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Javni razpisi

Št. 604-1/2020 Ob-3734/19

Sprememba
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejav-

nosti, Štefanova 5, 1000 Ljub ljana, objavlja v okviru Jav-
nega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih 
znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru 
JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«, ki je bil objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 63/16 z dne 7. 10. 2016, nov 
dodatni prijavni rok za leto 2020.

1. Prijavni rok za oddajo vlog:
a) Subvencije za delodajalce (točka 22.2. iz zgoraj 

navedenega razpisa):
Rok za prijavo je sreda, 15. 1. 2020*.
*V primeru, da se ne porabijo vsa sredstva v prvem 

prijavnem roku bodo naknadno določeni dodatni roki za 
prijave, objavljeni v Uradnem listu RS.

b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje 
v kulturi (točka 22.7. iz zgoraj navedenega razpisa):

Rok za prijavo je sreda, 15. 1. 2020.
Prijava preko standardiziranega e-obrazca objavlje-

nega na spletni strani JSKD (www.jskd.si).
2. Spremembe:
Razpisnik spreminja dodatne pogoje iz točke 5.3. 

zgoraj navedenega razpisa, navezujoč se na točko 10 
»Število možnih vključitev brezposelnih oseb«, in sicer 
tako, da se doda nova alineja, ki opredeljuje, da je mo-
žna zaposlitev največ ene brezposelne osebe do 29. 
leta tudi pri pravnih osebah zasebnega prava, ki deluje-
jo na področju nevladnega sektorja (civilna družba) na 
podlagi zakonov, ki urejajo delovanje društev, ustanov 
ali (zasebnih) zavodov in nimajo zaposlene nobene ose-
be ter so vpisani pri registrskem organu najmanj 5 let.

Javni sklad Republike Slovenije  
za kulturne dejavnosti

Št. 5442-208/2019/43 Ob-3730/19
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zako-

na o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 
109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, Masarykova 16, Ljub ljana, objavlja

popravek
javnega razpisa za izbor operacij »Prva zaposlitev 

na področju vzgoje in izobraževanja 2020«
1. V javnem razpisu »Prva zaposlitev na področju 

vzgoje in izobraževanja 2020«, objavljenem v Uradnem 
listu RS, št. 69/19 z dne 22. 11. 2019, se v točki 4. »Me-

rila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (na-
vedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj 
k manj pomembnemu)« znotraj 1. merila »Prispevanje 
k uravnoteženemu regionalnemu razvoju« pri podmerilu 
»Razvitost občine, v kateri ima prijavitelj sedež (merjena 
s koeficientom razvitosti)« besedilo »– 1,04–0,14« po-
pravi tako, da se nadomesti z besedilom »– 1,04–1,14«.

2. V skladu s tem popravkom se uskladi tudi razpi-
sna dokumentacija, ki je dosegljiva na spletnem naslovu 
ministrstva, https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/jav-
ni-razpis-prva-zaposlitev-na-podrocju-vzgoje-in-izobra-
zevanja-2/.

3. Ta popravek začne veljati z dnem objave v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 Ob-3719/19
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane pri-

javitelje, da objavlja Javni razpis za izbor kulturnih 
projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki 
jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Sloveni-
ja iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka 
JPR-UPRIZ-2020.

Predmet projektnega razpisa JPR-UPRIZ-2020 je 
sofinanciranje enoletnih kulturnih projektov na podro-
čju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli 
v letu 2020.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za predmet 
razpisa znaša 156.066 evrov.

Razpis bo trajal od 3. 1. 2020 do 7. 2. 2020.
Besedilo javnega razpisa bo 3. 1. 2020 objavlje-

no na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kultu-
ro/javne-objave/.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-3720/19
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane pri-

javitelje, da objavlja Javni razpis za izbor kulturnih 
projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki 
jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Sloveni-
ja iz proračuna, namenjenega za kulturo, z oznako 
JPR-IMU-2020.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih 
projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki bodo 
izvedeni v letu 2020.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenje-
nih za predmet razpisa, je 66.000,00 evrov.

Javni razpis bo trajal od dneva objave do 7. 2. 2020.
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Besedilo javnega razpisa bo 3. 1. 2020 objavlje-
no na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kultu-
ro/javne-objave/.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-3721/19
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane pri-

javitelje, da objavlja Javni razpis za izbor kulturnih 
projektov na področju vizualnih umetnosti, ki jih bo 
v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz pro-
računa, namenjenega za kulturo – oznaka razpisa 
JPR-VIZ-2020.

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projek-
tov na področju vizualnih umetnosti, ki jih bodo izvajalci 
izvedli v letu 2020.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenje-
nih za predmet razpisa, znaša 125.000 EUR.

Razpis bo trajal od 3. 1. 2019 do 7. 2. 2020.
Besedilo javnega razpisa bo 3. 1. 2020 objavlje-

no na spletni strani Ministrstva za kulturo: https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kultu-
ro/javne-objave/

Ministrstvo za kulturo

 Ob-3722/19
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavi-

telje, da objavlja Javni razpis za izbor kulturnih projek-
tov na področju glasbenih umetnosti, ki jih bo v letu 
2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, 
namenjenega za kulturo – oznaka JPR-GUM-2020.

Predmet projektnega razpisa JPR-GUM-2020 je sofi-
nanciranje enoletnih kulturnih projektov na področju glas-
benih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2020.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za predmet 
razpisa znaša 190.000,00 EUR.

Razpis bo trajal od 3. 1. 2020 do 7. 2. 2020.
Besedilo javnega razpisa bo 3. 1. 2020 objavlje-

no na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kultu-
ro/javne-objave/.

Ministrstvo za kulturo

Št. 430-1125/2019/14(15131-20) Ob-3725/19
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izid jav-

nega razpisa, št. 430-1125/2019, za izvajanje projekta 
»Spremljanje odstranitve tujcev iz Republike Slovenije«, 
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 59/19, pod objavo 
Ob-3086/19, z dne 4. 10. 2019, in na spletni strani Mini-
strstva za notranje zadeve.

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Repu-
blika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Šte-
fanova 2.

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-
sa je izvajanje projekta »Spremljanje odstranitve tujcev 
iz Republike Slovenije«, in sicer v vseh treh fazah po-
stopka, v fazi priprave, fazi vračanja in pri predaji tujcev 
v državi destinacije, za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 
2021 oziroma do porabe sredstev, namenjenih za izva-
janje projekta, v kolikor bodo ta sredstva porabljena pred 
navedenim obdobjem izvajanja projekta.

3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vre-
dnost izbranega projekta: za izvedbo projekta po pred-
metnem javnem razpisu vloga ni bila izbrana.

4. Vir sredstev, iz katerih se projekt financira: sred-
stva za izvedbo predmetnega projekta so zagotovljena 
iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje ter 
sredstev proračuna RS – slovenske udeležbe.

Ministrstvo za notranje zadeve
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Št. 110-2/2020-2/1 Ob-3718/19

Na podlagi 33. in 34. člena Zakona o zavodih /ZZ/ 
(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 
– ZJZP) in 33. člena Statuta Doma upokojencev Center, 
Tabor-Poljane, Ljub ljana, št. 020-1/2016-7 z dne 7. 9. 
2016, Dom upokojencev Center, Ljub ljana objavlja javni 
razpis za prosto delovno mesto

direktor/ica
Doma upokojencev Center, Ljub ljana

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno raz-
merje za določen čas – 5-letni mandat, za polni delovni 
čas.

Kandidati morajo poleg izpolnjevanja splošnih po-
gojev:

– da so državljani Republike Slovenije,
– da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklep-

nega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dol-
žnosti,

izpolnjevati še vse pogoje, ki jih določa 56. in 57. člen 
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 in 
spremembe).

Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazovati 
s pisnimi listinami (diploma o končanem izobraževa-
nju, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, dokazilo 
o delovnih izkušnjah in izjavo o izpolnjevanju splošnih 
pogojev).

Kandidati morajo poleg zahtevanih listin iz prejšnje-
ga odstavka, predložiti kratek življenjepis in programa 
dela in razvoja zavoda za čas trajanja mandatnega 
obdobja.

Kandidati se morajo prijaviti na razpis v roku 15 dni 
po objavi tega razpisa. Svet zavoda prepozno prispelih 
in nepopolnih ponudb ne bo obravnaval.

Kandidati morajo podati vloge s priloženimi prilo-
gami in dokazili v pisni obliki, po pošti, na naslov: Dom 
upokojencev Center, Ljub ljana, Tabor 10, 1000 Ljub-
ljana, z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – Prijava na 
razpis za direktorja Doma upokojencev Center, Ljub-
ljana«. Kandidati bodo o imenovanju direktorja obvešče-
ni v zakonskem roku.

Dodatne informacije lahko pridobite pri Zlati Marin, 
tel. 01/23-47-306, vsak dan med 8. in 12. uro.

Dom upokojencev Center, Ljub ljana

 Ob-3723/19

Svet zavoda Osnovne šole Šmihel, Šmihel 2, 8000 
Novo mesto, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o za-
vodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 
127/06 – ZJZP), 58. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in sklepa 
seje Sveta zavoda Osnovne šole Šmihel z dne 10. 12. 
2019, razpisuje delovno mesto

ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 

Razpisi delovnih mest

št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo 4. 5. 2020.
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 o izpolnjevanju zahtevanih pogojev 
morajo vsebovati:

– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu s po-

dročja vzgoje in izobraževanja,
– dokazilo o strokovnem nazivu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobra-

ževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti – izpis iz kazenske evi-

dence (potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni),
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem po-

stopku (potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja za-

voda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek 
življenjepis z opisom dosedanjih izkušenj.

Pisne prijave pošljite do vključno 17. 1. 2020 na 
naslov: Svet zavoda Osnovne šole Šmihel, Šmihel 2, 
8000 Novo mesto, s pripisom »Prijava na razpis za 
ravnatelja«.

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Šmihel

Št. 406/2019-133 Ob-3727/19
Svet Osnovne šole Vide Pregarc na podlagi 58. čle-

na Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izo-
braževanja in na podlagi sklepa, sprejetega na 21. ko-
respondenčni seji sveta šole, ki je potekala od 16. 10. 
2019 do 18. 10. 2019, razpisuje delovno mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom Zakona o or-
ganizaciji 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 in 49/16 – popr.; v nadaljevanju: ZOFVI).

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi za 
delovno mesto ravnatelja.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 7. 2020.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev pošljite po pošti v 10 dneh po objavi razpisa 
v Uradnem listu RS na naslov: Svet Osnovne šole Vide 
Pregarc, Bazoviška ulica 1, 1000 Ljub ljana, z oznako 
»Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja.
Svet Osnovne šole Vide Pregarc
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 Ob-3728/19
Na podlagi 10. člena Statuta JGZ Rinka in sklepa 

Upravnega odbora z dne 23. 12. 2019, JGZ Rinka, Lin-
hartova ulica 3, 3000 Celje, objavlja razpis za prosto 
delovno mesto

direktorja
JGZ Rinka (m/ž)

Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis, morajo po-
leg splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:

– imeti najmanj visokošolsko univerzitetno izobraz-
bo (prejšnjo) oziroma specialistično izobraževanje po 
visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializaci-
ja po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) oziro-
ma magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni 
izo brazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski strokovni 
izobrazbi (prejšnja) oziroma magistrsko izobraževanje 
(druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga 
bolonjska stopnja);

– imeti najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega 
pet let delovnih izkušenj na vodilnih oziroma vodstvenih 
delovnih mestih;

– obvladati višjo raven znanja enega tujega jezika.
Kandidat za direktorja JGZ Rinka mora v postopku 

razpisa predložiti svojo zamisel oziroma program razvo-
ja in delovanja JGZ Rinka.

Mandat direktorja JGZ Rinka traja štiri leta. Prijave 
z dokazili o izpolnjevanju pogojev, s kratkim življenje-
pisom, opisom dosedanjega dela in zamislijo oziroma 
programom razvoja delovanja JGZ Rinka, kandidati po-
šljejo priporočeno v zaprti kuverti, v 8 dneh po objavi 
razpisa na naslov: JGZ Rinka, Linhartova ulica 3, 3000 
Celje, s pripisom »Za razpis direktorja«. Kandidati bodo 
o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po odločitvi Upravne-
ga odbora.

JGZ Rinka

Št. 552-100/19-1 Ob-3729/19
Svet zavoda Osnovne šole Ivana Cankarja Vrhnika, 

Lošca 1, 1360 Vrhnika, na podlagi sklepa Sveta zavoda 
z dne 19. 12. 2019 razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 in 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – 
ZPCP-2D).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 15. maja 2020.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delov-
nih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo sodišča, 
da ni v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri 
kateremkoli drugem sodišču – izven kraja prebivališča 

– zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo 
dejanje zoper spolno nedotakljivost) pošljite v 10 dneh 
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole 
Ivana Cankarja Vrhnika, Lošca 1, 1360 Vrhnika, z ozna-
ko »Prijava na razpis za ravnatelja/ico – Ne odpiraj«.

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 zavoda Osnovne šole Ivana Cankarja Vrhnika

 Ob-3738/19

Na podlagi 25. člena Statuta Zavoda Republike 
Slovenije za transfuzijsko medicino, Zavod Republike 
Slovenije za transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva ulica 6, 
1000 Ljub ljana, objavlja prosto delovno mesto

direktor oddelka za diagnostične storitve
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba medicinske smeri, specia-

list transfuzijske medicine,
– najmanj 12 let delovnih izkušenj po strokovnem 

izpitu, od tega najmanj 5 let na področju transfuzijske 
medicine,

– veljavna licenca zdravnika specialista,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju vo-

denja,
– poznavanje zahtev sistema kakovosti,
– poznavanje organizacije zdravstva in javnozdrav-

stvenih načel v Sloveniji,
– aktivno znanje angleškega in pasivno znanje dru-

gega tujega jezika,
– nekaznovanost,
– zaželjeni dodatni strokovni akademski in znan-

stveni dosežki (magisterij ali doktorat, predavatelj na 
fakulteti).

Pri izbiri kandidatov bomo poleg osnovnih razpi-
snih pogojev upoštevali izkušnje pri strokovnem, peda-
goškem in raziskovalnem delu na področju transfuzij-
ske medicine ter sposobnost predstavljanja Zavoda na 
strokovnem področju v nacionalnem in mednarodnem 
merilu.

V skladu s 25. členom Statuta ZTM, delavce s po-
sebnimi pooblastili in odgovornostmi imenuje direktor 
Zavoda.

Mandat traja 4 leta.
Začetek dela: skladno s sklepom direktorja o ime-

novanju.
Pisne prijave z življenjepisom, opisom delovnih iz-

kušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati 
pošljejo v 30 dneh po objavi razpisa na naslov: Zavod 
Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, za raz-
pis: direktor ODS, Šlajmerjeva ulica 6, 1000 Ljub ljana.

Vlogi obvezno priložite program dela in razvoja od-
delka, za čas trajanja mandata.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izboru prejeli v za-
konitem roku.

Zavod Republike Slovenije  
za transfuzijsko medicino
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Št. 430-53/2019 Ob-3724/19

Občina Lenart na podlagi 49. in 51. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 11/18), 16. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in 2. toč-
ke 7. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010, 
8/2011 in 31/2017) in Programa nakupa in prodaje stvar-
nega premoženja Občine Lenart za leto 2019, ki ga je 
sprejel Občinski svet Občine Lenart na seji dne 28. 3. 
2019, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine

I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Le-
nart, tel. 02/729-13-10; faks 02/720-73-52, e-pošta: ob-
cina@lenart.si.

II. Predmet prodaje in izklicna vrednost
Predmet prodaje je nepremičnina v lasti Občine Le-

nart v območju Nove poslovno industrijske cone (NPIC). 
Prodaja se parcela številka 911/50, k.o. Zgornji Žerjavci, 
površina 2973 m².

Izklicna cena nepremičnine, ki se proda-
ja, je 20,00 eur/m2 in vsebuje 22 % ddv, ki je vštet 
v prodajni ceni. DDV plača kupec. Izklicna cena znaša 
59.460,00 eur. V izklicni ceni ni zajet komunalni pri-
spevek, ki se odmeri v postopku odmere komunalnega 
prispevka, začetem na zahtevo zavezanca ali po uradni 
dolžnosti. Komunalno opremo na tem območju pa bo 
Občina Lenart uredila v skladu s sprejetim proračunom.

Prostorski akti, ki veljajo na območju predmetne 
nepremičnine:

V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 
plana Občine Lenart za območje nove Občine Lenart, 
v letu 2002 (Uradni list RS, št. 78/04 in MUV, št. 20/10 
– Sklep o sprejemu in pričetku uporabe usklajene di-
gitalne kartografske dokumentacije k prostorskim se-
stavinam veljavnih planskih aktov za območje Občine 
Lenart, 8/13) je zemljišče po namenski rabi opredeljena 
kot pretežno pro izvodno območje, ureja pa se po Od-
loku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
del poslovno-industrijske cone v Lenartu v Slovenskih 
goricah (NPIC I) (MUV, št. 9/12), s katerim so določene 
naslednje vrste dopustnih dejavnosti (povzeto iz Uredbe 
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, 
Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):

C) Predelovalne dejavnosti (razen: 15.110 Stroje-
nje in dodelava usnja in krzna; 17.1 Pro izvodnja vla-
knin, papirja in kartona; 19 Pro izvodnja koksa in naftnih 
derivatov; 20 Pro izvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov; 
22.11 Pro izvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in 
zračnic za vozila; 23 Pro izvodnja nekovinskih mineralnih 
izdelkov; 24 Pro izvodnja kovin; 25.4 Pro izvodnja orožja 
in streliva)

D) 35.1 Oskrba z električno energijo (razen: 
35.111 Pro izvodnja električne energije v hidroelektrar-
nah; 35.112 Pro izvodnja električne energije v termoe-
lektrarnah, jedrskih elektrarnah)

F) Gradbeništvo
G) Trgovina; Vzdrževanje in popravila motornih vozil

Druge objave

H) Promet in skladiščenje (razen: 50 Vodni promet; 
51 Zračni promet)

I) Gostinstvo
J) Informacijske in komunikacijske dejavnosti
K) Finančne in zavarovalniške dejavnosti
L) Poslovanje z nepremičninami
M) Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
N) Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
P) Izobraževanje
Q Zdravstvo in socialno varstvo
R) Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
S) Druge dejavnosti.
Vrste dopustnih gradenj:
– gradnje novih objektov,
– nadomestne gradnje,
– spremembe dejavnosti v okviru dopustnih de-

javnosti,
– funkcionalne spremembe objektov za sodobnejše 

tehnologije,
– adaptacija in rekonstrukcija objektov in naprav,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, 

energetike, prometa in zvez,
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, 

prometnic,
– gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in 

zagotavlja večjo varnost ljudi in objektov,
– nadzidave in dozidave objektov in naprav s ci-

ljem funkcionalne dopolnitve in povečanja zmogljivosti 
obstoječih objektov,

– odstranitev obstoječih objektov in delne rušitve 
stavb,

– tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– postavitev oglasnih panojev in zagotovitev raz-

stavnih prostorov,
– postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov.
Vrste dopustnih objektov:
Nestanovanjske stavbe, nezahtevni in enostavni 

objekti, gradbeno inženirski objekti.
III. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
IV. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kup-

ljeno«.
2. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko podajo 

pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za prido-
bitev nepremičnin na območju Republike Slovenije in 
v roku podajo pravilne ponudbe.

3. Ponudnik mora do zaključka postopka zbira-
nja ponudb plačati varščino v višini 10 % izklicne cene 
za nepremičnino na transakcijski račun Občine Lenart: 
01258-0100010543, odprt pri Banki Slovenije.

4. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina 
brez obresti vrne najkasneje v roku 15 dni po izboru naj-
ugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) 
se varščina vračuna v kupnino.

5. Kupnino lahko kupec poravna tudi v obrokih, in 
sicer v obdobju enega leta od sklenitve pogodbe. Če 
kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določe-
nem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. 
V primeru plačila v več obrokih, mora kupec neplačani 
del kupnine zavarovati z nepreklicno bančno garancijo 
izplačljivo na prvi poziv brez ugovora.

6. Po plačilo kupnine v celoti, kupec lahko vpiše 
spremembo lastninske pravice v zemljiško knjigo.



Stran 6 / Št. 1 / 3. 1. 2020 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

V. Drugi pogoji
Pri načrtovanju in izvajanju posegov v ureditvenem 

območju je potrebno upoštevati smernice in projektne 
pogoje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, 
ki so del veljavnega prostorsko-izvedbenega akta.

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje, mora ponu-
dnik k ponudbi priložiti program razvoja gospodarske de-
javnosti, ki mora vsebovati razvojni program gospodar-
ske dejavnosti, opis predvidene dejavnosti, zaposlitvene 
možnosti, z navedbo števila delovnih mest in predviden 
čas realizacije razvojnega projekta.

Ponudnik se obvezuje, da bo najkasneje v roku 
dveh let od sklenitve pogodbe na predmetni nepremič-
nini pričel z gradnjo objektov za gospodarsko dejav-
nost v skladu z namensko rabo zemljišč, ki predstavlja 
pretežno pro izvodno območje in se ureja po Odloku 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del po-
slovno-industrijske cone v Lenartu v Slovenskih goricah 
(NPIC I) (MUV, št. 9/12).

V kolikor ponudnik z gradnjo objektov za gospodar-
sko dejavnost iz tega določila ne bo pričel v roku dveh let 
od sklenitve pogodbe, pogodba za prodajo zemljišč velja 
za razvezano, saj je rok bistvena sestavina pogodbe, pri 
čemer kupec občini izroči nepremičnino v last in posest, 
občina pa kupcu vrne do 70 % kupnine, preostanek pa 
si zadrži kot pogodbeno kazen in kot garancijo za škodo 
in stroške, ki ji je z nerealiziranim projektom nastala sled 
nerealizacije razvojnega projekta v območju industrijske 
cone in kot pogodbeno kazen za nerealizacijo investi-
cijskega projekta v NPIC. V kolikor je škoda večja od 
zadržane pogodbene kazni (30 %), lahko občina zahteva 
povrnitev tudi te škode do popolne odškodnine.

VI. Ponudba
1. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje 

sestavine:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga 

št. 1).
– Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev jav-

nega razpisa (priloga št. 2).
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne 

cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3).
– Program razvoja gospodarske dejavnosti (priloga 

št. 4).
– Potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklic-

ne cene.
– Kopijo matične in davčne številke.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 

navedene sestavine.
2. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo:
– do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim 

ponudnikom.
3. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izlo-

čene iz nadaljnjega postopka in ne bodo obravnavane.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pri-

stojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik, 
ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje. Če bo med preje-

timi ponudbami več ponudnikov, ki bodo podali enako-
vredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju 
vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno dražbo.

2. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponud-
nika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma 
odpiranja ponudb.

3. Občina Lenart lahko do sklenitve pravnega posla 
prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to 
navedla razloge.

4. Občina Lenart si pridržuje pravico, da ne izbere 
nobene od prispelih ponudb.

VIII. Sklenitev pogodbe:
1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema 

sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo.
2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne 

sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in 
velja, da je kupec odstopil od pogodbe.

3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe 
o prodaji nepremičnine. Stroške sklenitve pogodbe, ddv 
ter stroške notarskih storitev plača kupec nepremičnine. 
Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini z vpi-
som le-te v zemljiško knjigo, stroške postopka vpisa spre-
membe lastninske pravice v zemljiško knjigo nosi kupec.

4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan 
oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko 
ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve prav-
nega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno 
v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Lenart.

IX. Rok za predložitev ponudbe
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremič-

nine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov 
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, ali od-
dajo v glavni pisarni Občine Lenart, najkasneje do 20. 1. 
2020 do 9. ure v vložišče Občine Lenart. Na zaprti ovoj-
nici mora biti pod naslovom občine vidno navedeno: »Ne 
odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«.

Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime in priimek 
(naziv) ter svoj naslov.

Ponudbe, ki bodo na Občino Lenart prispele po 
roku za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene 
pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane.

Javno odpiranje ponudb bo dne 20. 1. 2020, ob 
10. uri, v prostorih Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, 
2230 Lenart, soba št. 28, 2. nadstropje.

X. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepre-

mičnine v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki 
dobijo na Občini Lenart pri Martinu Brezniku, martin.bre-
znik@lenart.si, tel. 02/729-13-22, kjer lahko pridobijo 
tudi razpisno dokumentacijo.

Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe 
so objavljeni na spletni strani Občine Lenart: http://www.
lenart.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo 
v glavni pisarni Občine Lenart.

Občina Lenart



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 1 / 3. 1. 2020 / Stran 7 

Št. 101-51/2019-4 Ob-3182/19
Upravna enota Ljub ljana, Izpostava Center, z dnem 

10. 10. 2019 sprejme v hrambo statut z nazivom »Pra-
vila o delovanju Sindikata SVP AVIO Pergam« in ga 
vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno 
številko 381 za sindikat z imenom: Sindikat SVP AVIO 
Pergam in sedežem: Trg Osvobodilne fronte 14, 
Ljub ljana.

Evidence sindikatov
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Izvršbe

2874 Z 253/2019 Os-3461/19
Na podlagi sklepa o zavarovanju Okrajnega sodi-

šča v Ljub ljani, opr. št. Z 253/2019 z dne 23. 5. 2019, je 
bil dne 19. 6. 2019 opravljen v korist upnika Republika 
Slovenija (Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS), 
Gregorčičeva ulica 20, Ljub ljana, MŠ 5854814000, ru-
bež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in 
sicer 1/2 stanovanja v stavbi na naslovu Slomškova 
ulica 13, 1000 Ljub ljana. Stavba leži na parceli z ID zna-
kom: parcela 1737 2793. Stanovanje se nahaja v 3. nad-
stropju stavbe, je trisobno in obsega 95,30 m2 (po podat-
kih GURS gre za nepremičnino v katastrski občini Tabor, 
št. 1737, št. stavbe 318 in del stavbe št. 5), last dolžnika 
Toma Peršuh, Slomškova ulica 13, Ljub ljana.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 20. 11. 2019

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

Z 9/2019 Os-3349/19
Okrajno sodišče v Cerknici je v zadevi zavarovanja 

denarne terjatve upnice Republike Slovenije (Ministr-
stvo za finance, Finančna uprava RS, Finančni urad 
Ljub ljana), ki jo zastopa Državno odvetništvo RS, Šu-
bičeva 2, Ljub ljana, zoper dolžnika Petra Urbas, naza-
dnje stanujoč Martinjak 2, Cerknica, sedaj neznanega 
bivališča, zaradi ustanovitve zastavne pravice na nepre-
mičnini, dolžniku Petru Urbasu na podlagi 4. točke dru-
gega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
s sklepom Z 9/2019 z dne 1. 10. 2019, ki je postal prav-
nomočen 12. 10. 2019, postavilo začasnega zastopnika 
odvetnika Zvoneta Janeža, Škrabčev trg 54, Ribnica. 
Začasni zastopnik bo dolžnika v postopku zastopal vse 
do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo 
nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je po-
stavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 30. 10. 2019

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 379/2019 Os-3037/19
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-

ščinski postopek po pokojni Marie Sophie Jamnisek, 
hčeri Pierre Philippa Klosseta, rojeni 10. 1. 1925, umrli 
27. 3. 2014, stanujoči 48 Rue de General de Gaulle, 
57600 Oeting, Francija.

Zapustnica oporoke ni napravila. Bila je poročena, 
ni pa znano ali je zapustnica imela potomce. Sodišču 

Objave sodišč

podatki o zakoncu zapustnice niso znani, prav tako niso 
znani podatki drugih zakonitih dedičev, ki bi prišli v po-
štev za dedovanje.

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 tega oklica na oglasni deski sodišča in v Ura-
dnem listu RS. Če se dediči v določnem roku ne bodo 
priglasili, bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo 
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov v spisu.

Okrajno sodišče v Celju
dne 1. 8. 2019

D 714/2018 Os-3228/19
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-

ščinski postopek po pokojnem Stanislavu Rožancu, sinu 
Franca, rojenem 24. 4. 1928, državljanu RS, razveza-
nem, umrlem 28. 8. 2018, nazadnje stanujočem Parti-
zanska cesta 5, Celje.

Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju poziva sodišče vse zapustnikove 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 pre-
nese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu 
z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju. Upni-
ki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih.

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 zapuščino brez dedičev izročilo 
Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Celju
dne 9. 10. 2019

D 409/2019 Os-3534/19
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-

ščinski postopek po pokojni Angeli Maček, hčerki Roka 
Ivačiča, upokojenki, rojeni 11. 5. 1928, Slovenki, vdovi, 
umrli 3. 1. 2008, nazadnje stanujoči Strmca 89, Laško.

Zapustnica oporoke ni napravila, zato je nastopilo 
dedovanje po zakonu. Kot dedič I. dednega reda pride 
v poštev zapustničin sin Milan Maček, po vstopni pravi-
ci po pokojni zapustničini hčerki Pavli Robiller pa vnuki 
Andreas Robiller, Alexander Robiller in Lydia Robiller. 
Sodišču je znano le, da imajo vnuki zapustnice prebi-
vališča v Nemčiji, drugi podatki pa sodišču niso znani.

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 tega oklica na oglasni deski sodišča in v Ura-
dnem listu RS. Če se dediči v določnem roku ne bodo 
priglasili, bo sodišče zaključilo zapuščinski postopek na 
podlagi podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Celju
dne 26. 11. 2019
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D 697/2019 Os-3656/19
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski 

postopek po pok. Karolini Kragl, hčerki Franca, tele-
grafistki, nazadnje upokojenki, rojeni 10. 7. 1923, dr-
žavljanki Republike Slovenije, vdovi, umrli 25. 8. 2019, 
nazadnje stalno stanujoči Partizanska cesta 9, Celje.

V zapuščinskem postopku je sodišče ugotovilo ob-
stoj oporoke, s katero zapustnica ni razpolagala z vsem 
svojim premoženjem, zato v delu nastopi tudi zakoni-
to dedovanje. Iz spisovnega gradiva izhaja, da dedna 
pravica na podlagi zakona pripada dedičem drugega 
dednega reda. Sodišču niso znani podatki o vseh zapu-
stničinih bratih in sestrah ter njihovih morebitnih potom-
cih, ki bi lahko uveljavljali dedno pravico po zapustnici 
na podlagi zakona oziroma se izrekli o veljavnosti zapu-
stničine oporoke.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
na podlagi zakona ali oporoke, 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 za-
puščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Celju
dne 12. 12. 2019

D 215/2017 Os-3505/19
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi 

po pokojnem Toniju Vrščaju, roj. 18. 11. 1948, nazadnje 
stanujočemu na naslovu Lokve 8C, pošta Črnomelj, 
umrlemu 17. 7. 2017, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani upniki po pokojnemu Toniju 
Vrščaju, da v šestih mesecih od dneva objave oklica 
zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določba-
mi 142.b člena Zakona o dedovanju.

Po preteku 6-mesečnega roka bo zapuščina brez 
dedičev prešla na Republiko Slovenijo (9. člen Zakona 
o dedovanju), če noben upnik ne bo pravočasno vložil 
zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stnikove dolgove.

Podatke o premoženju, ki sestavljajo zapuščino in 
zapustničine obveznosti, lahko upniki pridobijo pri zapu-
ščinskem sodišču.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 26. 11. 2019

D 240/2019 Os-3432/19
Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, 1290 

Grosuplje, v zapuščinski zadevi po pokojni Ani Štefe, roj. 
18. 7. 1940, umrli 9. 8. 2019, nazadnje stan. Peščenik 7, 
Ivančna Gorica, sodišče za potrebe izdaje sklepa o de-
dovanju izdaja oklic neznanim dedičem.

Po doslej znanih podatkih je zapustnica imela sina 
Štefe Iztoka in hči Kuplenk Miro, ki pa sta se dedovanju 
odpovedala.

S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče po 
pokojni, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku enega 
leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani 
sodišča in v Uradnem listu RS.

Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 19. 11. 2019

D 55/2018 Os-3575/19

Zapuščinska zadeva; po pok. Antonu Hrvatinu, 
sinu Josipa, vnuku Mateja, neznanega datuma rojstva, 
z zad njim znanim bivališčem v Hrvatinih, ki je bil razgla-
šen za mrtvega s sklepom naslovnega sodišča opr. št. 
N 63/2016 z dne 20. 12. 2016 in določenim datumom 
smrti 1. 9. 1926.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o za-
pustnikovih 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 Kopru
dne 5. 12. 2019

D 383/2019 Os-3627/19

Pok. Lidia Cattarini, roj. 20. 3. 1924, nazadnje sta-
nujoči Piazzale di Giarizzole 9, Trst, R. Italija, ki je dne 
16. 11. 2010 umrla in ni zapustila oporoke.

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

V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče na pod-
lagi spisovnih podatkov ugotovilo, da je bila zapustnica 
rojena 20. 3. 1924 v Buzetu, R. Hrvaška, in sicer očetu 
Leonu ter mami Angiolini Cattarini. Sodišču ni znan ob-
stoj oseb, ki bi sodile v krog zakonitih dedičev prvega 
dednega reda. Glede dedičev v drugem dednem redu 
je sodišču znano, da je imela zapustnica sestre Renato 
Cattarini (roj. 21. 12. 1938, stanujočo v Trstu, R. Italija), 
Angelo Cattarini (roj. 19. 4. 1951, stanujočo v Trstu, 
R. Italija), Veronico Mifsud (stanujočo v Kanadi), Lauro 
Glabe (stanujočo v ZDA) ter brata Leona Cattarini (sta-
nujočega v ZDA) in Benedetta Cattarini (stanujočega 
v ZDA). Sodišču ni znano ali so zapustnikove sestre in 
zapustnikova brata še živeči, saj vsi prebivajo v tujini 
in so tuji državljani. V primeru, da le-ti niso več živi, bi 
v njihove pravice vstopili njihovi potomci oziroma dediči, 
ki pa sodišču prav tako niso znani.

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 Med-
ved, Šared 28/h, Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 12. 2019

II D 1980/2018 Os-2632/19

V zapuščinski zadevi po pokojnem Henriku Krašov-
cu, rojenem 26. 7. 1965, umrlem 1. 11. 2018, nazadnje 
stanujočem Ob gozdu 4, Maribor, gre za zapuščino brez 
dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a čle-
na Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obve-
šča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.
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Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapušči-
na brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o za-
puščini 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 predlo-
ga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 7. 2019

II D 868/2016 Os-3401/19
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 

sodišču v Mariboru, po pokojnem Jančič Stanislavu, roj. 
13. 11. 1953, drž. RS, samskem, nazadnje stan. Vukov-
je 36, Pesnica, umrlem 9. 3. 2016, gre za zapuščino 
brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a čle-
na Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obve-
šča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapušči-
na brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o za-
puščini 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 predlo-
ga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 11. 2019

II D 903/2017 Os-3402/19
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim 

sodiščem v Mariboru, po dne 18. 4. 2017 umrlem Allegro 
Henriku, sinu Alegro Hinka, roj. 25. 3. 1941, drž. RS, 
razvezanem, nazadnje stan. Ulica heroja Šlandra 11, 
Maribor, pridejo v poštev kot dediči po zapustniku tudi 
dediči III. dednega reda, neznanih imen in naslovov.

Sodišče zato poziva dediče III. dednega reda ne-
znanih imen in naslovov ter vse, ki mislijo, da imajo pra-
vico 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. 11. 2019

I D 797/2019 Os-3416/19

V zapuščinski zadevi po pokojni Nadi Domovič, 
rojeni 21. 6. 1932, umrli 21. 4. 2019, nazadnje stanujoči 
Ulica Staneta Severja 11, Maribor, gre za zapuščino 
brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a čle-
na Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obve-
šča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina 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 upni-
ka: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine 
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v ste-
čajno 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 ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 11. 2019

D 208/2018 Os-1080/19

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po dne 10. 10. 1976 umrli Katarini Gerbec, roj. 
Perše, roj. 20. 10. 1903, z zadnjim stalnim prebivališčem 
Ročinj 1, Ročinj.

Kot zakonita dedinja bi za dedovanje po zapustnici 
prišla v poštev še zap. hčerka Matilda Federuci, ki naj 
bi živela v Kanadi, sodišču pa njeno prebivališče in dru-
gi podatki niso znani oziroma njeni potomci, ki sodišču 
tudi 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 3. 1. 2019

D 324/2016 Os-2381/19

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po dne 16. 2. 1950 umrlem Ambrožič Vinku, rojenem 
dne 21. 1. 1879, nazadnje stanujočem Koritno 17, Bled, 
in sicer zaradi dedovanja premoženja Agrarne skupnosti 
Ribenska in Grofova planina.

Sodišču niso poznani podatki vseh zakonitih de-
dičev zapustnika oziroma njihovih potomcev, da bi jih 
povabilo na zapuščinsko obravnavo oziroma jih pozvalo 
na podajo dedne izjave.

Vse zakonite dediče zapustnika pozivamo, da se 
v enem letu po objavi tega oklica prijavijo tukajšnjemu 
sodišču kot dediči. Če se po preteku enega leta od 
objave oklica pri sodišču ne bo zglasil noben dedič, bo 
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sodišče nadaljevalo postopek na podlagi do sedaj zna-
nih podatkov.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 31. 5. 2019

D 205/2019 Os-2976/19
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 

9. 1. 2019 umrli Mickl Miroslavi, roj. 26. 9. 1956, nazad-
nje stanujoči Ulica Staneta Žagarja 45, Radovljica. De-
diči niso znani. Zato se jih poziva, da lahko v roku enega 
leta od objave oklica uveljavljajo dedno pravico.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 5. 9. 2019

D 27/2019-23 Os-3579/19
Okrajno sodišče v Trebnjem je po sodnici Alenki 

Kobe, v zapuščinski zadevi po pokojnem Antonu Makše-
tu, roj. 8. 1. 1940, ki je umrl 2. 2. 2019, Ulica herojev 4, 
Trebnje, državljanu Republike Slovenije, sodišče poziva 
neznane dediče, ki mislijo, da imajo pravico do zapušči-
ne po pokojnem Antonu Makšetu, da se priglasijo sodi-
šču v roku enega leta od objave tega oklica, v skladu 
z 206. členom Zakona o dedovanju (ZD).

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 6. 12. 2019

Oklici pogrešanih

N 27/2019 Os-3609/19
Pri tukajšnjem sodišču teče nepravdni postopek 

za razglasitev pogrešane Ožanič Neže, roj. 10. 2. 1891 
v Ajblju, hčerke Ožanič Jakoba in Neže, za mrtvo.

Pogrešana se poziva, da se oglasi sodišču, prav 
tako pa se poziva tudi vse, ki kaj vedo o njenem življe-
nju, da to sporočijo sodišču. Rok za oboje je tri mesece 
od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče 
pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 4. 12. 2019
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Drugo preklicujejo

AVTOPREVOZNIŠTVO MAJDE ALEŠ S.P., PO-
LJANE PRI MIRNI PEČI 3, Mirna Peč, digitalno ta-
hografsko kartico, št. 1070500000274002, izdal Cetis 
Celje d.d., na ime Majde Aleš. gnv-341350

CFLEET d.o.o., Vojkova cesta 51, Ljub ljana, ta-
ksi nalepko, št. G008991/07830/028, za vozilo Dacia 
Logan, reg. št. LJ28AAF, veljavnost do 17. 8. 2022. 
gnu-341351

DARK TRANS d.o.o., Poslovna cona Ri-
snik 32, Divača, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500034536003, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Slobodan Plavšić. gnt-341352

Korošec Eva, Zoisova ul. 54, Domžale, dijaško izka-
znico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnx-341348

Roze Nevenka, Osvobodilne fronte 42, Maribor, 
potrdilo o strokovni usposobljenosti, št. 776-8170/95, 
izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije, leto izdaje 
1996. gnw-341349

Zupančič Tomaž, Slavina 7, Dole pri Litiji, certifi-
kat NPK, št. 6230.001.4.021-20-2016-71040, izdajatelj 
SGLŠ Postojna, leto izdaje 2016. gnr-341354

Zupančič Tomaž, Slavina 7, Dole pri Litiji, certifikat 
NPK, št. GS-103-08, izdajatelj SGLŠ Postojna, leto iz-
daje 2008. gnq-341355

ŽAGA DOLENC d.o.o., Gabrovo 5, Škofja Loka, 
izvod licence, št. 014393/002, za tovorno vozilo Sca-
nia, reg. št. KR SN-450, veljavnost do 19. 10. 2021. 
gns-341353
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