje.si.
Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo v sejni
sobi Javnega podjetja Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta
zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi, dne 22. 9. 2017 ob
11. uri.
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti
dobijo pri Fakin Milanu, tel. 03/56-67-704.
Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

48 / 8. 9. 2017 /

Stran

2199

Razpisi delovnih mest
Ob-2949/17
Svet šole OŠ Trzin na podlagi sklepa z 8. seje Sveta šole OŠ Trzin, ki je bila dne 27. 7. 2017, razpisuje
delovno mesto
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, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15
in 46/16; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 2. 2018.
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 zahtevanih 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 14 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet šole OŠ Trzin, Mengeška cesta 7/b,
1236 Trzin, 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.
V tekstu uporabljeni izraz ravnatelj v moški spolni
slovnični obliki, je uporabljen kot nevtralni za moške in
ženske.
Svet šole OŠ Trzin
Ob-2951/17
Svet vrtca Ravne na Koroškem na podlagi 2. in
3. sklepa 5. seje sveta zavoda z dne 31. 8. 2017 razpisuje delovno mesto
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, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 11. 12. 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 zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem
postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Svet zavoda Vrtca Ravne na Koroškem, Čečovje 12a,
2390 Ravne na Koroškem, 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.
Svet vrtca Ravne na Koroškem
Št. 1/DIR-2017-912

Ob-2964/17

Na podlagi določil 32.–35. člena Zakona o zavodih, 11. člena Odloka o izločitvi organizacijske enote
Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec iz javnega
zavoda Zdravstveni center Celje in ustanovitvi Javnega
zavoda Zdravstveni »dr. Jožeta Potrate« Žalec (Uradni
list RS, št. 34/92 in naslednji) in 40. člena sprememb in
dopolnitev Statuta ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec razpisuje naslednje vodstveno delovno mesto:
direktor ZD (m/ž),
šifra delovnega mesta B017334
Za direktorja ZD (m/ž) je lahko imenovan kandidat,
ki poleg pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjuje še
naslednje pogoje:
– da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje zdravstvene, ekonomske ali druge družboslovne smeri ali raven izobrazbe, ki v skladu
z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje zdravstvene,
ekonomske ali druge družboslovne smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih,
– da predloži program dela in razvoja ZD in opredeli
svojo vlogo pri realizaciji le-tega,
– da ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Prijava mora vsebovati tudi kratek življenjepis z navedbo drugih znanj in veščin, ki jih ima kandidat pridobljene in vsa ostala dokazila, ki so navedena v pogojih
razpis. Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se
ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Mandatna doba traja 4 leta. Mandat direktorju prične tečni z dnem izdaje soglasja občine ustanoviteljice,
v kateri je sedež zavoda.
Rok za prijavo z izkazanimi dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev je 15 dni po objavi. Kot pravočasne
se bodo štele vloge, ki bodo prispele do sobote, 23. 9.
2017 oziroma bodo poslane po pošti priporočeno z žigom najkasneje z datumom 23. 9. 2017 na naslov: Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec, Prešernova 6,

Stran

2200 /

Št.

48 / 8. 9. 2017

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

3310 Žalec. Na ovojnici naj kandidati navedejo, na katero razpisano delovno mesto se prijavljajo s pripisom
»ne odpiraj – za razpisno komisijo«. Prijavljeni kandidati
bodo obveščeni o izbiri v zakonitem roku.
Svet ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec
Ob-2965/17
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica
Slovenije na predlog notarke mag. Darinke Kobalej Šteharnik iz Maribora razpisuje
eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki mag. Darinki Kobalej Šteharnik
iz Maribora
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz
1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki
imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na pravniških delih
po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od tega
najmanj eno leto pri notarju, na sodišču, pri odvetniku,
na tožilstvu ali pri državnem pravobranilstvu. Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev,
sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
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Druge objave
Ob-2952/17
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo iz uporabe izločene
premičnine (osebno vozilo)
1) Prodajalec: Zdravstveni dom Logatec, Notranjska cesta 2, 1370 Logatec, tel. 01/75-08-220,
faks 01/75-08-222.
2) Predmet prodaje je naslednje vozilo: Suzuki
Jimny 1,3 4WD, leto prve registracije 2000, moč motorja 59 kW, gorivo bencin, prevoženih 78.282 kilometrov,
izhodiščna cena 3.050 EUR.
Vozilo se prodaja po načelu »videno-kupljeno«.
Kupec izdela ponudbo na obrazcu Ponudba (Priloga
št. 1), lahko pa poda tudi lastno ponudbo z nedvoumno
navedbo vrste opreme in ponudbene cene. Objava in
priloge so dostopne na spletni strani prodajalca: www.
zd-logatec.si.
3) Vozilo bo prodano ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno nad izhodiščno ceno. V primeru enakih
ponujenih cen bodo izvedena dodatna pogajanja. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od roka
za predložitev ponudb oziroma po izvedbi dodatnih pogajanj. Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne bo izbral
nobenega ponudnika.
4) Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe
v 8 dneh po prejemu sklepa o izbiri in prodajne pogodbe, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se
varščina ne vrača.
5) Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je
dolžan plačati kupnino najkasneje 8 dni po podpisu
pogodbe in prejemu računa, vendar pred prevzemom

opreme, na transkacijski račun prodajalca pri UJP,
št. SI56 0126 4603 0922 280. Položena varščina se
všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6) Višina varščine: pred odpiranjem ponudb
morajo ponudniki položiti varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski račun pri UJP,
št. SI56 0126 4603 0922 280. Po opravljenem odpiranju
ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
varščina vrne v roku trideset dni, brez obresti.
7) Ogled vozila je možen na lokaciji prodajalca, in
sicer po predhodnem dogovoru na kontaktno številko
01/75-08-220.
8) Predložitev ponudb:
a) Pisno ponudbo je potrebno predložiti do 20. 9.
2017 do 9. ure.
Ponudbo se označi: Ponudba za nakup osebnega
vozila – Ne odpiraj«.
Ponudbi (izpolnjena Priloga št. 1) je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Logatec, Notranjska cesta 2,
1370 Logatec.
c) Veljavnost ponudbe: do 20. 10. 2017 oziroma do
sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom.
d) V primeru, da bosta dve ali več ponudb imeli enako ponudbeno ceno, se bo postopek nadaljeval
s pogajanji.
9) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb do dne 20. 9. 2017 ob 10. uri, v sejni sobi
Zdravstvenega doma Logatec, II. nadstropje, Notranjska
cesta 2, 1370 Logatec.
Zdravstveni dom Logatec
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Evidence sindikatov
Št. 101-2/2017/5

Ob-2568/17

Upravna enota Lenart je dne 21. 6. 2017 vpisala
v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno št. 28
pravila – Pravila o organiziranju in delovanju Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije,
Dom starejših občanov Lenart, s sedežem Gubčeva ulica 5, Lenart v Slovenskih goricah ter matično
št. 2558955000.
Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil iz 1. točke
izreka te odločbe postane sindikat pravna oseba.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.
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Zavarovanja terjatev
SV 701/17

Ob-2950/17

Na podlagi notarskega zapisa notarke Majde
Lokošek, opr. št. SV 701/17, DK 87/17, z dne 30. 8.
2017, je bila nepremičnina: stanovanje, ki ima po evidancah GURS št. 17 in se nahaja v stavbi št. 5413
v k.o. 1959 – Domžale in ki bo po pravnomočno končanem nepravdnem postopku na podlagi predloga
II N 259/2014 za dokončanje etažne lastnine za stavbo
ident. št. 1959-5413 na naslovu Ljubljanska 85, 1230
(skladno z zadnjim Elaboratom in katastrskim vpisom
za predmetno stavbo) v zemljiško knjigo vpisano skladno s predlogom predvidoma z ID znakom del stavbe
1959-5413-17, skupne površine dela stavbe 46,60 m2
v četrtem nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu
Ljubljanska cesta 85 v Domžalah ter s pripadajočo kletno shrambo, last zastavitelja Zupan Jureta do celote
zastavljeno v korist Nove Ljubljanske banke d.d., Ljub
ljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana, MŠ 5860571,
zaradi zavarovanja terjatve v višini 66.400,00 EUR s pp.
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Objave sodišč
Izvršbe
3033 VL 178900/2011

Os-2847/17

Na podlagi sklepov o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, opr. št.: VL 178900/2011 z dne 24. 3. 2017,
VL 179896/2009 z dne 27. 2. 2017, VL 69561/2016
z dne 27. 2. 2017, VL 85941/2008 z dne 27. 3. 2017,
VL 176736/2012 z dne 27. 3. 2017, VL 108694/2012
z dne 27. 3. 2017, VL 77830/2013 z dne 27. 3. 2017,
I 9893/2006 z dne 27. 3. 2017, I 2602/2005 z dne 27. 3.
2017, I 12799/2005 z dne 27. 3. 2017, je bil v korist upnika
Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 62,
Ljubljana, dne 31. 3. 2017 opravljen rubež nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiški knjigi: stanovanje številka 14 v 2. nadstropju, na naslovu Einspielerjeva ulica 5 v Ljubljani.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 7. 2017
3206 I 1215/2017

Os-2915/17

Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne 4. 7.
2017, opr. št. I 1215/2017, je bil dne 11. 7. 2017 opravljen
v korist upnika MIX, podjetje za trgovino z gradbenim in
instalacijskim materialom in prevozne storitve d.o.o., Stegne 15, Ljubljana, rubež enosobnega stanovanja na naslovu Ul. Gradnikove brigade 8, Ljubljana, ki leži v 5. nadstropju, meri 39,51 m2 in je označeno s številko 33 in
ID znakom 2680-397-130, ter shramba v kleti objekta in
parkirno mesto, ki meri 15,66 m2, ter je označeno z ID znakom 2680-397-137, last dolžnika Mirana Paragi, Trdinova
cesta 23, Šmarje Sap.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 8. 2017
VL 40564/2017

Os-2938/17

V izvršilni zadevi upnika K2 finance & Kamrca nepremičnine, izterjava in pravno svetovanje d.o.o., Partizanska
cesta 5, Maribor, ki ga zastopa odv. Odvetniška družba
Kac in odvetniki o.p. d.o.o., Partizanska cesta 11, Maribor, zoper dolžnika Krekova družba za storitve, trgovino,
posredništvo d.o.o., Partizanska cesta 5, Maribor, zaradi
izterjave 32.892,24 EUR s pp, se na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 40564/2017
z dne 12. 5. 2015 in zapisnika o rubežu nepremičnine izvršitelja Matjaža Požara št. IZV 86/2017 z dne 7. 7. 2017,
zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in
sicer: lokal št. 4A v izmeri 99,27 m2, ki se nahaja v pritličju in
kleti stanovanjske stavbe št. 1328 na naslovu Ul. Staneta
Severja 5B, Maribor, v izključni lasti dolžnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 7. 2017

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
II N 651/2016

Os-2843/17

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici
Mojci Hribar v nepravdni zadevi predlagateljice: Nadica

Radovanović, V Murglah 259, Ljubljana, ki jo zastopa
Dušan Kočar, Karingerjeva ulica 28, Ljubljana, zoper nasprotne udeležence: 1. Ivan Stipič, Partizanska ulica 7,
Ljub
ljana, ki ga zastopa skrbnik za poseben primer
Jože Hribernik, odvetnik v Ljubljani, 2. Gordana Blagojević, Prvomajska ulica 1, Ljubljana, 3. Dragoja Blagojević, Prvomajska ulica 1, Ljubljana, 4. Pavel Piškur,
Prvomajska ulica 1, Ljubljana, 5. Ljubiša Kekić, Zaloška
cesta 45b, Ljubljana, 6. Adrijana Čistoča čistilni servis,
d.o.o., Prvomajska ulica 1, Ljubljana, 7. IDJ Inženiring,
d.o.o., Pot na Rakovo jelšo 351a, Ljubljana, 8. Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa
Bojan Drobež, odvetnik v Ljubljani, 9. Zarja Paurević,
Zaloška cesta 45b, Ljubljana, 10. Lidija Paurević, Zaloška cesta 45b, Ljubljana, ob udeležbi prijaviteljev udeležbe: 1. Nova Ljubljanska banka, d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, 2. Stanislav Perko, Prvomajska ulica 1, Ljub
ljana, 3. Borka Kovačevič, Prvomajska ulica 1, Ljub
ljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, dne 26. 6. 2017 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 466-2203/91, sklenjene dne 31. 1. 1992 med prodajalcem Občino Ljubljana Center in kupcem Igorjem
Petročnikom, katere predmet je bilo stanovanje v I. nadstropju, ki sestoji iz kuhinje 12,33 m2, sobe 22,06 m2,
kopalnice 2,91 m2, stranišča 1,30 m2, hodnika 2,90 m2,
balkona oziroma terase 1,25 m2 in drugih prostorov
1,00 m2, skupne izmere 43,75 m2, v stavbi na naslovu
Prvomajska ulica 1, Ljubljana (ID znak 1731-952),
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 29. 8.
1995 med prodajalcem Igorjem Petročnikom in kupcema
Borko Kovačevič in Stanislavom Perkom, katere predmet je bilo enosobno stanovanje v prvem nadstropju,
v skupni izmeri 43,75 m2, ki v naravi obsega kuhinjo
12,33 m2, sobo 22,06 m2, kopalnico 2,91 m2, stranišče
1,30 m2, hodnik 2,90 m2, balkon oziroma teraso 1,25 m2
in druge prostore 1,00 m2, v stavbi na naslovu Prvomajska ulica 1, Ljubljana (ID znak 1731-952).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka Borke
Kovačevič in Stanislava Perka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2017

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
VL 9460/2017

Os-2833/17

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice SKB banke
d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, ki jo zastopa Luka
Korošec, Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžniku Marku
Zamida, Rogatec nad Želimljami 2, Ig, ki ga zastopa zak.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
zast. Celar Bojan – odvetnik, Selanov trg 6, Ljubljana Šentvid, zaradi izterjave 3.611,44 EUR, sklenilo:
Dolžniku Marku Zamida, Rogatec nad Želimljami 2,
Ig, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Celar
Bojan, Selanov trg 6, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2017

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 76/2017

Os-2687/17

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Tatjani Černigoj, rojeni Ložar, hčeri Petra, upokojenki, rojeni 2. 1. 1955, državljanki
RS, poročeni, umrli 28. 12. 2016, nazadnje stanujoči
Miklošičeva ulica 5, Celje.
Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona
o dedovanju poziva sodišče vse morebitne zapustničine
upnike, da priglasijo svoje terjatve pri tem sodišču najkasneje v roku 6 mesecev od objave tega oklica, v katerem
lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu
z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju. Upniki
lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino.
Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila
o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo bo zapuščino brez dedičev izročilo
Republiki Sloveniji.
Okrajno sodišče v Celju
dne 28. 6. 2017
D 3/2016

Os-2836/17

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pok. Albinu Hadnerju, rojenem
28. 2. 1884, umrlem 5. 2. 1955, nazadnje stanujočem
Spodnja Hudinja 92, Celje.
Sodišču je znano, da je bil zapustnik poročen in je
imel hčere Albino Šnudrl, roj. Hadner, Silvestro Štefanijo
Šoštarič, roj. Hadner in Ado Hadner. Vdova in hčere so
pokojne. Kot zakoniti dediči I. dednega reda po zapustniku pridejo v poštev dediči pokojnih hčera, vse so
imele potomce. Sodišču niso znani podatki o dediču
oziroma dedičih po pokojni Adi Hadner. Zato je potreben
oklicni postopek.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po
zapustniku, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem
listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo in opravilo zapuščinsko obravnavo
na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Celju
dne 21. 7. 2017
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Os-2892/17

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je v zapuščinski
zadevi po pokojni Antoniji Valenčič, roj. Valenčič, upokojenki, iz Ratečevega Brda 12/3, roj. 10. 1. 1903, drž.
takratne SFRJ, ki je umrla 17. 10. 1983, s sklepom opr.
št. D 48/2016 z dne 16. 8. 2017 na podlagi prvega odstavka in 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD), zap. nečakom z imeni Frank,
Steve in Louis Valenčič, vsi neznanega prebivališča,
postavilo začasnega zastopnika odvetnika Valterja Urbančiča, Bazoviška cesta 32, 6250 Ilirska Bistrica.
Začasni zastopnik bo zap. nečake z imeni Frank,
Steve in Louis Valenčič zastopal vse do takrat, dokler
navedeni ali njihovi pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 16. 8. 2017
D 226/2015

Os-2725/17

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski
postopek po pokojnem Banovec Mladenu, rojenem
9. 12. 1944, nazadnje stanujoč Naselje Slavka Černeta 34, Kranjska Gora, ki je umrl dne 17. 8. 2015.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev, v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 10. 7. 2017
D 175/2004

Os-2726/17

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski
postopek po pokojnem Grmovšek Alojziju, rojenem
11. 12. 1946, nazadnje stanujoč Cesta Cirila Tavčarja 2,
Jesenice, ki je umrl dne 11. 6. 2004.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev, v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 10. 7. 2017
D 51/2017

Os-2727/17

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski
postopek po pokojnem Romanešen Ivanu, rojenem 1. 5.
1938, nazadnje stanujoč Cesta maršala Tita 71, Jesenice, ki je umrl dne 31. 1. 2017.
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Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev, v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 10. 7. 2017
D 246/2016

Os-2728/17

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski
postopek po pokojnem Laharnar Ivanu, rojenem 6. 3.
1951, nazadnje stanujoč Cesta talcev 7B, Koroška Bela,
ki je umrl dne 18. 8. 2016.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev, v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 10. 7. 2017
D 185/2016

Os-2729/17

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski
postopek po pokojnem Stamenković Jovanu, rojenem
15. 6. 1952, nazadnje stanujoč Cesta Alojza Travna 18,
Slovenski Javornik, ki je umrl dne 7. 6. 2016.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev, v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 10. 7. 2017
D 242/2015

Os-2730/17

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski
postopek po pokojnem Žagar Antonu, rojenem 17. 4.
1936, nazadnje stanujoč Cesta Cirila Tavčarja 1B, Jesenice, ki je umrl dne 25. 9. 2015.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev, v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 10. 7. 2017
D 26/2017

Os-2731/17

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski
postopek po pokojnem Štefelin Marjanu, rojenem 7. 12.
1951, nazadnje stanujoč Cesta revolucije 8, Jesenice,
ki je umrl dne 13. 1. 2017.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev, v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 10. 7. 2017
DD 229/2016

Os-2503/17

Pred naslovnim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pok. Lovrencu Zabavniku, roj. 12. 8. 1863 in
umrlem 21. 6. 1948, nazadnje stanujočem Zakal št. 7,
Stahovica, ki mu je bilo v postopku denacionalizacije kot
članu Agrarne skupnosti Pašna skupnost Velika Planina vrnjeno nepremično premoženje navedene agrarne
skupnosti.
Kot zakonita dediča zapustnika prideta v poštev tudi
sinova Janez (Johan) Zabavnik in Franc (Frank) Zabavnik, ki sta po podatkih sodišča rojena pred letom 1900
in sta verjetno pokojna. Zato bi kot njuni dediči v tem
postopku prišli v poštev njuni dediči. Sodišče poziva dediče, verjetno pokojnih Janeza in Franca Zabavnika, da
se v roku enega leta priglasijo sodišču. Enako sodišče
poziva tudi morebitne druge dediče, ki mislijo, da imajo
pravico do dedovanja.
Po poteku enoletnega roka, bo sodišče nadaljevalo zapuščinsko obravnavo in jo dokončalo po podatkih,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 13. 6. 2017
D 300/2014

Os-3726/16

Zapuščinska zadeva; po pok. Giovanni roj. Raccar
Cnez, roj. dne 23. 5. 1894, nazadnje stanujoči v Trstu,
Strada del Friuli 267, Italija, ki je umrla dne 6. 5. 1982.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih.
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Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 12. 2016
D 706/2015

Os-1001/17

Ermida Ciacchi, roj. Grdina, roj. 21. 9. 1924, nazadnje stanujoča v Avstraliji, je bila s sklepom opr.
št. N 64/2014 z dne 27. 10. 2015 razglašena za mrtvo
z določenim datumom smrti 22. 9. 1994 in ni zapustila
oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
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 209/a, Dekani.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 1. 2017
D 454/2015

Os-2838/17

Zapuščinska zadeva; po pok. Catarini Romano, roj.
Rigo, roj. dne 13. 8. 1854, nazadnje stanujoči v Kopru,
ki je umrla dne 25. 7. 1911.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 9. 8. 2017
D 672/2014

Os-2855/17

Zapuščinska zadeva: po pok. Ivani Capunu, hčerka
Antona Oblaka, nazadnje stanujoča Urbanci 73, Škofije,
ki je umrla 3. 8. 1956.
V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče ugotovilo, da je zapustnica umrla kot vdova. Bila je dvakrat
poročena, in sicer prvič z Jožefom Korošcem ter nato
z Antonom Cupinom. S prvim možem je imela deset
otrok, in sicer Jožefa Milana, Paulino, Jožefa, Alojzijo,
Fabian(us)a, Viktorijo, Milana, Petra, Ivano in Marijo, ki
so že vsi pokojni, pri čemer njihovi dediči sodišču niso
znani. Z drugim možem Antonom Cupinom je imela
zapustnica hči Marijo Emilijo Cupin, ki je edina sodišču
znana.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 7. 2017
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Os-2916/17

Zapuščinska zadeva: po pok. Dinki (Domeniki) Šavron, roj. 20. 11. 1907, nazadnje stanujoči v Bertokih,
Cesta med vinogradi 11, ki je umrla 7. 8. 1987.
V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče ugotovilo, da je zapustnica umrla kot vdova. Bila je trikrat
poročena, in sicer prvič s Štefanom Buzečanom, drugič
z Elbertom Šavronom in tretjič pa z Andrejem Grižančičem. S prvim možem je imela tri otroke, od katerih sta
dva umrla še mladoletna, sin Viktor Buzečan pa je po
smrti zapustil dediče Emo Buzečan, Edija Buzečana,
Danijelo Buzečan, Denis Buzečan in Igorja Buzečana.
V drugem zakonu so se zapustnici rodili štirje otroci, in
sicer Konstantin Šavron, Rozina Šavron, Francis (Franc)
Šavron in Dante Šavron. Konstantin Šavron je umrl, njegovi dediči so pa Terezija Šavron, Amalija Pohlen in Suzana Markučič. Zapustničina hči Rozina Šavron in Franc
Šavron sta še živa, umrl pa je tudi zapustničin sin Dante
Šavron, ki naj bi po podatkih dedičev zapustil ženo Dragico Šavron ter štiri otroke (hčer Sandy, pokojno hčer
Ornelo ter še dva otroka, katerih imena in naslovi so
neznani). V tretjem zakonu se je zapustnici rodil sin Ivan
Grižančič, ki je umrl, njegov dedič pa je Valter Grižančič.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
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 postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 24. 8. 2017
III D 3046/2015

Os-2541/17

V zapuščinski zadevi po pokojnem Primožu Pirnatu, rojenem 17. 5. 1978, umrlem 31. 10. 2015, nazadnje stanujočem na naslovu Glinškova ploščad 21,
Ljubljana, 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.
Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in (ne)znane
upnike, da bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko 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 premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih 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 skladu z določbami 142.b člena ZD.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2017
II D 1272/2013

Os-2745/17

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim
sodiščem v Mariboru, po dne 26. 2. 2013 umrli Tereziji
Fabjan, roj. 24. 9. 1927, drž. RS, razvezani, nazadnje
stan. Rezijanska ulica 11, Maribor, pridejo v poštev kot
dediči po zapustnici tudi: v Nemčiji živeči potomci zap.
brata Antona Misje, neznanih imen in naslovov, potomci
zap. nečaka Marjana Kristofiča, neznanih imen in naslovov.
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Sodišče zato poziva v Nemčiji živeče potomce zap.
brata Antona Misje neznanih imen in naslovov ter potomce zap. nečaka Marjana Kristofiča neznanih imen
in naslovov ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 7. 2017
II D 1892/2013

Os-2691/17

V zapuščinski zadevi po pok. Jožetu Pečarič, rojenem 16. 5. 1951, umrlem 14. 8. 2013, nazadnje stanujočem na naslovu Vukovski dol 10A, Jarenina, gre za
zapuščino brez dedičev.
Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: (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 predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove
dolgove.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 7. 2017
D 199/2017

Os-2832/17

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Kuzmin Izidorju, pok. Petra, roj. 3. 12.
1931, 117 Gibson Street, Bowden 5007, Avstralija, ki je
umrl 1. 1. 2005.
Kot zakoniti dediči bi za dedovanje po zapustniku
prišli v poštev tudi zap. hčerki Rene Kuzmin in Julie Kuzmin iz Avstralije, katerih prebivališče sodišču ni znano.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva Rene Kuzmin in Julie Kuzmin, da se
priglasita tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te
objave, sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 6. 2017
D 248/2016

Os-2484/17

Pri Okrajnem sodišču v Postojni se vodi zapuščinski
postopek po pokojni Danijeli Bonano (v zemljiški knjigi
Danijela Napolitano), roj. 24. 3. 1928, iz Čepnega št. 5,
Košana, ki jo je sodišče s sklepom, opr. št. N 26/2015,

razglasilo za mrtvo in kot datum njene smrti določilo dne
1. 1. 1999.
Po doslej zbranih podatkih glede potomcev Danijele Bonano (v zemljiški knjigi tudi Danijele Napolitano),
razglašene za mrtvo, ni ničesar znanega.
Ker sodišče s podatki o osebah, ki bi prišle v poštev
kot zakoniti dediči ne razpolaga, na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave
tega oklica oglasni deski Krajevne skupnosti Košana,
na sodni deski, na spletni strani sodišča in v Uradnem
listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 6. 6. 2017
D 153/2016

Os-2579/17

Pri Okrajnem sodišču v Žalcu je v teku zapuščinski
postopek pod opr. št. D 135/2016, o dne 4. 2. 1986 umrlem Silvestru Sem, roj. 14. 9. 1936, državljan SR Slovenije in SFRJ, razvezan, zadnje bivališče Šempeter 19
(sedaj: Petrov trg 2), Šempeter v Savinjski dolini. Dediči
po zapustniku niso znani.
Sodišče poziva s tem oklicem neznane upnike, da
v roku 6 mesecev od dneva objave tega oklica vložijo
zahtevo za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine v skladu z določbami 142.b člena Zakona
o dedovanju (ZD), sicer bo zapuščina brez dedičev
prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne
odgovarja za zapustnikove dolgove.
Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in
zapustnikovih obveznostih, lahko upniki pridobijo pri
Okrajnem sodišču v Žalcu.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 8. 6. 2017
D 68/2017

Os-2664/17

Pri Okrajnem sodišču v Žalcu je v teku zapuščinski
postopek po dne 2. 1. 2017 umrlem: Rade Rotar, roj.
7. 6. 1949, EMŠO: 0706949500268, državljan Republike
Slovenije, vdovec, zadnje bivališče Trubarjeva ulica 1,
Žalec, ki se vodi pod opr. št. D 68/2017. Zakoniti dediči
so se odpovedali dedovanju po zapustniku.
Sodišče poziva s tem oklicem neznane upnike, da
v roku 6 mesecev od dneva objave tega oklica vložijo
zahtevo za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine v skladu z določbami 142.b člena Zakona
o dedovanju (ZD), sicer bo zapuščina brez dedičev
prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne
odgovarja za zapustnikove dolgove.
Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in
zapustnikovih obveznostih, lahko upniki pridobijo pri
Okrajnem sodišču v Žalcu.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 29. 6. 2017
D 27/2017

Os-2681/17

Pri Okrajnem sodišču v Žalcu je v teku zapuščinski
postopek pod opr. št. D 27/2017, po dne 1. 1. 2017 umrlem Marjanu Povše, roj. 23. 9. 1952, poročen, državljan
Republike Slovenije, zadnje bivališče Podlog 46/a, Šempeter. Dediči po zapustniku so se odpovedali dedovanju.
Sodišče poziva s tem oklicem neznane upnike, da
v roku 6 mesecev od dneva objave tega oklica vložijo
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zahtevo za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine v skladu z določbami 142.b člena Zakona
o dedovanju (ZD), sicer bo zapuščina brez dedičev
prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne
odgovarja za zapustnikove dolgove.
Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in
zapustnikovih obveznostih, lahko upniki pridobijo pri
Okrajnem sodišču v Žalcu.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 28. 6. 2017

Oklici pogrešanih
N 2/2017

Os-2858/17

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni
postopek predlagateljice Vanje Praznik, Prekomorskih
brigad 5, Tolmin, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca Bogdana Bradaškja, roj. 10. 8. 1979, Prekomorskih 5, Tolmin, za mrtvega.
Zgoraj imenovani je bivši policist Policijske postaje
Bovec. Pogrešan je od 28. 8. 2011, ko se je med 12. in
13. uro odpravil od doma na tek. Po tem se je za njim
izgubila vsaka skled. V zvezi z izginotjem pogrešanega je bila opravljena obsežna preiskava, ki pa je bila
neuspešna. O njem do začetka leta 2017, ko je bil vložen predlog za razglasitev za mrtvega, ni bilo nobenih
podatkov.
Pogrešanega bo v postopku, kot skrbnik za poseben primer, zastopal Center za socialno delo Tolmin,
Cankarjeva ulica 6, Tolmin, po pooblaščeni osebi.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njegovi smrti, naj to sporoči sodišču ali skrbniku za posebni primer, v treh mesecih od objave oklica, sicer bo
sodišče, po poteku tega roka, razglasilo pogrešanega
za mrtvega v skladu z določili Zakona o nepravdnem
postopku – ZNP.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 16. 8. 2017
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Preklici
Spričevala preklicujejo
Karčovnik Anton, Šober 56a, Bresternica, diplomo
št. E/0693, izdala Univerza v Mariboru, leto izdaje 1992.
gnb-338245
Kutoš Vid, Prekmurske čete 6, Murska Sobota, indeks, št. 20120146, izdala Pravna fakulteta, leto izdaje
2012. gnl-338260
Merdanović Jasminka, C. C. Tavčarja 1/b, Jesenice,
diplomo št. 487, izdana na ime Jasminka Aljukić, izdajatelj Fakulteta za upravo Ljubljana, leto izdaje 2013.
gnk-338261
Novljan Gregor, Zgornje Duplice 3a, Grosuplje, indeks, št. 20110256, izdala Pravna fakulteta Univerze
v Ljubljani. gng-338265
Vobovnik Drago, Ribnica na Pohorju 42, Ribnica
na Pohorju, diplomo št. D06130, izdala Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, leto izdaje 1999. gnz-338246
Zaletel Miha, Pod gozdom cesta II/19, Grosuplje,
indeks, št. 20100415, izdala Pravna fakulteta, leto izdaje
2010. gnv-338250
Zupančič Timo, Simonitijeva 15, Ljubljana, indeks,
št. 20130257, izdala Pravna fakulteta, leto izdaje 2013.
gne-338267
Žirovnik Mojca, Vrhovnikova 18, Ljubljana, diplomo,
izdajatelj Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, leto
izdaje 1997. gnt-338252

Drugo preklicujejo
ANTON
PUSTOTNIK
S.P.,
Pelechova
cesta 85, Radomlje, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500011015001, izdal Cetis Celje d.d., na ime
Anton Pustotnik. gnj-338262
Babić Branislav, Brodarjev trg 3/53, Ljubljana, certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji, št. 1449/2008,
izdajatelj Agencija za promet d.o.o., leto izdaje 2008.
gns-338257
Bauer Mark, Rožna dolina, cesta XVII 6a, Ljub
ljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnw-338249
BENJA – AUTOTRANSPORTI d.o.o., Spodnje Dule
10, Krško, izvod licence, št. GE000487/06784/010, za
vozilo Mercedes, reg. št. KKNH-203, veljavnost do 26. 9.
2018. gnx-338248
CVS MOBILE d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500044926000, izdal Cetis Celje d.d., na ime
Črvič Branko. gnz-338275
EUROTEK Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber, izvod licence št. GE005687/00549/020, za vozilo Renault
Magnum, reg. št. NM 43-84L, veljavnost do 14. 9. 2022,
izdala GZS. gnp-338256
FILIPIČ MARKO S.P.-TRANSPORT, PREŠERNOVA ULICA 25, Ljutomer, potrdilo za voznika,
št. 011306/AD39-2-3931/2014, izdano na ime Raonić
Vitomir, veljavnost od 6. 10. 2014 do 8. 6. 2015, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica Slovenije. gnd-338268

FILIPIČ MARKO S.P.-TRANSPORT, PREŠERNOVA ULICA 25, Ljutomer, potrdilo za voznika,
št. 011306/SŠD39-3-644/2014, izdano na ime Ostojić
Zoran, veljavnost od 24. 1. 2014 do 21. 10. 2014, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica Slovenije. gnc-338269
FILIPIČ MARKO S.P.-TRANSPORT, PREŠERNOVA ULICA 25, Ljutomer, potrdilo za voznika,
št. 011306/AD39-4-6810/2012, izdano na ime Nemec
Damir, veljavnost od 12. 10. 2012 do 12. 10. 2013, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica Slovenije. gnb-338270
FILIPIČ MARKO S.P.-TRANSPORT, PREŠERNOVA ULICA 25, Ljutomer, potrdilo za voznika,
št. 011306/AĆ39-3-924/2013, izdano na ime Lukić Miroslav, veljavnost od 15. 2. 2013 do 6. 5. 2013, izdajatelj
Obrtno podjetniška zbornica Slovenije. gnz-338271
FILIPIČ MARKO S.P.-TRANSPORT, PREŠERNOVA ULICA 25, Ljutomer, potrdilo za voznika,
št. 011306/AD39-2-1059/2013, izdano na ime Đukić
Srđan, veljavnost od 21. 2. 2013 do 23. 2. 2016, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica Slovenije. gny-338272
FILIPIČ MARKO S.P.-TRANSPORT, PREŠERNOVA ULICA 25, Ljutomer, potrdilo za voznika,
št. 011306/AD39-2-5179/2013, izdano na ime Simić Nebojša, veljavnost od 30. 12. 2013 do 26. 11. 2014, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica Slovenije. gnx-338273
GM TRANSPORT d.o.o., Proletarska cesta 4, Ljub
ljana, izvod licenc, št. GE008067/06174/008, za vozilo
reg. št. LJIH-418 in št. GE008067/06174/012, za vozilo
reg. št. LJ112-MS. gnw-338274
HRNČIČ d.o.o., Sladki Vrh 16A, Sladki Vrh, potrdilo
o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti, št. 600928, izdano na ime Štefan Hrnčič, izdajatelj
Ministrstvo za promet, leto izdaje 1997. gnu-338251
JERMAN d.o.o., Zapoge 40, Vodice, potrdilo za
voznike, št. 24695, izdano na ime Slaviša Bodiroža,
veljavnost od 7. 6. 2017 do 18. 5. 2018, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije. gns-338278
Jesenko Valentin, Hlevni Vrh 11f, Rovte, potrdilo za
voznika, št. 7392/2009, izdano na ime Valentin Jesenko,
veljavnost do 17. 8. 2009, izdajatelj B&B Izobraževanje
in usposabljanje d.o.o. gnf-338266
KROF d.o.o., Libeliče 30, Libeliče, izvod licence, št. GE000423/05381/001, za tovorno vozilo, reg.
št. SG-CJ-949. gnu-338276
Oprčkal Matjaž, Straža na Gori 33, Dramlje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500048758000, izdal
Cetis Celje d.d. gnh-338264
Oselj Marko, Zg. Brnik 61, Cerklje na Gorenjskem,
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne
usposobljenosti za odgovorno osebo, št. 616196, izdajatelj Ministrstvo za promet, leto izdaje 2002. gnq-338255
PETAR PAĐAN S.P., Pot na Rakovo jelšo 297,
Ljubljana, izvod licence, št. 012828/001, za vozilo
Passat, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnr-338254
Petek Stanislav, Dolenji lazi 38a, Ribnica, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500025036001, izdal Cetis
Celje d.d. gnn-338258
Pungerčar
Jože,
Begunje
63,
Begunje na Gorenjskem, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500048775000, izdal Cetis Celje d.d.
gns-338253
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SAFARI COMPANY – JOŽE BORSE S.P., Zgornje
Gorje 50, Zgornje Gorje, izvod licence, št. 012891/002,
za vozilo Opel Vivaro, reg. št. KP 72-63T, veljavnost do
8. 10. 2017. gnt-338277
SREČKO
FRANGEŽ
S.P.,
Zgornje Jablane 11, Cirkovce, potrdilo za voznika,
št. 000745/BGD52-2-8454/2007, izdano na ime Buhin
Krunoslav, veljavnost do 28. 11. 2017. gnu-338280
SREČKO
FRANGEŽ
S.P.,
Zgornje Jablane 11, Cirkovce, potrdilo za voznika,
št. 000745/MJ52-2-10928/2007, izdano na ime
Kickmeier Borivoj, veljavnost do 28. 11. 2007.
gnt-338281
SREČKO FRANGEŽ S.P., Zgornje Jablane 11, Cirkovce, potrdilo za voznika, št. 000745/AD52-2-6241/2007,
izdano na ime Kostić Milutin, veljavnost do 15. 11. 2007.
gno-338282
SREČKO FRANGEŽ S.P., Zgornje Jablane 11, Cirkovce, potrdilo za voznika, št. 011509/AD52-2-1573/2013,
izdano na ime Majorčik Silvester, veljavnost do 28. 3.
2014. gnn-338283
SREČKO FRANGEŽ S.P., Zgornje Jablane 11, Cirkovce, potrdilo za voznika, št. 000745/AD52-2-4890/2007,
izdano na ime Vujović Dejan, veljavnost do 20. 9. 2007.
gnm-338284
SREČKO
FRANGEŽ
S.P.,
Zgornje Jablane 11, Cirkovce, potrdilo za voznika,
št. 000745/BGD52-2-8343/2007, izdano na ime Vujović
Dejan, veljavnost do 28. 11. 2007. gnl-338285
SREČKO
FRANGEŽ
S.P.,
Zgornje Jablane 11, Cirkovce, potrdilo za voznika,
št. 007054/BGD52-4-8633/2007, izdano na ime Vujović
Dejan, veljavnost do 20. 5. 2008. gnk-338286
Šilar Tjaša, Ješenca 2b, Rače, študentsko izkaznico, št. 61276347, izdala Pedagoška fakulteta Maribor.
gnm-338259
Širovnik Miha, Senožeti 45d, Dol pri Ljubljani, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500000288002, izdal
Cetis Celje d.d. gni-338263
VINKO KROPEC S.P., Stepišnikova ulica 10A, Slovenska Bistrica, izvod licence, št. 011589/001, za vozilo
Mercedes-Benz sprinter 312D, reg. št. MB 92-21A, veljavnost do 20. 10. 2017. gny-338247
Vran Ana, Pahorjeva 47, Koper – Capodistria, odvetniško izkaznico, št. 2092/2014, izdajatelj Odvetniška
zbornica Slovenije. gnr-338279
ZZZS OE Ljubljana, Miklošičeva cesta 24, 1000
Ljubljana, žig okrogle oblike, premera 330 mm, vsebina: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
SLOVENIJE OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA 151 in
žig okrogle oblike, premera 330 mm, vsebina: ZAVOD
ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA 154. Ob-2971/17
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