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Javni razpisi

 Ob-2298/18

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje 
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehno-
logije, Verovškova 60, 1000 Ljubljana, objavlja zaprtje 
javnega razpisa za »Spodbujanje procesnih izboljšav 
podjetij v letu 2017–2018 – »PRIZ 17-18««, objavlje-
nega v Uradnem listu RS, št. 59/17 dne 27. 10. 2017 (s 
spremembo, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 7/18 dne 
7. 2. 2018 in spremembo, objavljeno v Uradnem listu 
RS, št. 24/18 dne 13. 4. 2018). Javni razpis se zapre 
zaradi porabe sredstev po končanem postopku izbora 
vlog v okviru prvega odpiranja. Zaradi zaprtja javnega 
razpisa drugo odpiranje ne bo izvedeno, vse prispele 
vloge na drugi rok pa bodo vrnjene pošiljateljem.

SPIRIT Slovenija, javna agencija
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Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

II N 266/2015 Os-1308/18

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici 
Mateji Gabrovšek v nepravdni zadevi predlagatelja: Ale-
ksandar Lukić, Črtomirova ulica 31, Ljubljana, ki ga zasto-
pa Zdravko Rus, odvetnik v Radovljici, zoper nasprotno 
udeleženko Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, Lju-
bljana, ki jo zastopa Bojan Drobež, odvetnik v Ljubljani, 
ob udeležbi: 1. SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18A, 
Ljubljana, in ostali (po seznamu udeležencev v sklepu 
z dne 23. 1. 2018), zaradi vzpostavitve etažne lastnine, 
s sklepom z dne 23. 1. 2018 udeležencu Sandiju Stuparju 
na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku v zvezi s 37. členom Zakona o ne-
pravdnem postopku in 3. členom Zakona o vzpostavitvi 
etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju 
pripadajočega zemljišča, postavilo začasnega zastopni-
ka upravnika stavbe SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 
ulica 18A, Ljubljana, ker je navedeni udeleženec nezna-
nega prebivališča in nima pooblaščenca.

Začasni zastopnik bo Sandija Stuparja zastopal vse 
do takrat, dokler udeleženec ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 2018

I N 84/2017 Os-2207/18

Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici 
Poloni Klančič v nepravdni zadevi predlagatelja Ivana 
Gorjan, Vogrsko 69, Volčja Draga, ki ga zastopa notar-
ka Neli Kandus, postopek o razglasitvi pogrešanca za 
mrtvega, in sicer Jožefa Nanut, neznanega prebivališča, 
izven naroka, dne 18. 4. 2018 sklenilo:

Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku se nasprotnemu udeležencu 
Nanut Jožefu, neznanega bivališča, postavi začasni za-
stopnik, odvetnik Aljaž Plesničar iz Nove Gorice, ki bo 
zastopal nasprotnega udeleženca v nepravdni zadevi 
I N 84/2017, vse dokler nasprotni udeleženec ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, 
da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 4. 2018

I 140/2018 Os-2262/18

Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi, ki 
se vodi pod opr. št. I 140/2018 na predlog upnika Komu-
nala Komunalno podjetje Nova Gorica d.d., Cesta 25. ju-
nija 1, Nova Gorica, ki ga zastopa odvetnica Dragica 
Vuga iz Nove Gorice, zoper dolžnico Tjašo Iris, rojena 
5. 10. 1968, sedaj neznanega bivališča (prej Branik 176, 
Branik), zaradi izterjave 381,57 EUR s pripadki, sklenilo:

Na podlagi drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku se dolžnici Tjaši Iris, neznane-

Objave sodišč

ga prebivališča (prej Branik 176, Branik), postavi za-
časnega zastopnika, odvetnika Mitja Podgornik, Pod 
klancem 9, 5220 Tolmin, ki bo dolžnico zastopal v izvr-
šilni zadevi Okrajnega sodišča v Novi Gorici z opr. št. 
I 140/2018 vse do takrat, dokler dolžnica ali njen 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 17. 5. 2018

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 41/2018 Os-2064/18

V skladu s 142.a členom Zakona o dedovanju vas 
obveščamo o zapuščini brez dedičev.

Podatki o zapustniku: Jože Šinko, rojen 9. 3. 1955, 
EMŠO 0903955500237, nazadnje stanujoč Kettejeva 
ulica 2, p. Brežice, umrl 22. 12. 2017 na Zdolah, Občina 
Krško.

Opravilna številka zapuščinske zadeve: D 41/2018.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 

Slovenijo (9. člen Zakona o dedovanju), če noben upnik 
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos 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 zapu-
stnikovih 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 do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 17. 4. 2018

D 26/2018 Os-2065/18

Okrajno sodišče v Brežicah vodi zapuščinski posto-
pek po pokojnem Martinu Balija, rojen 6. 12. 1947, naza-
dnje stanujoč Obrežje 9e, p. Jesenice na Dolenjskem, ki 
je umrl 29. 12. 2017 v Brežicah.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po 
pokojnem, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku 
enega leta od objave tega oklica. Po poteku navedene-
ga roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 19. 4. 2018

D 126/2018 Os-2053/18

Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski 
postopek po pok. Ignacu Tepešu, upokojencu, rojenemu 
10. 11. 1955, državljanu Republike Slovenije, razveza-
nemu, umrlemu 20. 1. 2018, nazadnje stanujočemu 
Badovinčeva ulica 14, Laško.
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Zapustnik po podatkih sodišča ni napisal oporoke, 
zato je nastopilo zakonito dedovanje. Sodišče je ugoto-
vilo, da zapustnik ni imel dedičev prvega in drugega de-
dnega reda, je pa zapustil dediče tretjega dednega reda. 
Pri tem pa je znan le krog dedičev po zapustnikovih starih 
starših po materi, medtem ko ni znano ali in katere dediče 
je zapustnik zapustil po starih starših po svojem očetu.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem 
listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski 
postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravna-
vo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Celju
dne 12. 4. 2018

D 304/2017 Os-3713/17

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pok. Božić Miletu, EMŠO: 0302951500069, sinu Mi-
loša, roj. 3. 2. 1951, upokojencu, državljanu Republike 
Slovenije, nazadnje stanujočemu Kajuhovo naselje 34, 
Kočevje, umrlemu 2. 11. 2017, v Kočevju.

Tekom zapuščinskega postopka je sodišče ugoto-
vilo, da bi v poštev za dedovanje po zap. prišla tudi zap. 
vdova Stamenković Ljubinka in zap. sin, ki naj bi živela 
nekje na območju Makedonije, o katerih pa sodišče ni 
uspelo pridobiti nobenih drugih informacij.

Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva 
oba zgoraj navedena dediča, da se priglasita sodišču 
v enem letu od objave oklica v Uradnem listu RS, na 
spletni strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski tu-
kajšnjega sodišča ter uveljavljata svojo pravico do dedi-
ščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo 
zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu 
z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 20. 12. 2017

Dd 68/89 Os-2043/18

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pok. Antonu Malnarju, sinu Pavaa, roj. 19. 2. 1903, 
upokojencu, državljanu bivše SFRJ, nazadnje stanujo-
čemu Bosljiva loka 10, Osilnica, umrlemu 29. 9. 1988, 
v Ljubljani.

Tekom zapuščinskega postopka so se vsi dediči 
t. i. prvega dednega reda dediščini po zap. odpovedali, 
sodišče pa ni uspelo ugotoviti ali obstajajo po zap. ka-
kšni dediči t. i. drugega dednega reda, torej zap. bratje 
in sestre oziroma njihovi potomci.

Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva 
vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se 
priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica v Ura-
dnem listu RS, na spletni strani tukajšnjega sodišča 
in na sodni deski tukajšnjega sodišča ter uveljavljajo 
svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka 
bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo 
zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 9. 4. 2018

D 70/2018 Os-2044/18

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pok. Curl Antonu, sinu Martina, roj. 30. 12. 1880, 
nazadnje stanujočemu Labinska 2, Reka I, Hrvaška, 
umrlemu 17. 11. 1954 na Reki, Hrvaška.

Tekom zapuščinskega postopka sodišču ni uspelo 
ugotoviti ali obstajajo po zap. kakšni dediči, ki bi prišli 
v poštev za dedovanje po njem.

Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva 
vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se 
priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica v Ura-
dnem listu RS, na spletni strani tukajšnjega sodišča 
in na sodni deski tukajšnjega sodišča ter uveljavljajo 
svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka 
bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo 
zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 9. 4. 2018

D 382/2016 Os-1992/18

Antonio Sabadin, roj. dne 13. 3. 1913, nazadnje 
stanujočem v Pobegih, Potok 5, ki je umrl dne 15. 5. 
1988 v Trstu.

V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče ugotovi-
lo, da je zapustnik umrl poročen, brez živečih potomcev. 
Kot dediči 2. dednega reda pridejo v poštev dediči po 
pok. ženi Emiliji Giacomini, ki sodišču niso znani ter po-
tomci pok. zapustnikovih sestrah Emiliji Rapotez, Marii 
Carmeli Lovrečič, Paulini (Paoli) Belich, Angeli Carmeli 
Tamburini in Idi Fort, katerih imena sodišču niso v celoti 
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 bila postavljen skrbnik Anton Med-
ved, Šared 28/h, Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 4. 2018

D 695/2014 Os-1373/18

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po dne 17. 11. 2014 umrli Leopoldi Vilhar, roj. 
8. 3. 1910, z zadnjim stalnim prebivališčem Ul. Franca 
Baliča 8, Šempeter pri Gorici.

Kot zakoniti dediči bi za dedovanje po zapustnici 
prišli v poštev zap. bratranci in zap. sestrične, ki sodišču 
niso znani.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu 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 skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 1. 2018

D 186/2016 Os-2006/18

Pri Okrajnem sodišču v Postojni se vodi zapuščinski 
postopek po pokojni Marjani Perenič, roj. Knafeljc, roj. 
3. 4. 1864, iz Selc št. 53, Pivka, ki je umrla 7. 7. 1943.

Po doslej znanih podatkih je pokojna Marjana Pe-
renič živela v Selcah št. 53, Pivka.

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 dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo 
naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega 
oklica na sodni deski, na spletni strani sodišča in ogla-
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sni deski krajevne skupnosti. Po preteku tega roka bo 
sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 8. 3. 2018

D 39/2018 Os-2008/18

Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski posto-
pek po dne 3. 1. 2018 umrli Barbari (tudi: Barica) Bek, 
roj. 18. 3. 1937, zadnje prebivališče Latkova vas 162, 
Prebold.

Pokojna Barbara Bek je bila samska in ni imela otrok.
Zapustničina starša oče Bek Alojz in mati Jana Bek 

sta umrla pred zapustnico. Sodišču je znano, da bi naj 
razen zapustnice imela vsaj še 3 otroke:

– dva otroka, katerih ime sodišču ni znano, sta 
umrla v mladosti,

– brat Stjepan Bek je umrl leta 2016 v mesecu fe-
bruarju, živel je na Ptuju in ni imel otrok,

– o morebitnih drugih otrocih sodišče nima podatkov.
Sodišču ni znano, da bi imela zapustnica še druge 

sorodnike.
Sodišče zato poziva osebe, ki menijo, da imajo 

pravico do dedovanja, naj se priglasijo sodišču v roku 
enega leta od objave tega oklica na oglasni deski tukaj-
šnjega sodišča.

Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščin-
sko obravnavo in izdalo sklep o dedovanju na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 11. 4. 2018
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