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Javni razpisi
Št. 3310-42/2018/4

Ob-1261/19

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, objavlja
spremembo in dopolnitev
10. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za
naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018
1. V 10. javnem razpisu za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018
(Uradni list RS, št. 84/18; v nadaljnjem besedilu: javni
razpis) se v podpoglavju 4.1 Splošni pogoji, ki jih mora
izpolnjevati upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis:
– črta podtočka c) 4. točke;
– v podtočki g) 4. točke besedilo »2017 znašala 9.659,52« nadomesti z besedilom »2018 znašala
10.113,48«.
2. V podpoglavju 4.2 Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec, se na koncu 1. točke doda nov
stavek, ki se glasi:
»Letna minimalna plača na zaposlenega v Republiki Sloveniji je v letu 2017 znašala 9.659,52 eurov.«.
3. Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo
nespremenjene.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. 430-424/2018/12(15131-20)

Ob-1228/19

Ministrstvo za notranje zadeve je 4. 1. 2019 v
Uradnem listu RS, št. 1/19 objavilo Javni razpis za
izvedbo projekta »Izdelava brošur in video materiala za informiranje prosilcev za mednarodno zaščito«,
št. 430-424/2018, ki se financira iz sredstev Sklada za
azil, migracije in vključevanje in sredstev proračuna Republike Slovenije – slovenske udeležbe.
Obveščamo vas, da je skladno s točko 12 Navodil
prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentacije
predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni razpis
na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.
si/, zgornji meni »o ministrstvu«, levi meni »Javni razpisi«, naročnik objavil dokument »Dodatna pojasnila v
zvezi s pripravo vloge, z dne 31. 1. 2019«.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-1231/19
Na podlagi Zakona o romski skupnosti v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07), 10. člena Poslovnika
Sveta romske skupnosti Republike Slovenije in Pogodbe o sofinanciranju Sveta romske skupnosti Republike

Slovenije za leto 2019 objavlja Svet romske skupnosti
Republike Slovenije
javni razpis
za sofinanciranje programov aktivnosti organizacij
romske skupnosti (romske zveze) v letu 2019,
JR-PRS2019
1. Posredniško telo, ki dodeljuje sredstva: Svet
romske skupnosti Republike Slovenije, Lendavska 16/a,
9000 Murska Sobota.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti (romske
zveze) v Republiki Sloveniji v letu 2019, ki spodbujajo
aktivacijo in večje vključevanje pripadnic in pripadnikov
romske skupnosti v družbo, prispevajo k opolnomočenju
pripadnic in pripadnikov skupnosti in izboljšanju njihovega položaja ter prispevajo k odpravljanju nestrpnosti
med večinskim in manjšinskim prebivalstvom, še posebej v lokalnih okoljih.
Sofinancirani bodo programi aktivnosti:
a) namenjeni spodbujanju vključevanja otrok in mladih v lokalnih okoljih v programe predšolske vzgoje,
programe osnovnošolskega, srednješolskega (vključno
s poklicnim) in univerzitetnega izobraževanja, spodbujanju uspešnega zaključevanja programov izobraževanja
in odpravljanja pojava osipništva ter promociji izobraževanja kot vrednote in gonilne sile razvoja posameznika
in skupnosti;
b) namenjeni spodbujanju aktivacije pripadnic in
pripadnikov romske skupnosti, še posebej romskih žensk in mladih v lokalnih okoljih, za približevanje trgu
dela preko spodbujanja vključevanja v ukrepe Aktivne
politike zaposlovanja, spodbujanju razvoja programov
za izboljšanje njihovih zaposlitvenih možnosti (npr. oblikovanje novih, inovativnih programov itd.) in promociji
zaposlovanja kot vrednote in gonilne sile zagotavljanja
boljših življenjskih pogojev posameznika ter posledično
razvoja skupnosti;
c) namenjeni ozaveščanju otrok in mladih iz večinske skupnosti ter zaposlenih v javni upravi in pravosodnih organih o prisotnosti romske skupnosti, njeni kulturi
in jezikovni sestavi ter pomenu za slovenski prostor, s
ciljem približevanja in odpravljanja predsodkov ter stereotipov;
d) namenjeni usposabljanju predstavnic in predstavnikov romske skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti, predstavnic in predstavnikov društev
in ostalih aktivistk in aktivistov iz vrst romske skupnosti;
e) namenjeni zagotavljanju pomoči društvom pri
prijavi na razpise na različnih področjih, tako tistih, na-

Stran

174 /

Št.

8 / 7. 2. 2019

menjenih izključno romski skupnosti, kot tudi tistih,
namenjenih vsem nevladnim organizacijam.
V razpisu bodo imeli prednost programi aktivnosti, ki:
– bodo dolgoročno naravnani,
– bodo usmerjeni v izboljšanje položaja pripadnic
in pripadnikov romske skupnosti na lokalni ravni,
– bodo vključevali aktivnosti v različnih regijah v
Sloveniji, kjer živijo Romi,
– bodo spodbujali medsebojno povezovanje in
sodelovanje organizacij romske skupnosti,
– ki ne bodo podvajali aktivnosti, ki jih izvajata
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in Center
za socialno delo.
V skupino »mladi« se uvrščajo:
– učenci zadnje triade osnovne šole,
– dijaki,
– študenti univerz in visokih šol,
– mladi med 15 in 29 letom starosti, ki niso vključeni v izobraževalni proces.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– predstavljajo zvezo društev v Republiki Sloveniji, ki je registrirana kot pravna oseba zasebnega
prava, ki jo ustanovijo pripadniki romske skupnosti in
vključuje najmanj pet romskih društev,
– trend njihovega delovanja je dolgoročen in so
na dan objave javnega razpisa registrirane najmanj
dve leti,
– prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom,
ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ
(v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje
se, da prijavitelj, ki je pravna oseba, ne izpolnjuje
obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov
davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja
za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge,
– prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega
prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne
upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in
na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v
skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 63/16
– ZD-C in 54/18 – odl. US),
– prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za
nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti,
ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne
bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev
evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja),
– prijavitelj, če je bil v pogodbenem razmerju s
Svetom romske skupnosti Republike Slovenije, mora
imeti izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Sveta
romske skupnosti Republike Slovenije, kar dokazuje
s podpisano in ožigosano izjavo (resničnost izjave se
ugotavlja na podlagi dokumentacije, ki jo hrani Svet
romske skupnosti Republike Slovenije),
– spoštujejo postopke in obveznosti v zvezi z
rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije,
– spoštujejo predpise s področja varstva osebnih
podatkov,
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– predložijo potrdilo o solventnosti,
– predložijo izjave najmanj 5 včlanjenih romskih
društev.
Pogoji za prijavo na javni razpis so predmet preverjanja pred začetkom ocenjevanja. Vloge prijaviteljev, ki pogojev za prijavo na javni razpis ne izpolnjujejo, bodo zavržene.
4. Merila za sofinanciranje
Merila za ocenitev vlog, ob izpolnjevanju vseh
zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, so naslednja:
– kakovost programa aktivnosti – do 35 točk,
– ustreznost delovnega načrta programa aktivnosti in ustreznost finančne konstrukcije programa
aktivnosti – do 30 točk,
– povezano delovanje organizacij romske skupnosti (romskih zvez) z romskimi društvi – 15 točk,
– število vključenih subjektov v izvedbo aktivnosti – do 15 točk,
– reference preteklih uspešno izvedenih projektov v korist romske skupnosti – 5 točk,
– prijavitelj je registriran na območju občine, ki
ima romskega predstavnika v občinskem svetu –
5 točk.
Opis meril je podan v razpisni dokumentaciji.
Na ocenjevanje ne vpliva število prijavljenih aktivnosti.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za
predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis
znaša 183.000,00 EUR.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje v letu 2019
morajo biti porabljena v istem letu.
6. Predložitev vloge
Prijavitelji morajo vloge oddati najkasneje do
vključno 25. 2. 2019. Za pravočasno se šteje vloga,
ki je bila oddana priporočeno na pošti najkasneje
25. 2. 2019 oziroma istega dne najkasneje do 14. ure
osebno predložena Svetu romske skupnosti Republike Slovenije. Nepravočasno prispele vloge bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. Oddaja vloge pomeni, da
se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in
da se z njo strinja.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po
pošti ali osebno na naslov naročnika: Svet romske
skupnosti Republike Slovenije, Lendavska 16/a, 9000
Murska Sobota.
Prijavitelji svoje vloge predložijo na prijavnem
obrazcu in v zaprti ovojnici.
Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka na sprednji strani ovojnice »Ne
odpiraj – Prijava na javni razpis JR-PRS2019«,
– naslov Sveta romske skupnosti Republike Slovenije,
– naziv prijavitelja ter njegov naslov na hrbtni
strani ovojnice.
7. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ni javno in bo izvedeno v prostorih
Sveta romske skupnosti najkasneje v 8 delovnih dneh
po datumu za oddajo vlog.
Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost,
pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno
izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in
sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Prijavitelji, katerih vloge niso bile popolne, bodo
pozvani k dopolnitvi. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme
spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela
vloge, ki se veže na predmet vloge ali tistih elementov
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vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih
je Svet romske skupnosti prejel v postopku dodelitve
sredstev. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od
osmih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo
dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s
sklepom zavržene.
Komisija bo z merili za ocenjevanje obravnavala
(ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne
dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o
izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
v roku 10 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi
sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 45 delovnih dneh od roka za predložitev vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani k podpisu pogodbe. Prijavitelj lahko umakne vlogo
za pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o
izboru.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji sklepa o izboru, se pogodba o sofinanciranju
programa ne bo sklenila, sklep o izboru pa se odpravi
oziroma razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, Svet romske
skupnosti lahko odstopi od pogodbe o sofinanciranju
programa, pri čemer je prijavitelj dolžan vrniti vsa
že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun
Republike Slovenije.
Zoper sklep o (ne)izboru lahko prijavitelj v osmih
dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo. O pritožbi bo odločal Svet romske skupnosti Republike
Slovenije.
Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila
za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa
pogodb o sofinanciranju.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija bo od 7. 2. 2019 dalje
dostopna na internetnem naslovu Sveta romske skupnosti Republike Slovenije: www.svetromskeskupnosti.
com.
Na v prejšnjem odstavku navedenem naslovu bo
objavljena tudi morebitna dopolnilna dokumentacija
(morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije
ipd.).
10. Dodatna pojasnila: prijavitelji se lahko za
pridobitev dodatnih pojasnil in informacij obrnejo na
Svet romske skupnosti Republike Slovenije, in sicer
po tel. 02/526-13-04, od ponedeljka do petka med
9. in 14. uro ali po elektronski pošti na naslov: rskupnost@siol.net.
Svet romske skupnosti Republike Slovenije
Ob-1266/19
Na podlagi 42., 48. in 104. člena Zakona o javno-
zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06),
36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in
4. člena Odloka o ugotovitvi javnega interesa za
sklenitev javno-zasebnega partnerstva s prodajo poslovnega deleža v družbi Energetika Preddvor d.o.o.
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(Uradno glasilo Občine Preddvor št. 8/2018) objavlja
Občina Preddvor
javni razpis
za izbiro statusnega partnerja s prodajo
poslovnega deleža v družbi
Energetika Preddvor d.o.o.
1. Javni partner: Občina Preddvor, Dvorski trg 10,
4205 Preddvor.
2. Koncesijski akt: Odlok o ugotovitvi javnega
interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva
s prodajo poslovnega deleža v družbi Energetika
Preddvor d.o.o. (Uradno glasilo Občine Preddvor
št. 8/2018), Odlok o načinu izvajanja gospodarske
javne službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega
omrežja in oskrbe s toplo vodo (Uradno glasilo Občine
Preddvor št. 9/2002).
3. Prodaja se 100 % delež v družbi Energetika
Preddvor d.o.o., na katero je s Koncesijsko pogodbo
za upravljanje in vzdrževanje toplovodnega omrežja
in oskrbe s toplo vodo v Občini Preddvor z dne 12. 3.
2009 že prenesena koncesija za izvajanje lokalne
gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo
na območju Občine Preddvor.
4. Koncesija je družbi Energetika Preddvor d.o.o.
podeljena do 15. 6. 2029.
5. Javni partner bo postopek konkurenčnega dialoga vodil skladno z določbami Zakona o javno-zasebnem partnerstvu in Odloka o ugotovitvi javnega
interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva
s prodajo poslovnega deleža v družbi Energetika
Preddvor d.o.o.
6. Javni partner bo po zaključku postopka izbral
najugodnejšega zasebnega partnerja glede na vloge,
ki jih bodo predložili povabljeni kandidati, pri čemer bo
upošteval naslednja merila:
– kupnina za poslovni delež v družbi Energetika
Preddvor d.o.o.,
– višina investicij v kotlovnico in objekte zaradi
potreb zagotavljanja nemotenega izvajanja gospodarske javne službe v Občini Preddvor, ki presega
minimalni znesek, določen v točki Pogoj 6 razpisne
dokumentacije,
– širitev toplovodnega omrežja v času trajanja
koncesijske pogodbe med Energetiko Preddvor d.o.o.
in Občino Preddvor.
Merila so podrobneje opisana v razpisni dokumentaciji.
7. Celoten postopek poteka v slovenskem jeziku.
Vloge in vsi njihovi sestavni deli morajo biti pripravljeni v slovenskem jeziku. Vsebina vlog in obvezne
sestavine so opredeljene v javno dostopni razpisni
dokumentaciji za predmetni postopek.
8. Kandidat mora predložiti zavarovanje za resnost vloge, in sicer brezpogojno bančno garancijo ali
kavcijsko zavarovanje, unovčljivo na prvi poziv, v višini 10.000 EUR, z veljavnostjo do 1. 9. 2019 in skladno
z vzorcem iz razpisne dokumentacije.
9. Razpisna dokumentacija je javno dostopna na
spletni strani www.preddvor.si.
10. Kandidati oddajo vloge ter spremembe in umike vlog na enega od naslednjih načinov:
– Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor.
– osebno na naslovu javnega partnerja vsak delovni dan do roka, določenega za oddajo vlog ob upoštevanju poslovnega časa javnega partnerja.
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Vloga bo štela za pravočasno, če bo predložena
ali bo prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov do
dne 11. 3. 2019 najkasneje do 8.30.
11. Javno odpiranje vlog bo dne 11. 3. 2019, ob
9. uri, na naslovu Občine Preddvor, Dvorski trg 10,
4205 Preddvor.
12. Odločitev o izbiri kandidata ali morebitna druga odločitev bo kandidatom posredovana najkasneje
v roku 60 dni od opravljenega pregleda in ocenjevanja
končnih ponudb.
13. Dodatne informacije je mogoče pridobiti na
naslovu marko.bohinec@preddvor.si, v skladu z določbami razpisne dokumentacije.
14. Javni partner tudi po objavi javnega razpisa
ni zavezan, da izbere izvajalca javno-zasebnega part
nerstva. Če javni partner v postopku izbire ne izbere
izvajalca javno-zasebnega partnerstva, o tem skladno
z 59. členom ZJZP izda akt, s katerim se konča postopek izbire.
Občina Preddvor
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Razpisi delovnih mest
Ob-1227/19
Svet zavoda Osnovne šole Gabrovka – Dole, Gabrovka 30, 1274 Gabrovka, na podlagi sklepa Sveta
zavoda Osnovne šole Gabrovka – Dole, ki je bil sprejet
na 4. korespondenčni seji Sveta zavoda Osnovne šole
Gabrovka – Dole, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17
– ZVaj).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 7. 2019.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja. Delo na delovnem
mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
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 8 dneh po objavi razpisa
na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Gabrovka – Dole,
Gabrovka 30, 1274 Gabrovka, z oznako »Prijava na
razpis za ravnatelja«.
Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošti.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Gabrovka – Dole
Ob-1230/19
Svet zavoda Šolske storitvene dejavnosti »Petka«
Žalec na podlagi sklepa Sveta zavoda Šolske storitvene
dejavnosti »Petka« Žalec z dne 21. 1. 2019 razpisuje
delovno mesto
direktorja/direktorice
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– VII/2. stopnja strokovne izobrazbe ekonomske ali
organizacijske smeri
– najmanj 5 let vodstvenih delovnih izkušenj.
Mandat direktorja traja 5 let in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
Kandidati naj prijavi priložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev, življenjepis in svojo vizijo delovanja zavoda
Šolske storitvene dejavnosti »Petka« Žalec.
Prijave pošljite v roku 10 dni od dneva objave na
naslov: Svet zavoda Šolske storitvene dejavnosti »Petka« Žalec, Ul. Ivanke Uranjek 2, 3310 Žalec, s pripisom
»za razpis direktorja«.

Kandidati bodo o izboru obveščeni v zakonitem
roku po opravljenem postopku.
Svet zavoda Šolske storitvene dejavnosti
»Petka« Žalec
Ob-1232/19
Svet zavoda Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 8, 8340 Črnomelj, na
podlagi sklepa 2. izredne seje Sveta zavoda OŠ Mirana Jarca Črnomelj z dne 30. 1. 2019 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,
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – Zvaj, v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela je 1. 7. 2019.
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 morajo vsebovati:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu (naziv svetnik ali
svetovalec, oziroma najmanj pet let naziv mentor),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita,
vendar si ga mora pridobiti v enem letu po začetku
mandata, sicer mu v skladu z ZOFVI preneha mandat
po zakonu),
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje (ne sme biti starejše od
30 dni),
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (ne sme biti starejše od 30 dni),
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– dokazilo in opis delovnih izkušenj,
– kratek življenjepis in e-naslov za obveščanje.
Pisne prijave z dokazili pošljite v desetih dneh po
objavi razpisa na naslov Svet zavoda Osnovne šole
Mirana Jarca Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 8,
8340 Črnomelj, z oznako »Prijava na razpis ravnatelja«.
Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošti.
Prijavljeni kandidati bodo o imenovanju obveščeni
v zakonitem roku oziroma najkasneje v štirih mesecih
od objave razpisa.
V besedilu zapisan izraz ravnatelj/kandidat v moški
slovnični obliki, je uporabljen kot nevtralen za moške in
ženske.
Svet zavoda Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj
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Ob-1260/19
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 Sonje Puppis iz Ljubljane
razpisuje
eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki Sonji Puppis iz Ljubljane
(za določen čas, za čas nadomeščanja notarske
pomočnice na porodniškem dopustu,
s poskusnim delom 3 mesece)
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. 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-1229/19
Javni poziv
avtorjem, ki so upravičeni do denarnih prispevkov
iz naslova knjižničnega nadomestila
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v
nadaljevanju JAK) na podlagi 4. člena Zakona o Javni
agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), 56. člena Zakona
o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 –
ZUJIK in 92/15) ter na podlagi Pravilnika o izvajanju
knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 38/16 in
1/17 – popr.; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) poziva
avtorje, ki so upravičeni do knjižničnega nadomestila, da za namen izvajanja knjižničnega nadomestila v
obliki denarnih prispevkov za izposojo njihovih del do
11. marca 2019 preverijo objavljeno statistiko izposoj
svojih del, ki je objavljena na http://home.izum.si/cobiss/nadomestilo/nadomestilo.asp, in da do tega roka
na agencijo pošljejo morebitne pripombe.
JAK poziva vse avtorje, ki bodo uveljavljali pravico do knjižničnega nadomestila v obliki denarnih prispevkov živečim avtorjem knjižničnega gradiva za izposojo njihovih del, da od 7. februarja 2019 na spletni
strani www.jakrs.si izpolnijo vlogo v elektronski obliki.
Izpolnjeno vlogo morajo nato natisniti in podpisano
najkasneje do 11. marca 2019 poslati s priporočeno
pošto ali jo oddati osebno vsak delavnik med 10. in
12. uro na naslov: Javna agencija za knjigo Republike
Slovenije, Metelkova ulica 2b, 1000 Ljubljana.
Vloga je vložena pravočasno, če jo JAK prejme,
preden se izteče rok za vložitev vlog. Če se vloga
pošlje priporočeno po pošti, se za dan prejetja šteje
dan oddaje na pošto. Nepravočasne vloge bodo na
podlagi 129. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10
in 82/13) izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom
o zavrženju.
JAK bo po poteku roka za vložitev vlog skladno z določbami Pravilnika pripravila izračune, koliko
sredstev se nameni posameznim vrstam knjižničnega
gradiva ter koliko sredstev prejmejo posamezni avtorji
ter izdala odločbe o višini knjižničnega nadomestila,
ki bodo vročene posameznim avtorjem. Na podlagi
prejetih odločb bodo upravičenci do knjižničnega nadomestila agenciji sporočili še podatke, potrebne za
izplačilo knjižničnega nadomestila.
Dodatne informacije o izvajanju knjižničnega nadomestila so na voljo na spletni strani JAK (www.
jakrs.si) in v času uradnih ur pri pristojnem svetovalcu Mihi Marinču (tel. 01/369-58-22, miha.marinc@
jakrs.si).
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije
Ob-1244/19
Na podlagi 101., 104. in 107. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10,
20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), prvega
odstavka 17.b člena Zakona o Slovenskem filmskem
centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list

RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 19/14 – odl. US, 63/16
in 31/18), prvega odstavka 6. člena Pravilnika o spodbujanju vlaganj v avdiovizualno produkcijo (Uradni list
RS, št. 7/17) Slovenski filmski center, javna agencija
Republike Slovenije objavlja naslednji javni razpis (v
nadaljevanju: razpis):
– Javni poziv za spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo za leto 2019.
Besedilo razpisa bo od dne 7. 2. 2019 dalje objav
ljeno na spletnem mestu Slovenskega filmskega centra,
javne agencije Republike Slovenije: www.sfc.si, v zavihku javni natečaji.
Slovenski filmski center,
javna agencija Republike Slovenije
Št. 60402-3/2019-2

Ob-1248/19

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim
premoženjem – 1 družba SŽ – Tovorni promet, d.o.o.
vabi k nakupu premičnin: prodaja tovornih vozil.
Vrsta posla: prodaja odpisanih osnovnih sredstev
(vozila in viličarji).
Lokacija nahajanja vozil:
– SŽ – Tovorni promet, d.o.o., PC Express (LC
Nova Gorica).
Predmet prodaje obsega:
1. Tovorno vozilo Renault Maxity 130.35 Z NADGRADNJO EURO 4, reg. označba vozila: LJ CF–946;
VIN: VF6SHTF2481056319;
2. Tovorno vozilo Renault MASTER FURGON FN2L3H2 P3M5 2,5 DCI, reg. označba vozila:
LJ 47-0UR; VIN: VF1FDCUL636021585;
3. Tovorno vozilo Renault Midlum 280.14 Z NADGRADNJO EURO 4, reg. označba vozila: LJ 44-5VD,
VIN: VF644AHL000002352;
4. Tovorno vozilo Renault Midlum 220.12 DXI
Z NADGRADNJO EURO 4, reg. označba vozila:
LJ TT-136, VIN: VF644AGE000005747;
5. Tovorno vozilo Renault MASTER MAESTRAL
FURGON L3H2P3M5 2,5 DCI, reg. označba vozila:
LJ 46-8UR, VIN: VF1FDCUL635322960;
6. viličar JUNGHEINRICH, model EFG-DF 15, serijska številka 89922328;
7. viličar YALE, model ERP20ATF-KRATKIEFG-
DF 15, serijska številka F807A05405F.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša:
1. Tovorno vozilo Renault Maxity 130.35 Z NADGRADNJO EURO 4 7.434,00 EUR brez DDV
2. Tovorno vozilo Renault MASTER FURGON
FN2LL3H2 P3M5 2,5 DCI 860,00 EUR brez DDV
3. Tovorno vozilo Renault Midlum 280.14 Z NADGRADNJO EURO 4 12.993,00 EUR brez DDV
4. Tovorno vozilo Renault Midlum 220.12 DXI Z
NADGRADNJO EURO 4 11.128,00 EUR brez DDV
5. Tovorno vozilo Renault MASTER MAESTRAL
FURGON L3H2P3M5 2,5 DCI 795,00 EUR brez DDV
6. viličar JUNGHEINRICH, model EFG-DF 15, serijska številka 89922328 3.899,79 EUR brez DDV
7. viličar YALE, model ERP20ATF-KRATKIEFG-
DF 15, serijska številka F807A05405F 13.927,11 EUR
brez DDV.
Skupna ocenjena vrednost prodaje znaša:
51.036,90 EUR brez DDV.
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Kupoprodajna pogodba se sklene s tistim ponudnikom, ki ob izpolnjevanju vseh pogojev ponudi najvišjo
kupnino za vsa vozila skupaj. Prodaja je enovita. Ponudnik odda ponudbo za vsa vozila, oddaja ponudbe za
posamezno vozilo ni dopustna.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 20. 2. 2019
ob 12. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Sektor za nabavo (sejna soba 606).
Navodilo za oblikovanje ponudbe, ki vsebuje tudi
dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje, bo dosegljivo od 20. 2. 2019 na spletni povezavi: http://www.
slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi/prodaja-neuporabnega-materiala.
SŽ – Tovorni promet, d.o.o.
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-46/2006/14(1324-03)

Ob-1245/19

V register političnih strank se pri politični stranki
Zvezi za Dolenjsko – ZZD, s skrajšanim imenom Zveza
za Dolenjsko, s kratico imena ZZD in s sedežem v Novem mestu, Župančičevo sprehajališče 1, ter z matično številko: 1030019000, vpiše sprememba naslova
sedeža stranke v: Novo mesto, Glavni trg 24.
Št. 2153-3/2017/9(1324-03)

Ob-1249/19

V register političnih strank se pri politični stranki
Glas za otroke in družine, s skrajšanim imenom ZA
OTROKE! in s sedežem v Ljubljani, Stari trg 11a, ter
z matično številko: 4098137000, vpiše sprememba naslova sedeža stranke v: Ljubljana, Malejeva ulica 3.
Št. 2153-6/2007/30(1324-03)

Ob-1250/19

V register političnih strank se pri politični stranki
Novi socialdemokrati, s kratico imena NS in s sedežem v Ljubljani, Mihov štradon 13 ter z matično številko 1030132000, vpiše sprememba zastopnika stranke.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše Andrej Magajna, roj. 4. 5. 1952, državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Mihov štradon 13, Ljubljana.
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Evidence sindikatov
Št. 101-25/2018-11

Ob-3355/18

V evidenci statutov sindikatov, ki jo hrani Upravna
enota Ljubljana, Izpostava Bežigrad, se pri osnovnem
vpisu pravil Sindikata SVIZ – Inštituta za geologijo,
geotehniko in geofiziko GL, Dimičeva 14, Ljubljana, ki so bila 5. 9. 1994 vpisana v evidenco, z odločbo
Občine Ljubljana Bežigrad, št. 028-40/94-3 z dne 5. 9.
1994, zaradi spremembe imena in spremenjenih pravil
sindikata, 15. 10. 2018 vpišejo v evidenco sindikatov
pod zap. št. 136/94 spremenjena pravila, in sicer: »Pravila sindikata Geološkega zavoda Geozs.«
Št. 101-1/2019-4

Ob-1097/19

Statut z nazivom Pravila SVIZ Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, ki je hranjen pri Upravni
enoti Maribor na podlagi odločbe številka 101-14/2009
z dne 5. 6. 2008 in vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 18/2009 z dne 5. 6. 2009, sprememba podatkov
v evidenci statutov sindikatov – sprememba naziva
sindikata, vpisana v evidenco statutov sindikatov, pod
zaporedno št. 9/2013 z dne 4. 3. 2013, na podlagi odločbe številka 101-10/2013 z dne 4. 3. 2013, se izbriše
iz evidence statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor z dne 14. 1. 2019.
S tem se iz evidence statutov sindikatov pri Upravni
enoti Maribor izbriše sindikat z nazivom VISOKOŠOLSKI SINDIKAT SLOVENIJE, SINDIKAT FKBV UM, s
sedežem Pivola 10, 2311 Hoče.

Izbris je vpisan v evidenci statutov sindikatov pri
Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 1/2019 z
dne 14. 1. 2019.
Št. 101-1/2019-2

Ob-1152/19

Statut z nazivom STATUT NOVEGA SINDIKATA DELAVCEV ZAVODA ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO
ZAVAROVANJE SLOVENIJE, ki je hranjen v Upravni
enoti Maribor na podlagi odločbe številka 101-6/2014-2,
z dne 10. 7. 2014 in vpisan v evidenco statutov sindikatov
pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 6/2014,
dne 10. 7. 2014, se izbriše iz evidence statutov sindikatov
pri Upravni enoti Maribor z dne 21. 1. 2019.
S tem se iz evidence statutov sindikatov pri Upravni
enoti Maribor izbriše sindikat z nazivom NOVI SINDIKAT DELAVCEV ZAVODA ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, s sedežem
Zagrebška cesta 84, 2000 Maribor.
Izbris je vpisan v evidenci statutov sindikatov pri
Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 2/2019,
z dne 21. 1. 2019.
Št. 02049-5/2005-30

Ob-1153/19

Slovenska zveza sindikatov Alternativa se določi
kot reprezentativen sindikat za območje države v dejavnosti H49.1 »Železniški potniški promet«.
Za Sindikat železniških delavcev Slovenije se šteje, da je reprezentativen v dejavnosti H49.1 »Železniški
potniški promet«, ker je združen v Slovensko zvezo
sindikatov Alternativa.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1234/19
Ime medija: Televizijski program Vaš kanal.
Izdajatelj: Televizija Novo mesto d.o.o.
Družbeniki z več kot 5 % deležem kapitala ali uprav
ljavskih oziroma glasovalnih pravic:
– Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1,
Novo mesto
– Irena Vide, Gotna vas 26, Novo mesto
– Krka, Tovarna zdravil, d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto
– Televizija Novo mesto, Podbevškova ulica 12,
8000 Novo mesto.
Odgovorna oseba izdajatelja: Irena Vide.
Nadzorni organ: skupščina.
Ob-1235/19
Izdajatelj: Dnevnik, družba medijskih vsebin, d.d.,
Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana.
Ime medijev: Dnevnik, Nedeljski dnevnik, Dnevnik
Online, Moj dom, Nika, Razvedrilo, Razvedrilo za mlade,
Mini razvedrilo, Modro Razvedrilo, Humor v sliki – tematske slikovne križanke, Maksi razvedrilo, Posebna izdaja
Razvedrila – Letni časi, Posebne izdaje Razvedrila, Tematske slikovne križanke.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe
oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj pet odstotni delež kapitala ali
najmanj pet odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– DZS, d.d., Dalmatinova 2, Ljubljana – 35,11 %
– Styria Media International GmbH, Gadollaplatz 1,
Graz, Avstrija – 25,74 %
– DZS Investicije, d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana
– 15,94 %

– Delo Prodaja, d.d., Dunajska 5, Ljubljana –
10,35 %.
Imena članov uprave izdajatelja: predsednik uprave
Bojan Petan.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: mag. Robert
Krajnik, Ada de Costa Petan, dr. Klaus Schweighofer,
Rok Gorjup, Vesna Vaupotič, Vanja Mekinc.
Št. 030/19-nn

Ob-1246/19

Ime medija: Bančni vestnik, revija za denarništvo
in bančništvo.
Izdajatelj: Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, Ljubljana.
Pravne osebe, ki imajo najmanj pet odstotni delež
glasovalnih pravic: Abanka d.d., Ljubljana, Banka Intesa
Sanpaolo d.d., Koper, Banka Sparkasse d.d., Ljubljana,
BKS Bank AG, Avstrija, Sberbank banka d.d., Ljubljana, Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Deželna banka
Slovenije d.d., Ljubljana, Gorenjska banka d.d., Kranj,
Hranilnica LON d.d., Kranj, Addiko Bank d.d., Ljubljana, Nova Kreditna banka Maribor d.d., Maribor, Nova
Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Primorska hranilnica
Vipava d.d., Vipava, SID banka d.d., Ljubljana, SKB
banka d.d., Ljubljana, UniCredit Banka Slovenija d.d.,
Ljubljana, SKB LEASING d.o.o., Ljubljana, Summit Leasing Slovenija d.o.o., Ljubljana, in PORSCHE Leasing
SLO d.o.o., Ljubljana.
Imena članov uprave oziroma organa upravljanja:
direktorica mag. Stanislava Zadravec Caprirolo.
Imena članov nadzornega sveta izdajatelja: Jože
Lenič, Jozef Kausich, Andrej Plos, David Benedek, Klemen Bajt, Gašpar Ogris-Martič, Sabina Župec Kranjc,
Blaž Brodnjak, Sibil Svilan, Vojka Ravbar, Stefan Vavti,
Mitja Otorepec.
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Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
IV P 827/2017

Os-3329/18

Okrožno sodišče v Celju je v zadevi pod opr.
št. IV P 827/2017, v skladu s 84. členom ZPP, dne
26. 10. 2018 sklenilo:
Toženi stranki Edisu Odobašiću, stalno bivališče
Košnica pri Celju 45a, Celje, se v predmetnem pravd
nem postopku postavi začasni zastopnik, in sicer odvet
nik Matej Grobelnik, Pohlinova 2, Celje.
Začasni zastopnik ima v predmetnem postopku vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 11. 2018
3116 I 196/2018

Os-3487/18

Okrajno sodišče v Grosupljem je v izvršilni zadevi
upnice Republike Slovenije, matična št. 5854814000,
davčna št. 17659957, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana,
ki jo zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike
Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, po Petri Pozvek,
Šubičeva 2, Ljubljana - dostava, proti dolžniku Sebastjanu Artič, EMŠO 0511972500172, Gammertinger str. 60,
zaradi izterjave 726,67 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku se postavi začasni zastopnik, odvetnik
Peter Mele, ki ima v tem postopku pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 17. 12. 2018
IV D 915/2018

Os-3015/18

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici
Nadji Podobnik Oblak, v zapuščinski zadevi pok. Ivana
Zver, sin Štefana Zvera, rojen 17. 7. 1944, umrl 14. 2.
2018, nazadnje stanujoč na naslovu Prištinska ulica 1,
Ljubljana, državljan Republike Slovenije, sklenilo, da se
dedinji Vesni Zver na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s
163. in tretjim odstavkom 206. člena Zakona o dedovanju
(ZD), postavi začasnega zastopnika, odvetnika Andreja
Simoniča, Poljanski nasip 8, Ljubljana, ker je navedena
dedinja neznanega prebivališča in nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovano dedinjo zastopal od dneva postavitve vse do takrat, dokler
dedinja ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP, v zvezi s
163. členom ZD).
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 10. 2018

0956 I 2703/2014

Os-3351/18

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski
sklad RS, matična št. 1198459000, davčna št. 86279670,
Dunajska cesta 21, Ljubljana, zoper dolžnico Ano Poje,
EMŠO 2812974505187, Celovška cesta 150, Ljubljana dostava, zaradi izterjave 0,00 EUR s pp, sklenilo:
Dolžnici Ani Poje se na podlagi 82. člena Zakona o
pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Tanko Olga, Gorenjska cesta 13, 1310 Ribnica.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do
takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 11. 2018
P 2233/2017-IV-42a

Os-1170/19

Okrožno sodišče v Ljubljani je po višji pravosodni
svetovalki Maji Polončič, v pravdni zadevi tožeče stranke Tjaše Žužek, Preglov trg 2, Ljubljana, zoper toženo
stranko Saša Kosić, dejansko prebivališče neznano,
zaradi razveze zakonske zveze, dodelitve mladoletnega
otroka v varstvo in vzgojo, določitve preživnine in stikov, o postavitvi začasnega zastopnika, dne 17. januarja
2019 sklenilo:
Za začasnega zastopnika tožene stranke se imenuje
odvetnik Andrej Carotta, Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2019

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 138/2018

Os-3526/18

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski
postopek po dne 30. 5. 2018 umrlem Vladimirju Moljku, od
Franca, roj. 27. 7. 1934, slovenskemu državljanu, z zad
njim prebivališčem na naslovu Goriška cesta 27, Vipava.
Zakoniti dediči I. dednega reda, zapustnikova zunajzakonska partnerka Milena Harisch ter zapustnikovi
otroci, Stanko Moljk, Ksenija Rihberger, Maja Košir in
Lado Moljk so se dedovanju po zapustniku odpovedali.
Sodišče zato poziva vse dediče II. in III. dednega reda, ki mislijo, da imajo pravico do zapustnikove
dediščine, da se v enem letu od objave tega oklica v
Uradnem listu RS in sodni deski tega sodišča priglasijo
sodišču. Po poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zadevo zaključilo na
podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Sodišče je ta oklic objavilo na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD).
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 20. 12. 2018
D 260/2018

Os-3527/18

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski
postopek po dne 1. 11. 1994 umrlem (razglašenem za
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mrtvega) Karolu Leopoldu Terčiču, sinu pok. Aleksandra
in pok. Avgustine (Justine), rojene Kobal, roj. 31. 10.
1924 v Vipavskem Križu, Vipavski Križ 42.
Sodišču ni uspelo pridobiti podatkov o dedičih zgoraj navedenega zapustnika, zato poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se v enem letu
od objave tega oklica v Uradnem listu RS in sodni deski
tega sodišča priglasijo sodišču. Po poteku navedenega
roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in
zadevo zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Sodišče je ta oklic objavilo na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD).
Okrajno sidišče v Ajdovščini
dne 20. 12. 2018

ščine, bo zapuščina brez dedičev prešla v last Republike
Slovenije, ki za zapustn. dolgove ne odgovarja.
Eventualni zapustn. upniki lahko pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustn. obveznostih pri tukajšnjem sodišču.
Eventualni zapustn. upniki lahko zahtevajo, da se
zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih od dneva objave
oklica prijavijo to zahtevo v zapuščinskem postopku ter
vložijo predlog za začetek 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.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 11. 12. 2018

O 7/51

D 639/2016

Os-3530/18

Pred naslovnim sodiščem je v teku zapuščinski
postopek   po pok. Blažu Dolinšku, roj. 30. 1. 1869 in
umrlem 1. 10. 1949, nazadnje stanujočem Podgora 3,
Kamnik, ki mu je bilo kot članu Meščanske korporacije
Kamnik vrnjeno nepremično premoženje.
Kot zakonita dedinja zapustnika pride v poštev tudi
hči Gabrijela Detling, ki je verjetno pokojna, vendar pa
sodišče ne razpolaga z nobenimi podatki o tej osebi,
imela naj bi zadnje stalno bivališče v Avstriji, niti sodišče
ne razpolaga s podatki o morebitnih njenih dedičih.
Sodišče zato poziva Gabrijelo Detling oziroma njene dediče, da se v roku enega leta priglasi sodišču.
Po poteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo
s postopkom dedovanja glede nepremičnin Meščanske
korporacije Kamnik na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 19. 12. 2018
D 151/2018

Os-3531/18

Pred naslovnim sodiščem je v teku zapuščinski
postopek po pok. Alojziju Biščaku, roj 6. 1. 1961, drž.
RS, nazadnje stanujočem Suhadole 32, Komenda in
umrlem 30. 9. 2017.
Zakoniti dedič zapustnika je tudi brat Mirko Biščak,
roj. 30. 5. 1963, ki ima prijavljen stalni naslov Suhadole 32/b, Komenda, vendar pa po navedbah ostalih
dedičev na tem naslovu ne živi.
Glede na to sodišče poziva Mirka Biščaka, da se
priglasi sodišču v roku enega leta in da sporoči pravilni
naslov svojega bivališča, sicer bo sodišče dediču postavilo začasnega zastopnika in opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 19. 12. 2018
D 115/2017

Os-3522/18

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po pokojnem Pahulje Jožefu, sinu Jožeta, roj. najkasneje decembra 1918 najverjetneje v ZDA, kjer je najverjetneje tudi umrl in ki je bil razglašen za mrtvega z
datumom smrti 31. 12. 1988.
Podatki o zapustn. dedičih sodišču niso znani, zato
je bil dne 17. 5. 2017 izdan oklic dedičem, na katerega
pa se ni javil nihče, tako da sodišče še vedno ne ve za
nobenega dediča pokojnega Pahulje Jožefa.
V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapu-

Os-3389/18

Zapuščinska zadeva: po pok. Francu Remšetu,
roj. dne 6. 10. 1879, nazadnje stanujočem Rozmanova
ulica 10, Koper, ki je umrl dne 6. 10. 1962.
V predmetni zapuščinski zadevi iz spisovnih podatkov izhaja, da so k dedovanju po pok. Francu Remšetu
bili poklicani Cveto Remše, Angela Remše, Marjana Kot
nik Kranjc, Rozalija Slatinšek Funtek, Marija Furlanič,
dediči po pok. zapustnikovi hčeri Štefki Remše in po pok.
zapustnikovem vnuku Ludviku Remšetu, ki sodišču niso
znani, ter zapustnikov vnuk Franc Remše, ki naj bi živel v
Avstraliji oziroma v primeru njegove smrti njegovi dediči.
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, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 12. 2018
D 515/2016

Os-1162/19

Zapuščinska zadeva po pokojni Šik Antoniji, roj.
15. 5. 1854, nazadnje stanujoči neznano, umrla 16. 5.
1924, razglašena za mrtvo v N 79/2014.
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, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 1. 2019
D 90/2018

Os-1164/19

Zapuščinska zadeva po pokojni Capon Angeli, roj.
Stepančič, roj. 8. 6. 1905, nazadnje stanujoči v Argentini, datum smrti 9. 6. 1975 (N 82/2016).
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, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 1. 2019
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Os-1165/19

Zapuščinska zadeva po pok. Mateju (Matija) Mikolič, roj. 8. 12. 1900, neznanega bivališča, umrl dne
9. 12. 1970.
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, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 1. 2019
IV D 1872/2018

Os-3218/18

V zapuščinski zadevi po pokojni Maji Ulmansky,
hčeri Stevana Ulmanskyja, rojeni 20. 6. 1935, umrli 2. 5.
2018, nazadnje stanujoči na naslovu Žibertova ulica 9,
Ljubljana, državljanki Republike Slovenije, je naslovno
sodišče odredilo izdajo oklica.
Zapustnica je dne 21. 4. 2000 napravila notarsko
oporoko, s katero je z vsem svojim premoženjem razpolagala v korist Brede Rak in Romane Škerl.
Zapustnica je bila ob smrti samska in brez potomcev. Bila je edina potomka svojih staršev, ki so umrli
pred njo. Oporočni dedinji sta sodišču sporočili podatke
samo o dveh zapustničinih sorodnikih, ki ju poznata in bi
bila lahko iz kroga oseb, ki pridejo v poštev kot zakoniti
dediči iz tretjega dednega reda.
Ker sodišče ne razpolaga z vsemi potrebnimi podatki, katere osebe pridejo v poštev kot zakoniti dediči
iz 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 v roku enega leta od objave tega oklica
na spletni strani, na sodni deski naslovnega 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 Ljubljani
dne 29. 10. 2018
I D 1383/2016

Os-3341/17

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Tereziji Dolamič, rojena Lazar,
rojena 22. 8. 1920, umrla 13. 9. 2010, nazadnje stanujoča Litostrojska cesta 14, Ljubljana, drž. Republike
Slovenije.
Zapustnica je bila ob smrti razvezana, potomcev ni
imela, njena starša sta že pokojna. Zapustnica je imela
polsestro Barico Lazar, ki je umrla pred zapustnico, brez
potomcev. Glede na navedeno so k dedovanju poklicani zakoniti dediči III. dednega reda; tj. zapustničini tete
in strici oziroma bratranci in sestrične oziroma njihovi
potomci ali dediči. Sodišču niso znani zakoniti dediči
III. dednega reda po strani očeta zapustnice.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD) vse osebe, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine po pok. Tereziji Dolamič 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 Ljubljani
dne 24. 10. 2017

O 605/70

Os-1185/19

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Francu Kozjeku, roj. 26. 1. 1892,
umrlem 26. 4. 1970, nazadnje stan. Podreber 1, Polhov
Gradec, državljanu SFRJ.
O zapustnikovem sinu Francu Kozjeku, ki se je odselil v Avstralijo, sodišče nima nobenih podatkov, tako ni
poznano, ali je še živ in ali je morebiti zapustil potomce.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva Franca Kozjeka oziroma njegove morebitne potomce, da se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica v Uradnem listu RS in spletni strani
sodišča.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo in zaključilo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 1. 2019
D 143/2017

Os-3280/18

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po dne 11. 5. 1977 razglašeni za mrtvo Tedeschi
Antonijo, roj. Stanič, roj. 10. 5. 1907, Via Madonina 17,
Trieste, Italija.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in 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.
V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za
zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 11. 2018
D 305/2018

Os-1066/19

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Kragelj Dušanu, sin Ivana, roj. 25. 5.
1963, z zadnjim stalnim prebivališčem Avče 65, Kanal,
ki je umrl 19. 5. 2018.
Kot zakonita dedinja bi prišla v poštev tudi zap. sestrična Kragelj Doroteja, ki naj bi živela v Italiji in katere
naslov sodišču ni znan.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo
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 17. 12. 2018
D 329/2018

Os-1172/19

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Pahor Francesci, por. Mišigoj, roj. 9. 8.
1901, z zadnjim stalnim prebivališčem v Trstu, Italija, Via
Concordia 6, ki je umrla 19. 4. 1980.
Kot zakoniti dediči bi prišli v poštev tudi zap. sestre
Ivana Marija Pahor, Zora Pahor, Sofija Pahor, Marija
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Pahor in zap. brat Jožef Pahor, ki sodišču niso znani
oziroma njihovi potomci, ki sodišču tudi niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo
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 18. 1. 2019
D 399/2017

Os-1090/19
Preklic

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojni Mariji Majdi Šali, roj. 1. 5. 1943 in umrla 14. 8. 2017, nazadnje stanujoča Stara cesta 156,
Straža, izdaja naslednji preklic oklica, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 72/18 dne 16. 11. 2018, z naslednjo vsebino:
»Pozivajo se neznani upniki po pokojnem, ki 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.
Po preteku šestmesečnega roka 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. Republika Slovenija
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in
zapustnikovih obveznosti lahko upnik pridobijo pri zapuščinskem sodišču.«
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 11. 1. 2019
D 333/2017

Os-3041/18

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Giuliu Simonoviču, rojenem 26. 5.
1957, nazadnje stanujočem na naslovu Pernovo 4A in
umrlem dne 5. 4. 2017.
Iz podatkov sodnega spisa izhaja, da zapuščino
sestavlja več nepremičnin ter denarna sredstva na transakcijskem računu.
Sodišče ne razpolaga s podatki o vseh zapustnikovih dedičih, zato pozivamo morebitne zapustnikove dediče, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo oziroma izdalo sklep na podlagi
znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okranjo sodišče v Piranu
dne 8. 10. 2018
D 129/2016

Os-3523/18

V zapuščinski zadevi po pok. Marjeti Antončič Malalan, roj. Grahor, z zadnjim znanim bivališčem Opčine 105, 34100 Trst, Italija, sedaj neznanega bivališča,
ki je bila razglašena za mrtvo s sklepom naslovnega
sodišča z dne 30. decembra 2015, opr. št. N 23/2015
in se je kot datum njene smrti določil 29. 6. 1962, v zemljiški knjigi je vpisana kot Marjeta Malalan, roj. Grahor,
vdova Antončič, Opčine 105, Trst, Italija, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega
odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja
oklic neznanim upnikom.

Št.

8 / 7. 2. 2019 /

Stran

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojnem 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.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih.
Sodišče seznanja upnike, da 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 tega zakona.
Po določbi 142.b člena ZD 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 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.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 20. 12. 2018
D 130/2016

Os-3524/18

V zapuščinski zadevi po pok. Jožefi Berdon, roj.
Grahor, z zadnjim znanim bivališčem S. Maria 68, 34100
Trst, Italija, sedaj neznanega bivališča, ki je bila razglašena za mrtvo s sklepom naslovnega sodišča z dne
30. decembra 2015, opr. št. N 24/2015 in se je kot datum
njene smrti določil 1. 1. 1947, v zemljiški knjigi je vpisana
kot Jožefa Berdon, roj. Grahor, S. Maria Magd. 68, Trst,
Italija, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na
podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.
Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojnem 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.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih.
Sodišče seznanja upnike, da 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 tega zakona.
Po določbi 142.b člena ZD 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 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.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 20. 12. 2018
D 131/2016

Os-3525/18

V zapuščinski zadevi po pok. Josipu Grahorju, pok.
Gašperja, z zadnjim znanim bivališčem Ulan 6, Kar-
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lovac, Hrvaška, sedaj neznanega bivališča, ki je bil
razglašen za mrtvega s sklepom naslovnega sodišča
z dne 30. decembra 2015, opr. št. N 25/2015 in se je
kot datum njegove smrti določil 29. 6. 1962, v zemljiški
knjigi je vpisan kot Josip Grahor pok. Gašperja, Ulan 6,
Karlovac, Hrvaška, gre za zapuščino brez dedičev, zato
sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.
Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojnem 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.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih.
Sodišče seznanja upnike, da 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 tega zakona.
Po določbi 142.b člena ZD 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 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.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 20. 12. 2018
D 86/2018

Os-1187/19

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Rozaliji Memon, hčerki pokojnega Ivana Memona in

Frančiške Memon, roj. 4. 12. 1908 – Prešnica, Preš
nica 35, 6240 Kozina, sedaj neznanega bivališča, ki je
bila razglašena za mrtvo in se je kot datum njene smrti
določil 5. 12. 1983 (sklep tukajšnjega sodišča z dne
6. 12. 2017, opr. št. N 100/2016).
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih
dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica in
oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri
sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 25. 1. 2019

Oklici pogrešanih
N 9/2018

Os-3370/18

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni
postopek predlagatelja Rudolfa Uršiča, Ladra 5, Kobarid, ki ga zastopajo odvetniki Odvetniške pisarne Ivana
Makuca v Tolminu, zaradi dokazovanja smrti Antona
Uršiča, sina Jakoba, roj. 29. 1. 1820, z zadnjim stalnim
prebivališčem na naslovu Ladra 9, ki je umrl 3. 8. 1881
v bolnišnici v kraju Brod.
Antona Uršiča bo v postopku, kot skrbnik za poseben primer, zastopal Center za socialno delo Severna
Primorska, Cankarjeva ulica 6, Tolmin, po pooblaščeni
osebi.
Kdor bi karkoli vedel o smrti udeleženca Antona
Uršiča, naj to sporoči sodišču ali skrbniku za posebni
primer, v 15 dneh od objave oklica, sicer bo sodišče, po
poteku tega roka, kot datum smrti upoštevalo 3. 8. 1881.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 30. 11. 2018
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Preklici
Spričevala preklicujejo
Klanjšek Jurij, Žerjalova 8, Ljubljana, diplomo
št. K-91, izdajatelj Poslovno-komercialna šola, Višja
strokovna šola, leto izdaje 2005. gnb-340145

Drugo preklicujejo
Centrih Milan, Trobni dol 40, Šentrupert, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500035540001, izdal Cetis
Celje d.d. gnn-340133
GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ul. 39,
2000 Maribor, kot izdajatelj, dokumente, in sicer: police za sklenitev GRAWE avtomobilskega zavarovanja: 8632615, 8579865, 8681810, 8754669, 8714784,
8733665, 8740089; zelene karte: SLO10/0280039,
SLO-10/0280040, SLO10/0334448, SLO10/0279638,
SLO10/0257057, SLO10/0309392, SLO10/0280211,
SLO10/0332759, SLO10/0335527, SLO10/0316735;
ponudbi za sklenitev zavarovanja GRAWE Podjetnik: 189210, 189045; ponudbe za sklenitev produkta GRAWE Odgovornost: 969737, 969916, 975484,
975485, 974877; ponudbe za sklenitev produkta GRAWE Elektronika: 973618, 973789, 973790,
973794; police za sklenitev produkta GRAWE Turist:
257301, 257613, 257935; ponudbi za sklenitev produkta: GRAWE kolektivna in skupinska nezgoda: 983092,
983331; ponudbo za sklenitev produkta GRAWE 1-2-3
varčevalni načrt: 959353. Ob-1233/19
Čop Aleš, Rodine 19a, Žirovnica, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500006901002, izdal Cetis
Celje d.d. gng-340140
DEJAN NADLUČNIK S.P., Radmirje 46, Ljubno
ob Savinji, izvod licence, št. 014562/008, za tovorno
vozilo, reg. št. CE NOT 11, veljavnost do 4. 4. 2022.
gnm-340134
DEKA TRANS, Katja Geršak s.p., Rošnja 26,
Starše, potrdilo za voznika, št. 05013138, izdano na
ime Ibrahimović Bensad, veljavnost do 1. 11. 2018.
gne-340142
Dervišević Džafer, Slamnikarska cesta 3b, Domžale, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500017478005,
izdal Cetis Celje d.d. gnw-340132
MIMARIS, d.o.o., Zagorica pri Dobrniču 20, Dobrnič, izvoda licenc, št. GE006910/05629/003, za vozilo

reg. št. LJKG-576 in št. GE006910/05629/005, za vozilo
reg. št. KRMA-229. gnh-340139
Oblak Gorazd, Lopata 20, Celje, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti
za odgovorno osebo, št. 609605, izdalo Ministrstvo za
promet. gnq-340130
Ramić Mustafa, Bukovžlak 46, Teharje, potrdilo o
uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za odgovorno osebo, št. 610656, izdalo Ministrstvo
za promet. gnp-340131
RGP D.O.O., RUDARSKA 6, Velenje, izvod licence, št. GE007054/03984/003, za vozilo MB Actros, reg.
št. CE E3-17C, veljavnost do 23. 10. 2019. gnk-340136
RGP D.O.O., RUDARSKA 6, Velenje, izvod licence, št. GE007054/03984/004, za vozilo MAN TGA
41.440, reg. št. CE KC-921, veljavnost do 23. 10. 2019.
gnj-340137
RGP D.O.O., RUDARSKA 6, Velenje, izvod licence, št. GE007054/03984/005, za vozilo MAN TGA
35.430, reg. št. CE KC-922, veljavnost do 23. 10. 2019.
gni-340138
SGLŠ POSTOJNA, TRŽAŠKA 36, Postojna, certifikat NPK: gojitelj, št. G-43-09, izdan na ime Bajc Sebastijan, leto izdaje 2009. gny-340147
SGLŠ POSTOJNA, TRŽAŠKA 36, Postojna, certifikat NPK: gojitelj, št. G-46-09, izdan na ime Horvat Borut,
leto izdaje 2009. gnx-340148
SGLŠ POSTOJNA, TRŽAŠKA 36, Postojna, certifikat NPK: traktorist, št. GT-60-09, izdan na ime Horvat
Borut, leto izdaje 2009. gnw-340149
SGLŠ POSTOJNA, TRŽAŠKA 36, Postojna, certifikat NPK: sekač, št. GS-136-09, izdan na ime Horvat
Borut, leto izdaje 2011. gnv-340150
TODITRUCK d.o.o., Pod gozdom cesta V 39, Grosuplje, izvod licence, št. GE006781/06948/001, za vozilo
Renault Midlum, reg. št. LJ-59-5VG, veljavnost do 18. 4.
2019. gnc-340144
TRANS – MONT d.o.o., Ronkova ulica 16, Celje, izvod licence, št. 013931/001, za vozilo MAN, reg.
št. CE GZ-099, veljavnost do 15. 1. 2018. gnz-340146
UNION-TRANS d.o.o., Sovretova ulica 58, Krško,
dovolilnico, št. 3571, država BIH, oznaka države 070.
gnf-340141
Zorc Jože, Ulica Staneta Bokala 13, Jesenice, certifikat NPK, št. 4486/2008, izdajatelj B & B d.o.o., leto
izdaje 2008. gnl-340135
ŽAR TRANSPORT d.o.o., Kocbekova cesta 8, Ljubečna, izvod licence, št. GE009647/08026/002, za vozilo
reg. št. CEHD223, veljavnost do 12. 3. 2023. gnd-340143
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