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Javni razpisi

Št. 4110-206/2019/6 Ob-1822/20

Ustavitev javnega razpisa
Na podlagi 19. člena Zakona o športu (Uradni list 

RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost in šport izdaja sklep:

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje 
investicij v novogradnje športnih dvoran in novogradnje 
ali rekonstrukcije športnih bazenov in pripadajoče ba-
zenske tehnike v letu 2020 (Uradni list RS, št. 8/20 z dne 
7. 2. 2020), se ustavi.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 4110-9/2020/23 Ob-1802/20
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport, objavlja na podlagi Zakona o organiza-
ciji 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, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 
Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 
– ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO 
in 55/17), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, 
št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 
– popr.), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o iz-
vrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 
2021 (Uradni list RS, št. 75/19) in Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16)

popravek
javnega razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih 

in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji  
v proračunskem obdobju 2020–2021

Zaradi ukrepov Vlade Republike Slovenije proti Ko-
rona virusu ter napovedi spremembe proračuna, se 
začasno ustavi postopek izvedbe Razpisa za sofinanci-
ranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki 
Sloveniji v proračunskem obdobju 2020–2021. Nadalje-
vanje izvedbe javnega razpisa bo odvisno od rebalansa 
proračuna Republike Slovenije za leto 2020.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 1103-82/2019/24 Ob-1823/20
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 in sofinanciranje 
programov profesionalnega usposabljanja  

za šolsko leto 2020/21
1. V Javnem razpisu za izbor in sofinanciranje 

programov profesionalnega usposabljanja za šolsko 
leto 2020/21 (v nadaljevanju: razpis PPU), objavljenem 
v Uradnem listu RS, št. 10/20 z dne 21. 2. 2020, se v točki 
6. »Rok za oddajo prijave« spremeni datum roka za pri-
javo na razpis »31. 3. 2020« na vseh mestih, kjer je na-
veden, tako da se nadomesti z datumom »14. 5. 2020«.

2. V točki 7. razpisa PPU »Odpiranje prijav« se 
besedilo »dne 3. 4. 2020« nadomesti z besedilom »na-
slednji delovni dan po izteku roka za oddajo prijave«.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 6712-1/2019/18 Ob-1820/20
Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list 

RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg, nadaljevanju: Zakon) 
ter v skladu z določili Pravilnika o merilih za sofinan-
ciranje izvajanja letnega programa športa na državni 
ravni (Uradni list RS, št. 68/19), objavlja Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport

spremembo
javnega razpisa za izbor izvajalcev letnega 

programa športa na državni ravni v Republiki 
Sloveniji v letu 2020

1. V javnem razpisu za izbor izvajalcev letnega pro-
grama športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 
2020 (Uradni list RS, št. 21/20 z dne 13. 3. 2020; v nadalj-
njem besedilu javni razpis) se v točki 7. »Rok, do katerega 
morajo biti predložene vloge«, datum »27. marca 2020« 
nadomesti z datumom »15. maja 2020«.

2. V javnem razpisu se v točki 8. »Datum odpiranja 
vlog«, datum »30. marca 2020« nadomesti z datumom 
»18. maja 2020«.

3. Ostale določbe javnega razpisa ostajajo nespre-
menjene.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 Ob-1824/20
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 

Kotnikova ulica 5, 1000 Ljub ljana, objavlja
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spremembo
javnega razpisa »Podpora strateškim razvojno 

inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih 
področjih pametne specializacije«,

objavljenega dne 14. 10. 2016 v Uradnem listu RS, 
št. 64/16, št. objave Ob-3214/16 in dne 27. 12. 2019 
v Uradnem listu RS, št. 80/19, št. objave Ob-3697/19, 
dne 14. 2. 2020 v Uradnem listu RS, št. 9/20, št. obja-
ve Ob-1402/20 in dne 13. 3. 2020 v Uradnem listu RS, 
št. 21/20, št. objave Ob-1734/20, za katero je bila izda-
na s strani Organa upravljanja Spremenjena odločitev 
o podpori št. 1-2/1/MGRT/1 z dne 12. 3. 2020.

V točki 9. Postopek in način v okviru 2. faze javnega 
razpisa in način financiranja se tretji odstavek spremeni 
tako, da se po novem glasi:

»V okviru druge faze javnega razpisa se sofinan-
cirajo stroški in izdatki, nastali od datuma oddaje vloge 
na drugo fazo javnega razpisa do datuma oddaje vloge 
na tretjo fazo javnega razpisa (skrajni rok za prispetje 
vlog na prvi rok tretje faze javnega razpisa je skladno 
s 26. točko javnega razpisa, 31. 3. 2020, na drugi rok 
tretje faze javnega razpisa pa 4. 5. 2020). Za sofi-
nanciranje druge faze javnega razpisa je na razpolago 
4.840.000,00 EUR.«

V točki 26. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev se 
tretji stavek prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:

»Datum odpiranja vlog na tretjo fazo javnega razpi-
sa je 3. 4. 2020 za prvi in 8. 5. 2020 za drugi rok.«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjena.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 8023-2/2019-34 Ob-1815/20

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-

membe in dopolnitve Javnega razpisa za razvojna po-
sojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih 
– BP3, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 36/19 z dne 
7. 6. 2019 (Ob-2387/19) s spremembami in dopolnitva-
mi v Uradnem listu RS, št. 69/19 z dne 22. 11. 2019 
(Ob-3419/19) ter v Uradnem listu RS, št. 8/20 z dne 8. 7. 
2020 (Ob-1279/20).

I. V 3. poglavju javnega razpisa se v podpo-
glavju 3.3 javnega razpisa spremeni rok oddaje vlog po 
8. razpisnem roku, in sicer se besedilo po novem glasi:

Vlagatelj vlogo odda do datuma razpisnega roka, 
in sicer:

1. rok do 19. 7. 2019,
2. rok do 30. 8. 2019,
3. rok do 15. 10. 2019,
4. rok do 29. 11. 2019,
5. rok do 10. 1. 2020,
6. rok do 14. 2. 2020,
7. rok do 13. 3. 2020,
8. rok do 15. 5. 2020.
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-

menjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 8023-78/2019-28 Ob-1816/20

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-

membe Javnega razpisa za ugodna posojila podjetni-
škim projektom – B1 2019, objavljenega v Uradnem 
listu RS, št. 58/19 z dne 27. 9. 2019 (Ob-3068/19) 

s spremembami v Uradnem listu RS, št. 68/19 z dne 
15. 11. 2019 (Ob-3363/19), št. 77/19 z dne 20. 12. 
2019 (Ob-3643/19) in št. 12/20 z dne 28. 2. 2020 
(Ob-1544/20):

I. V poglavju 3. »Vsebina in oddaja vloge«, pod-
poglavju 3.3. »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa 
se rok za oddajo vlog do 3. 4. 2020 črta in nadomesti 
z novim rokom do 4. 5. 2020.

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 3301-001/2019 Ob-1817/20

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-

membo Javnega razpisa za ugodna posojila za nakup 
kmetijskih in gozdnih zemljišč – A2 2019, objavljene-
ga v Uradnem listu RS, št. 69 z dne 22. 11. 2020 
(Ob-3420/19), ki se glasi:

I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpo-
glavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa, se 
črtajo trije roki, in sicer:

– do 3. 4. 2020,
– do 17. 4. 2020 in
– do 18. 5. 2020.
Dodata se dva nova roka, in sicer:
– do 1. 7. 2020 in
– do 3. 8. 2020.
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-

menjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 3301-007/2019 Ob-1818/20

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-

membo Drugega javnega razpisa za pred-financiranje 
kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – 
PF 2, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 80/19 z dne 
27. 12. 2019 (Ob-3710/19), s spremembami v Uradnem 
listu RS, št. 10/20 z dne 21. 2. 2020 (Ob-1486/20):

I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, pod-
poglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa 
se 3. rok do 31. 3. 2020 črta in nadomesti z rokom do 
29. 5. 2020.

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 3021-001/2019 Ob-1819/20

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-

membo Drugega javnega razpisa za pred-financiranje 
projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 1, ob-
javljenega v Uradnem listu RS, št. 80/19 z dne 27. 12. 
2019 (Ob-3711/19), s spremembami v Uradnem listu 
RS, št. 10/20 z dne 21. 2. 2020 (Ob-1485/20):

I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpo-
glavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa se 
3. rok do 31. 3. 2020 črta in nadomesti z novim rokom 
do 29. 5. 2020.

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 35 / 27. 3. 2020 / Stran 881 

Št. 032-1/2020 Ob-1799/20
Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o nalezljivih 
boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno 
besedilo), Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive 
bolezni SARS-CoV.2 (COVID-19) na območju Repub-
like Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20) in Odredbe 
o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje 
in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošol-
skih zavodih (Uradni list RS, št. 19/20) je župan Občine 
Piran dne 17. 3. 2020 sprejel

sklep
o podaljšanju roka aktualnih občinskih razpisov  

in drugih javnih objav
1. Zaradi razglasitve epidemije izbruha koronavi-

rusa v Republiki Sloveniji se določenim aktualnim raz-
pisom in pozivom, ki iztečejo do 3. aprila 2020, rok za 
prijavo podaljša do 24. aprila 2020 do 12. ure, ne glede 
na dostavo.

Za zagotovitev varnosti glede zajezitve širjenja viru-
sa, vse prijavitelje pozivamo, da se izognejo oddaji vloge 
osebno na vložišče.

Podaljšan prijavni rok do petka, 24. aprila 2020, 
velja za naslednje javne objave:

– Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinan-
ciranje programov športa in načrtovanih projektov na 
področju športa v Občini Piran za leto 2020

– Javni poziv in javni razpis za sofinanciranje progra-
mov in projektov v Občini Piran za leto 2020 na podro-
čju socialnega varstva, veteranskih in drugih organizacij, 
izobraževanja, ljubiteljske kulture in mladinske dejavnosti

– Javni poziv zainteresirane javnosti za predlaga-
nje kandidatov za člana komisije za podelitev priznanja 
z nagrado Alojza Kocjančiča.

Prijavni roki za druge objave za zdaj ostajajo ne-
spremenjeni.

2. Ta sklep velja takoj.
Občina Piran

Št. 032-1/2020 Ob-1800/20
Il Sindaco del Comune di Pirano, viste le dispo-

sizioni della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo 
Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18), della 
Legge sulle malattie infettive (Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica di Slovenia, n. 33/06 – Testo Consolidato 
Ufficiale), dell’Ordinanza di proclamazione di epidemia 
della malattia infettiva SARS-CoV.2 (COVID-19) nel ter-
ritorio della Repubblica di Slovenia (Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica di Slovenia, n. 19/20) e dell’Ordinanza 
sul divieto di assembramento di persone negli enti nel 
settore dell’educazione e istruzione nonché nelle univer-
sità e istituti di istruzione superiore autonomi (Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 19/20) il giorno 
17 marzo 2020 adotta la seguente

deliberazione
sulla proroga del termine di scadenza degli attuali 

bandi comunali e altri annunci pubblici
1. A causa della proclamazione dell’epidemia di co-

ronavirus nella Repubblica di Slovenia, ad alcuni bandi 
e inviti pubblici con scadenza il 3 aprile 2020, si proroga 
il termine fino alle ore 12 del 24 aprile 2020, indipenden-
temente dalla consegna.

Per garantire la sicurezza a riguardo del conteni-
mento di propagazione del virus, invitiamo tutti i richie-
denti, di evitare la consegna personale della domanda 
all’Ufficio Protocollo.

La proroga del termine di adesione fino a venerdì 
24 aprile 2020, è valida per i seguenti annunci pubblici:

– Bando pubblico di raccolta delle proposte di cofinan-
ziamento dei programmi dello sport e dei progetti pianificati 
nel settore sportivo nel Comune di Pirano epr l’anno 2020

– Invito pubblico e Bando pubblico per il cofinanzia-
mento dei programmi e progetti nel Comune di Pirano 
per l’anno 2020 nel settore dell’assistenza sociale, dei 
veterani e altre organizzazioni, dell’istruzione, della cul-
tura amatoriale e delle attività giovanili

– Invito pubblico per il pubblico interessato a pre-
sentare le proposte dei candidati per il conferimento del 
riconoscimento e del premio intitolato ad Alojz Kocijančič.

Gli altri termini di scadenza per gli altri annunci per 
il momento rimangono invariati.

2. La presente Deliberazione ha valore immediato.
Comune di Pirano

Št. 410-41/2020 Ob-1803/20

Sprememba
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Breži-

ce, objavlja podaljšanje roka za prijavo na javni razpis za 
sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvo-
ja kmetijstva in podeželja v Občini Brežice za leto 2020.

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Bre-
žice, je v Uradnem listu RS, št. 14 z dne 6. 3. 2020, ob-
javila Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja 
in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Brežice za leto 2020.

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Bre-
žice, podaljšuje rok za prijavo na razpis do 5. 5. 2020. 
Strokovna komisija bo vloge odpirala 7. 5. 2020. Ostala 
določila razpisa ostajajo nespremenjena.

Občina Brežice

Ob-1807/20

Sprememba
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 

2380 Slovenj Gradec (v nadaljevanju: MO Slovenj Gra-
dec), objavlja podaljšanje roka za prijavo na Javni raz-
pis za sofinanciranje projektov s področja kulture v letu 
2020 (v nadaljevanju: JR-MOSG-KP2020).

MO Slovenj Gradec je v Uradnem listu RS, št. 10/20 
z dne 21. 2. 2020 objavila Javni razpis za sofinanciranje 
kulturnih projektov na področju kulture v letu 2020.

Zaradi razglasitve izrednih razmer ob epidemiji Co-
vid-19 v RS, MO Slovenj Gradec podaljšuje rok za pri-
javo na JR-MOSG-KP2020 do ponedeljka, 20. 4. 2020.

Razpis se tako začne 21. 2. 2020 in se zaključi 
20. 4. 2020 (spr. v točki 9).

Prijave morajo biti oddane priporočeno na pošti 
do zaključka razpisnega roka, to je do 20. 4. 2020 na 
naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 
2380 Slovenj Gradec ali osebno na sedežu naročnika 
do 20. 4. 2020 do 14. ure (spr. v točki 11).

Ostala določila razpisa ostanejo nespremenjena.
Mestna občina Slovenj Gradec

 Ob-1808/20
Sprememba

Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 
2380 Slovenj Gradec (v nadaljevanju: MO Slovenj Gra-
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dec), objavlja podaljšanje roka za prijavo na Javni razpis 
za sofinanciranje projektov s področja kulturne dedišči-
ne v letu 2020 (v nadaljevanju: JR-MOSG-KD2020).

MO Slovenj Gradec je v Uradnem listu RS, št. 10/20 
z dne 21. 2. 2020 objavila Javni razpis za sofinancira-
nje kulturnih projektov na področju kulturne dediščine 
v letu 2020.

Zaradi razglasitve izrednih razmer ob epidemiji Co-
vid-19 v RS, MO Slovenj Gradec podaljšuje rok za pri-
javo na JR-MOSG-KD2020 do ponedeljka, 20. 4. 2020.

Razpis se tako začne 21. 2. 2020 in se zaključi 
20. 4. 2020 (spr. v točki 8).

Prijave morajo biti oddane priporočeno na pošti 
do zaključka razpisnega roka, to je do 20. 4. 2020 na 
naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 
2380 Slovenj Gradec ali osebno na sedežu naročnika 
do 20. 4. 2020 do 14. ure (spr. v točki 10).

Ostala določila razpisa ostanejo nespremenjena.
Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 110-2/2020-7 Ob-1812/20
Občina Komen na podlagi 10. člena Pravilnika 

o spodbujanju zaposlovanja v Občini Komen (Uradni 
list RS, št. 65/19; v nadaljevanju Pravilnik) in 219. člena 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), objavlja

spremembo
javnega razpisa za dodeljevanje pomoči  

za spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen  
za leti 2019 in 2020

V javnem razpisu za dodeljevanje pomoči za spod-
bujanje zaposlovanja v Občini Komen za leti 2019 in 
2020, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 14/20 
z dne 6. 3. 2020, se v 9. točki »Pravočasnost in način 
oddaje vloge«, v prvem odstavku besedilo »21 dni od 
objave v Uradnem listu RS« nadomesti z besedilom 
»do 30. 6. 2020«.

Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespre-
menjene.

Občina Komen

Št. 843-0005/2020 Ob-1821/20
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, na 

podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – 
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Odloka o proraču-
nu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 79/19) in Odredbe 
o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 
(COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 19/20), izdaja

sklep
o začasni ustavitvi izvajanja vseh javnih razpisov 

in javnih pozivov o dodeljevanju proračunskih 
sredstev v Občini Sevnica v letu 2020

1. S tem sklepom se zaradi posledic epidemije do-
ločajo ukrepi na področju izvrševanja proračuna Občine 
Sevnica, in sicer se začasno zadrži izvajanje aktivnosti 
vseh javnih razpisov in javnih pozivov o dodeljevanju 
proračunskih sredstev v Občini Sevnica v letu 2020, 
in sicer:

– Javnega razpisa za sofinanciranje programov in 
področij izvajanja Letnega programa športa v Občini 
Sevnica v letu 2020 (Uradni list RS, št. 3/20 z dne 17. 1. 
2020),

– Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih pro-
gramov in projektov ter programov za mlade v Občini 
Sevnica v letu 2020 (Uradni list RS, št. 3/20 z dne 17. 1. 
2020),

– Javnega razpisa za sofinanciranje programov 
in projektov na področju socialnega in zdravstvenega 
varstva v Občini Sevnica v letu 2020 (Uradni list RS, 
št. 3/20 z dne 17. 1. 2020),

– Javnega razpisa za sofinanciranje programov in 
projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti 
v Občini Sevnica v letu 2020 (Uradni list RS, št. 3/20 
z dne 17. 1. 2020),

– Javnega poziva za izbor izvajalcev s področja 
godbeništva za organizacijo, izvedbo in sodelovanje pri 
prireditvah širšega občinskega pomena v Občini Sevni-
ca za leto 2020, št. 610-0012/2020, z dne 17. 1. 2020,

– Javnega poziva za sofinanciranje dejavnosti in 
programov veteranskih organizacij v Občini Sevnica za 
leto 2020, št. 139-0001/2020, z dne 4. 3. 2020,

– Javnega razpisa o dodeljevanju proračunskih 
sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Ob-
čini Sevnica v letu 2020 (Uradni list RS, št. 3/20 z dne 
17. 1. 2020),

– Javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohra-
njanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja 
v Občini Sevnica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 3/20 
z dne 17. 1. 2020),

– Javnega razpisa za sofinanciranje turističnih pri-
reditev v Občini Sevnica za leto 2020 (Uradni list RS, 
št. 3/20 z dne 17. 1. 2020),

– Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa in 
vgradnje malih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih 
kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Ob-
čini Sevnica v letu 2020 (Uradni list RS, št. 8/20 z dne 
7. 2. 2020).

2. Sklep velja do preklica.
Občina Sevnica

Št. 410-72/2020 Ob-1798/20
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju turistične 

dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica 
(Uradne objave glasila Snežnik, št. 5/03), Pravilnika 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinancira-
nju programov turističnih društev v Občini Ilirska Bistrica 
(Uradni list RS, št. 33/08 z dne 4. 4. 2008) in Odloka 
o spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 
2020 (Uradni list RS, št. 77/19 z dne 20. 12. 2019), ob-
javlja župan Občine Ilirska Bistrica

javni razpis
za sofinanciranje delovanja turističnih društev  

v Občini Ilirska Bistrica v letu 2020
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje turistične dejavno-

sti društev na območju Občine Ilirska Bistrica, ki izpolnju-
jejo pogoje iz 3. člena Pravilnika o sofinanciranju turistič-
ne dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica.

Predmet sofinanciranja turistične dejavnosti društev 
na območju Občine Ilirska Bistrica so aktivnosti, ki se 
izvajajo v letu 2020 in praviloma obsegajo naslednje 
vsebine:

– izvajanje promocijske aktivnosti lokalnega in šir-
šega pomena: predstavitev občine in društva na raznih 
sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini,

– izdajanje promocijskega materiala (zgibanke, raz-
glednice, DVD-ji in podobno),

– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne 
dediščine ter ljudskih običajev, urejanje in olepševanje 
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okolja ter oblikovanje turističnih produktov s področja 
rekreacijskih dejavnosti: urejanje in vzdrževanje kole-
sarskih, sprehajalnih in konjeniških poti ipd.,

– organiziranje in izvedba turističnih prireditev lo-
kalnega in širšega pomena in čezmejno sodelovanje,

– šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene po-
speševanja turizma: organizacija delavnic, predavanj, 
izobraževanje članov,

– oblikovanje in trženje turističnih pro izvodov in tu-
ristične ponudbe kraja.

2. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu
Upravičenci do sredstev so društva, ki izpolnjujejo 

naslednje pogoje:
– da so registrirana po zakonu o društvih,
– da imajo sedež na območju Občine Ilirska Bi-

strica,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani 

članarini,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in 

organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktiv-
nosti na področju turizma,

– da izvajajo organizirano redno aktivnost.
3. Višina razpisanih sredstev: proračunska po-

stavka 4001424 Sofinanciranje turističnih društev, v vi-
šini 2.000,00 €.

4. Višina sofinanciranja: prijave na razpis bodo 
ovrednotene s točkami na podlagi meril, ki so navede-
na v razpisni dokumentaciji.

5. Obdobje za porabo sredstev: rok za realizacijo 
odobrenih aktivnosti je od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, 
rok za oddajo zadnjega zahtevka, finančnega in vse-
binskega poročila je 6. november 2020, za odobrene 
aktivnosti, ki so datumsko in tematsko (decembrske 
prireditve) vezane na izvajanje po 6. novembru 2020, 
do 15. januarja 2021.

6. Vsebina prijave
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec razpisne dokumentacije,
– program dela društva s finančnim predračunom in 

viri financiranja za vsako prijavljeno aktivnost posebej,
– izpolnjen in podpisan osnutek pogodbe, ki je se-

stavni del razpisne dokumentacije,
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev, ki je se-

stavni del razpisne dokumentacije,
– izjavo, da kopije priloženih dokumentov ustrezajo 

originalom,
– seznam članov društva, ki so poravnali članarino 

za tekoče leto.
Razpisno dokumentacijo se lahko dvigne v spreje-

mni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 
6250 Ilirska Bistrica ali pridobi s spletne strani občine, 
http://www.ilirska-bistrica.si.

7. Rok in naslov za vložitev vloge
Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele ozi-

roma bodo vložene do vključno 15. 4. 2020, do 9. ure, 
osebno v sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica ali 
kot priporočena pošiljka na naslov Občina Ilirska Bistri-
ca, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

Vloge morajo biti oddane na obrazcu razpisne do-
kumentacije in poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene 
z nazivom in naslovom pošiljatelja in označene z oznako 
»Ne odpiraj – Javni razpis – Turizem 2020«.

Upoštevane bodo pravočasne, pravilno opremlje-
ne in popolne vloge, ostale vloge bodo zavržene kot 
nepopolne.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
sofinanciranja mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje 
pogoje, da se šteje kot formalno popolna:

– pravilno in popolno izpolnjen obrazec razpisne 
dokumentacije,

– priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlo-
gi, ki jih zahteva Javni razpis in razpisna dokumentacija,

– vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je 
določen v tej točki besedila Javnega razpisa.

8. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala tričlanska komisija, ki jo ime-

nuje župan.
O dodelitvi sredstev bo odločal župan Občine Ilirska 

Bistrica. Sklep bodo prosilci prejeli predvidoma v roku 
30 dni od odpiranja prijav.

Predlagatelja nepopolne vloge komisija predvidoma 
v roku osem dni od odpiranja pisno pozove, da jo dopol-
ni. Rok dopolnitve je pet dni od dneva prejema poziva 
za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v na-
vedenem roku ne dopolnijo, se zavržejo. Odpiranje vlog 
bo naslednji delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. 
Odpiranje vlog ni javno.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo pri:
1. Tanji Šajina, pisarna št. 1/III, po tel. 05/71-12-315 

ali po e-pošti: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si in
2. Tini Kocjan, tel. 05/71-12-310, e-pošta: tina.ko-

cjan@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica

Št. 671-3/2020 Ob-1806/20
Na podlagi 13. in 17. člena Zakona o športu (Uradni 

list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o postop-
kih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 
in 81/16), Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za 
sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Me-
stni občini Celje (Uradni list RS, št. 25/08, 105/13, 6/17 
in 77/19; v nadaljevanju: Pravilnik), Letnega programa 
športa v Mestni občini Celje v letu 2020, št. 671-6/2019 
(v nadaljevanju: LPŠ) in Sklepa župana o začetku po-
stopka Javnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinan-
ciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega 
programa športa v Mestni občini Celje v letu 2020 ter 
izvedbi postopka za ocenitev in razvrstitev športnih dru-
štev v prednostni program športa v Mestni občini Celje 
za leti 2020 in 2021, št. 671-3/2020 z dne 10. 2. 2020, 
objavlja Mestna občina Celje (v nadaljevanju: MOC), Trg 
celjskih knezov 9, 3000 Celje

javni razpis
za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin  

ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa 
športa v Mestni občini Celje v letu 2020

I. Splošni pogoji za prijavo na javni razpis (v nada-
ljevanju: JR):

1. Na JR se lahko prijavijo izvajalci LPŠ, navedeni 
v 5. členu Pravilnika.

2. Izvajalci morajo izpolnjevati pogoje, navedene 
v 6. členu Pravilnika.

Športna društva in občinska zveza športnih društev 
imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju 
izvajanja LPŠ.

Izvajalci lahko kandidirajo le s programi, ki jih sami 
organizirajo in izvajajo.

Sredstva se dodelijo le tistim izvajalcem, ki za iste 
programe niso prejeli sredstev že na drugih javnih raz-
pisih MOC v letu 2020.

II. Predmet JR so naslednje vsebine ter razvojne in 
strokovne naloge v športu:

(Podrobnejši opis vsebin je v LPŠ in v navodilih za 
izpolnitev ter oddajo razpisnih obrazcev.)
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1. Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in 
obštudijske športne dejavnosti:

1.1. Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok 
(od 5. do 6. leta)

1.2. Prostočasna športna vzgoja osnovnošolskih 
otrok (od 6. do 15. leta)

1.3. Prostočasna športna vzgoja mladine (od 15. 
do 20. leta)

1.4. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 
potrebami

2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v ka-
kovostni in vrhunski šport (prednostni program športa 
– športne šole)

3. Športna rekreacija in šport starejših
4. Kakovostni šport
5. Vrhunski šport
6. Šport invalidov
7. Razvojne in strokovne naloge:
7.1. Delovanje športnih organizacij
7.2. Vzdrževanje javnih športnih objektov
7.3. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjeva-

nje strokovnih kadrov v športu
7.4. Organizacija športnih prireditev
7.5. Mednarodna in medobčinska dejavnost v špor-

tu
7.6. Priznanja športnikom, športnim delavcem in 

športnim organizacijam
7.7. Založniška dejavnost ter informatika v športu
7.8. Meritve in testiranja športnikov ter svetovanja
III. Pogoji in merila za izbor ter sofinanciranje: po-

goji in merila, po katerih se izberejo izvajalci LPŠ ter 
določi višina sofinanciranja, so za razpisane vsebine ter 
razvojne in strokovne naloge določeni v Pravilniku ter 
v razpisnih obrazcih.

IV. Vrednost sredstev: skupna višina sredstev, ki je 
zagotovljena v proračunu MOC v letu 2020 za sofinan-
ciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega 
programa športa, znaša 877.500 EUR. Od tega je za 
redno vzdrževanje športne infrastrukture namenjenih 
61.800 EUR, za ostale vsebine ter razvojne in strokovne 
naloge pa 815.700 EUR.

V. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sred-
stva za leto 2020 morajo biti porabljena v letu 2020.

VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo biti poslane po pošti s priporočeno 

pošiljko na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za 
družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje 
ali osebno v glavno pisarno MOC – zaradi trenutnih 
izrednih razmer spremljajte javne objave o dostopu do 
občinske stavbe.

Rok za prijavo na JR je 24. 4. 2020.
Upošteva se, da je prijava prispela pravočasno, če 

je bila oddana na pošti (upošteva se datum poštnega 
žiga) ali vložena v glavni pisarni MOC najkasneje zadnji 
dan roka za prijavo.

Prijava poslana po pošti/osebno vložena mora biti 
poslana/oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti na 
sprednji strani pod naslovom prejemnika napis: »Javni 
razpis 2020 – Šport (Ne odpiraj)«. Na sprednji levi zgor-
nji strani ovojnice mora biti naveden polni naziv in naslov 
izvajalca programa.

VII. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav, ki ga vodi strokovna komisija za 

izvedbo JR, imenovana s sklepom župana, bo v roku 
osmih dni od končnega roka za oddajo prijav. Odpiranje 
prijav ne bo javno.

Odpirale se bodo samo pravočasno oddane ter 
pravilno izpolnjene in označene ovojnice.

VIII. Odločanje o postopku JR
Na podlagi predloga strokovne komisije bo o izbra-

nih, zavrnjenih in zavrženih prijavah s sklepom odločil 
vodja Oddelka za družbene dejavnost MOC.

O pritožbi zoper ta sklep odloči župan MOC.
Pritožba na pogoje in merila, ki so določena s Pra-

vilnikom, ni možna.
Zavržene bodo prijave tistih izvajalcev:
– ki ne bodo predložene v roku in na način, ki je 

določen v točki VI. besedila JR;
– ki ne bodo vsebovale vseh prilog in sestavin, ki 

jih zahteva besedilo JR in razpisne dokumentacije ter 
ne bodo dopolnjene v roku, navedenem v sklepu za 
dopolnitev prijave.

Zavrnjene bodo prijave tistih izvajalcev:
– ki ne bodo izpolnjevale splošnih pogojev JR (toč-

ka I.) ali drugih pogojev, navedenih v razpisni dokumen-
taciji in v Pravilniku;

– ki ne bodo predložene na predpisanih razpisnih 
obrazcih za posamezne programe;

– ki jih bo strokovna komisija pri vsebinskem pre-
gledu prijav na podlagi določil Pravilnika ocenila kot 
neustrezne.

IX. Vsebina prijave
Športna društva v katerih deluje več sekcij v raz-

ličnih športnih panogah, morajo oddati prijavo na JR za 
vsako sekcijo posebej.

Prijavi je potrebno priložiti naslednje priloge:
1. Izvajalci, ki so imeli pogodbe o sofinanciranju 

programov že v letu 2019, morajo predložiti:
1.1. kopijo zadnje odločbe Upravne enote Celje 

o vpisu v register društev (velja za športna društva) ozi-
roma odločbo ali drugo dokazilo o registraciji za oprav-
ljanje dejavnosti v športu (zavodi in druge ustanove), če 
je pri izvajalcu prišlo do statusnih sprememb v času od 
njegove prijave na javni razpis v letu 2019;

1.2. pogodbe o najemu športnih objektov za izva-
janje prijavljenih programov za leto 2020 oziroma za 
sezono 2019/2020 ali dokazilo, da je izvajalec lastnik 
oziroma upravitelj teh objektov;

1.3. tedenski urnik vadbe, iz katerega je razviden 
urnik in objekt vadbe ter strokovni kader za vse prijav-
ljene programe športnih šol oziroma vadbenih skupin;

1.4. seznam s podatki o usposobljenem strokov-
nem kadru, ki vodi vadbo prijavljenih programov športnih 
šol oziroma vadbenih skupin. Poleg seznama priložijo 
tudi dokazila (npr. diplome) o strokovni usposobljenosti 
ali izobrazbi strokovnega kadra, ki vodi vadbo prijavlje-
nih programov športnih šol ali vadbenih skupin (za vse 
vaditelje, trenerje itn.). Izvajalci programov tekmoval-
nega športa, vrhunskega in prednostnega programa 
športa morajo za navedeni strokovni kader predložiti tudi 
dokazilo oziroma potrdilo o veljavni licenci za opravljanje 
strokovnega dela v letu 2020;

1.5. koledar nacionalne panožne športne zveze, 
v katero je izvajalec včlanjen, za sezono 2019/2020 ozi-
roma za koledarsko leto 2020 (velja za športna društva, 
ki so uvrščena v prednostni program športa v MOC ter 
za društva, ki prijavljajo organizacijo športne prireditve);

1.6. poročilo o izvedbi sofinanciranih programov in 
doseženih rezultatih v letu 2019;

1.7. zaključni račun s finančnim oziroma poslov-
nim poročilom za leto 2019 (lahko se priloži naknadno, 
upoštevajoč področne oziroma državne predpise glede 
rokov oddaje);

1.8. podpisan in žigosan vzorec Pogodbe o sofinan-
ciranju vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega 
programa športa v MOC v letu 2020;
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1.9. seznam registriranih športnikov (tekmoval-
cev), včlanjenih v društvo, izdan od nacionalne panožne 
šport ne zveze v letu 2020 (velja za športna društva, ki so 
uvrščena v prednostni program športa v MOC);

1.10. kopije biltenov z rezultati tekmovanj v tekoči 
ali v pretekli tekmovalni sezoni (dokazila o delovanju 
športnih šol – velja za športna društva, ki so uvrščena 
v prednostni program športa v MOC);

1.11. plan investicij/vzdrževanja za leto 2020 (velja 
za športna društva, ki upravljajo z objekti občinskega 
pomena in druge, ki vzdržujejo športne objekte);

1.12. izjavo LPŠ.
2. Izvajalci, ki se prvič prijavljajo na razpis, oziroma 

v letu 2019 niso imeli pogodbe o sofinanciranju progra-
mov, morajo predložiti:

2.1. kopijo zadnje odločbe Upravne enote Celje 
o vpisu v register društev (velja za športna društva) ozi-
roma odločbo ali drugo dokazilo o registraciji za oprav-
ljanje dejavnosti v športu (zavodi in druge ustanove);

2.2. kopijo veljavnih pravil oziroma statuta društva, 
potrjenega od Upravne enote Celje (velja za športna 
društva);

2.3. pogodbe o najemu športnih objektov za izva-
janje prijavljenih programov za leto 2020 oziroma za 
sezono 2019/2020 ali dokazilo, da je izvajalec lastnik 
oziroma upravitelj teh objektov;

2.4. tedenski urnik vadbe, iz katerega je razviden 
urnik in objekt vadbe ter strokovni kader za vse prijavlje-
ne programe vadbenih skupin;

2.5. seznam s podatki o usposobljenem strokov-
nem kadru, ki vodi vadbo prijavljenih programov športnih 
šol oziroma vadbenih skupin. Poleg seznama priložijo 
tudi dokazila (npr. diplome) o strokovni usposobljenosti 
ali izobrazbi strokovnega kadra, ki vodi vadbo prijavlje-
nih programov športnih šol ali vadbenih skupin (za vse 
vaditelje, trenerje itn.). Izvajalci programov tekmoval-
nega športa, vrhunskega in prednostnega programa 
športa morajo za navedeni strokovni kader predložiti tudi 
dokazilo oziroma potrdilo o veljavni licenci za opravljanje 
strokovnega dela v letu 2020;

2.6. koledar nacionalne panožne športne zveze, 
v katero je izvajalec včlanjen, za sezono 2019/2020 ozi-
roma za koledarsko leto 2020 (velja za športna društva, 
ki nastopajo v tekmovalnih sistemih svojih nacionalnih 
panožnih športnih zvez ter za društva, ki prijavljajo or-
ganizacijo športne prireditve);

2.7. zapisnik seje zadnje skupščine (velja za šport-
na društva);

2.8. zaključni račun s finančnim oziroma poslovnim 
poročilom za leti 2018 in 2019 (lahko se priloži nakna-

dno, upoštevajoč področne oziroma državne predpise 
glede rokov oddaje);

2.9. podpisan in žigosan vzorec Pogodbe o sofinan-
ciranju vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega 
programa športa v MOC v letu 2020;

2.10. seznam registriranih športnikov (tekmoval-
cev), včlanjenih v društvo, izdan od nacionalne panožne 
športne zveze v letu 2020 (velja za športna društva, ki so 
uvrščena v prednostni program športa v MOC);

2.11. kopije biltenov z rezultati tekmovanj v tekoči 
ali v pretekli tekmovalni sezoni (dokazila o delovanju 
športnih šol – velja za športna društva, ki so uvrščena 
v prednostni program športa v MOC);

2.12. plan investicij/vzdrževanja za leto 2020 (velja 
za športna društva, ki upravljajo z objekti občinskega 
pomena in druge, ki vzdržujejo športne objekte);

2.13. izjavo LPŠ.
X. Obveščanje o izidu JR
Izvajalci, katerih prijave bodo formalno popolne, 

bodo o tem obveščeni po e-pošti. V primeru nepopolnih 
prijav bodo izvajalci s sklepom pozvani, da vlogo v roku 
osmih dni dopolnijo.

Izvajalci, katerih prijave bodo po vsebinskem pre-
gledu izbrane za sofinanciranje, bodo o tem obveščeni 
s sklepom vodje Oddelka za družbene dejavnost MOC, 
ko bo strokovna komisija zaključila svoje delo.

Z izvajalci, pri katerih strokovna komisija ugotovi, 
da imajo formalno popolne prijave in so enake programe 
imeli sofinancirane že v letu 2019, bodo najprej skle-
njene pogodbe o začasnem sofinanciranju programov 
v letu 2020, po končanem postopku ocenitve in ovredno-
tenja programov pa še celoletne pogodbe.

XI. Dvig razpisne dokumentacije: razpisna doku-
mentacija (besedilo razpisa, obvestilo o objavi javnega 
razpisa, navodila za pripravo in oddajo prijave ter pri-
javni obrazci), vzorec pogodbe in ovojnice, obrazci za 
poročilo o izvedbi športnih prireditev, Pravilnik ter LPŠ 
so od dneva objave JR do izteka roka za oddajo prijav 
na voljo na spletni strani MOC http://moc.celje.si/, pod 
naslovom »Javna naročila, razpisi, zbiranje ponudb po 
evidenčnem postopku in javni natečaji za delovna me-
sta«, lahko pa jo zainteresirani izvajalci prejmejo tudi po 
elektronski pošti (zahtevek je potrebno posredovati na 
naslov: jerko.malinar@celje.si).

XII. Dodatne informacije v zvezi z JR: doda-
tne informacije v zvezi z JR lahko interesenti dobi-
jo vsak delovni dan pri Jerku Malinarju, višjem sveto-
valcu – tel. 03/42-65-868 ali 03/42-65-860, e-naslov: 
jerko.malinar@celje.si.

Mestna občina Celje
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023-6/2020-DI/4 Ob-1809/20
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mi-

klošičeva cesta 24, 1000 Ljub ljana, na podlagi 50. in 
77. člena Zakona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) 
in 13. do 15. člena Uredbe o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 31/18) objavlja

preklic
javne dražbe za prodajo opreme

Dne 28. 2. 2020 je Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije v Uradnem listu RS, št. 12 objavil javno 
dražbo za prodajo rabljene računalniške opreme, ki 
je bila predvidena na dan 31. 3. 2020. Zaradi tveganj, 
povezanih z okužbo koronavirusa, javno dražbo odpo-
vedujemo.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Št. 023-3/2020-DI/8 Ob-1825/20
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mi-

klošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, na podlagi 50. in 
77. člena Zakona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) 
in 13. do 15. člena Uredbe o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 31/18) objavlja

preklic
javne dražbe za prodajo službenih vozil

Dne 6. 3. 2020 je Zavod za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije v Uradnem listu RS, št. 14 objavil javno 
dražbo za prodajo rabljenih službenih vozil, ki je bila 
predvidena na dan 2. 4. 2020. Zaradi tveganj, povezanih 
z okužbo koronavirusa, javno dražbo odpovedujemo.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Javne dražbe
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 Ob-1804/20
Na podlagi 10. člena Sklepa o ustanovitvi javnega 

razis kovalnega zavoda Pedagoški inštitut, Sklep o usta-
novitvi javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut 
(Uradni list RS, št. 26/95, 65/99, 33/02, 57/02, 115/02, 
11/06, 47/11 in 61/16) in 33. člena Statuta Javnega razi-
skovalnega zavoda Pedagoški inštitut, Pedagoški inštitut, 
Gerbičeva 62, 1000 Ljub ljana, objavlja javni razpis za de-
lovno mesto

direktorja
javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandi-
dat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom 
o javnih uslužbencih, na dan objave razpisa izpolnjuje 
naslednje pogoje:

– doktorat družboslovnih ali humanističnih znanosti;
– izkazovanje mednarodno primerljivih raziskoval-

no-razvojnih rezultatov v zadnjih petih letih;
– 8 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 3 leta izkušenj 

pri vodenju raziskovalnih projektov;
– izpolnjevanje pogojev za nosilca temeljnih ali apli-

kativnih projektov po merilih ministrstva pristojnega za 
znanost;

– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– izkazovanje sposobnosti vodenja, organiziranja in 

koordiniranja;
– poznavanje področja dela Zavoda;
– državljanstvo Republike Slovenije.
Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti tudi 

pisno zamisel razvoja in delovanja zavoda.
Pisni vlogi mora kandidat priložiti:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahteva-

ne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer 
ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

2. pisno izjavo o doseženi delovni dobi;
3. dokazila o mednarodno primerljivih raziskovalno-ra-

zvojnih rezultatih v zadnjih petih letih (po kriterijih Javne 
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in 
vpetost v mednarodne povezave);

4. dokazila o izpolnjevanju pogojev za nosilca temelj-
nih ali aplikativnih projektov po merilih ministrstva pristoj-
nega za znanost oziroma Javne agencije za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije;

5. pisno izjavo, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega ka-

znivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da 
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več 
kot šest mesecev;

– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica 
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti.

Direktorja zavoda na podlagi javnega razpisa imenu-
je Upravni odbor Pedagoškega inštituta, po predhodnem 
soglasju ustanovitelja. Mandat direktorja traja 5 let, po iz-
teku te dobe pa je lahko ponovno imenovan. Z direktorjem 
sklene pogodbo o zaposlitvi v imenu Upravnega odbora 
Pedagoškega inštituta njegov predsednik.

Pisno vlogo z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev 
in s kratkim življenjepisom naj kandidati pošljejo najkasneje 
do 10. 4. 2020 na naslov: Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 
1000 Ljub ljana, s pripisom »Javni natečaj za direktorja JRZ 
Pedagoški inštitut«.

Razpisi delovnih mest

Vloge kandidatov, ki ne bodo popolne, ne bodo uvr-
ščene v izbirni postopek. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri 
pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva objave razpisa.

Razpis se objavi na spletni strani zavoda, v Uradnem 
listu Republike Slovenije ter na spletni strani Zavoda Re-
publike Slovenije za zaposlovanje.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske 
in moške.

Pedagoški inštitut

 Ob-1811/20
Svet JZ Socio Celje na podlagi 19. in 20. člena Odloka 

o ustanovitvi JZ Socio Celje (Uradni list RS, št. 27/17) in 
10. člena Statuta JZ Socio Celje z dne 6. 10. 2017, razpi-
suje prosto delovno mesto

direktorja/ice
JZ Socio Celje

Za direktorico/direktorja je lahko imenovan kandi-
dat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z veljavno 
zakonodajo, izpolnjuje še naslednje pogoje:

– najmanj specializacija po visokošolski izobrazbi 
(prejšnja) (17001),

– visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) 
(17002),

– najmanj 5 let delovnih izkušenj na zahtevani stopnji 
izobrazbe,

– najmanj 5 let izkazanih vodstvenih, vodilnih in orga-
nizacijskih sposobnosti,

– opravljen program za vodenje socialno varstvenega 
zavoda na podlagi 56. člena Zakona o socialnem varstvu 
(če kandidat/ka nima opravljenega programa za vodenje 
socialnovarstvenega zavoda, mora skladno z Zakonom 
o socialnem varstvu le-tega opraviti najkasneje v enem letu 
od imenovanja na delovno mesto direktorja/direktorice),

– opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (ka-
dar kandidat/ka nima opravljenega strokovnega izpita iz 
splošnega upravnega postopka, mora izpit opraviti v roku 
treh mesecev po nastopu funkcije, sicer mu/ji delovno 
razmerje preneha),

– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Izbran kandidat/kandidatka bo imenovan/a za manda-

tno obdobje 4 let. Z imenovanim kandidatom/kandidatko se 
sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata. 
Mandat prične teči 3. 10. 2020.

Prijavo s pisnimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih po-
gojev s kratkim življenjepisom in programom poslovnega 
in programskega razvoja zavoda morajo kandidati/kan-
didatke poslati po pošti na naslov: Svet JZ Socio Celje, 
Kocenova ulica 8, 3000 Celje ali oddati v tajništvu zavoda 
v roku 8 dni od objave.

Zaprta ovojnica mora imeti oznako »Ne odpiraj – Raz-
pis za direktorja/direktorico«.

Svet JZ Socio Celje bo obravnaval samo popolne in 
pravočasno prispele vloge kandidatov/kandidatk, ki bodo 
izpolnjevali razpisne pogoje, ostale pa izločil. Za nepopolno 
vlogo bo svet zavoda štel tudi vlogo, kateri ne bo priloženih 
zahtevanih dokazil ter vlogo, iz katere ne bo mogoče raz-
brati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.

Prijavljeni kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v za-
konitem roku.

Svet JZ Socio Celje
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Št. 60402-4/2020-3 Ob-1797/20

Sprememba
SŽ – Tovorni promet, d.o.o. objavlja spremembo 

vabila k nakupu premičnin, objavljenega v Uradnem listu 
RS, št. 21 z dne 13. 3. 2020, Ob-1691/20.

Spremeni se datum javnega odpiranja ponudb, in 
sicer bo nov datum odpiranja opravljen 15. 5. 2020 ob 
12. uri.

SŽ – Tovorni promet, d.o.o.

 Ob-1805/20
Premogovnik Velenje, d.o.o., Partizanska cesta 78, 

3320 Velenje, ki ga zastopata generalni direktor 
mag. Marko Mavec in direktorica mag. Mojca Letnik, 
na podlagi Sklepa 3.2/11-2-2020, sprejetega na seji Po-
slovodstva Premogovnika Velenje dne 11. 2. 2020, kot 
organizator prodaje objavlja

javno zbiranje ponudb1

za prodajo »zemljišča Lipa vzhod, Velenje«

Druge objave

IV. Pogoji sodelovanja: na razpisu lahko sodelujejo 
domače ali tuje fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo 
pogoje za nakup nepremičnine v Republiki Sloveniji.

V. Sestavine ponudbe
Ponudniki pripravijo izvod ponudbene dokumen-

tacije, ki jo sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane 
priloge iz te razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo 
dokumentacijo predložiti na predpisanih obrazcih (prilo-
ga razpisa). Ponudba mora vsebovati:

– podatke o ponudniku,
– zavezujočo ponudbo z navedbo predmeta zbira-

nja ponudb in višino ponujene cene brez dajatev (brez 
DDV ali davka na promet z nepremičninami),

– originalno potrdilo o plačani varščini,
– izjavo glede razkritja kupca o povezanosti oseb,
– izjavo kupca, da mu je poznana vsebina razpisa 

ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje,
– dokumentacijo o usposobljenosti ponudnika – po-

goji sodelovanja,
– izjavo o nekaznovanosti oseb,
– vzorec pogodbe,
– pisno pooblastilo, overjeno pri notarju, v kolikor 

v postopku pravna oseba sodeluje po pooblaščencu.
Postopek zbiranja ponudb poteka v slovenskem 

ali angleškem jeziku. Ponudbena dokumentacija, ki se 
nanaša na javno zbiranje ponudb, je lahko napisana 
v slovenskem ali angleškem jeziku. Zahtevana potrdila 
so lahko predložena v slovenskem ali angleškem jeziku.

VI. Predložitev zavezujočih ponudb in rok za oddajo 
ponudb

Ponudbene dokumentacije se bodo štele za pravo-
časne, če bodo predložene v zaprtih kuvertah najkasne-
je do roka za oddajo ponudb; to je do torka, 21. 4. 2020, 
do vključno 12. ure oziroma z možnostjo podaljšanja 
zaradi objektivnih razlogov na strani kupca, ob dogo-
voru z organizatorjem prodaje, na naslov prodajalca: 
Premogovnik Velenje, d.o.o., Upravljanje s premože-
njem, Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, s pripisom: 
»Ne odpiraj – Zbiranje ponudb prodaja zemljišča Lipa 
vzhod, Velenje«.

Ovojnica mora imeti na zadnji strani napisan naslov 
pošiljatelja.

Prepozno poslanih ponudb prodajalec ne bo upošte-
val in jih bo izločil iz postopka odpiranja ponudb ter jih ne-
odprte vrnil ponudnikom. Ponudbe bo v roku 7 dni od pre-
jema obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.

VII. Merila za izbor ponudnika: kriterij za izbor naju-
godnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Upo-
števane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zah-
tevane pogoje. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za 
katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal 
najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom poslovodstva 
izbran za najugodnejšega ponudnika. Organizator izvaja 
dvofazni postopek zbiranja ponudb. V prvi fazi ponudniki 
na podlagi javne objave predložijo izhodiščno zave-
zujočo ponudbo, v drugi fazi (ki ima lahko več krogov 
oziroma izborov), v katero prodajalec vključi dodatna 
pogajanja o ponudbeni ceni, ponudniki predložijo konč-
no zavezujočo ponudbo. V primeru prejema več ponudb 
z navedbo enake najvišje cene, se bodo s temi ponu-
dniki, v roku 14 dni po opravljenem odpiranju ponudb, 
izvedla dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo 
ponudil najvišjo ceno.

1 Javno zbiranje ponudbe po tej objavi se šteje kot va-
bilo k dajanju ponudb v smislu tretjega odstavka 22. člena 
Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno 
prečiščeno besedilo).

I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Premogovnik Velenje, d.o.o., Partizanska 
cesta 78, 3320 Velenje.

II. Opis predmeta zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena

Zemljišče leži na lokaciji Lipa (Gorica) v Velenju, 
k.o. 964, na parcelnih številkah ID znak: parcela 964 
2397/277, parcela 964 2397/278, parcela 964 2397/279, 
parcela 964 2397/280, parcela 964 2397/281, parcela 
964 2397/282, parcela 964 2397/283 in parcela 964 
2397/284, v skupni velikosti 2.912 m2. Po namembnosti 
je zemljišče nepozidano stavbno zemljišče.

Lastništvo zemljišča si delita podjetji Premogovnik 
Velenje, d.o.o. (v deležu 1/2) in HTZ Velenje, I.P., d.o.o.2 
(v deležu 1/2).

2 HTZ Velenje, I.P., d.o.o. je v 100 % lasti organizatorja, 
Premogovnika Velenje, d.o.o.

Izhodiščna (orientacijska) neto ponudbena cena za 
»zemljišče Lipa vzhod, Velenje« znaša 119.000 EUR.

Davek od prodaje (DDV ali davek na promet nepre-
mičnin) se obračuna v skladu z zakonodajo RS. Davek 
od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) in 
stroški prenosa lastništva bremenijo kupca. Plačilo ce-
lotne kupnine je pogoj za prenos lastništva.

III. Način in rok plačila varščine za resnost ponudbe: 
pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju pisnih ponudb je 
plačana varščina za resnost ponudbe za »zemljišče Lipa 
vzhod, Velenje«, ki znaša 5.000 EUR in jo ponudnik naj-
kasneje do oddaje zavezujoče ponudbe plača na TRR pri 
GB d.d, Kranj, št. SI56 0700 0000 3362 207, z obveznim 
sklicem na 4-2020. Potrdilo o plačani varščini je obvezna 
sestavina ponudbe. Plačana varščina se izbranemu po-
nudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vr-
njena brez obresti in brez drugih obveznosti organizatorja 
najkasneje v roku 10 dni od dneva sklenitve prodajne 
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
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VIII. Sklenitev pogodbe in rok plačila
Prodajalec bo po končanem postopku izbire ponu-

dnika pridobil potrebna soglasja, ki predstavljajo odložne 
pogoje za sklenitev pogodbe in zajemajo soglasje nad-
zornih organov oziroma družbenika. Izbrani ponudnik bo 
povabljen k podpisu pogodbe v roku, določenem s strani 
prodajalca. V primeru, da do podpisa pogodbe v dolo-
čenem roku ne pride zaradi razlogov na strani ponudni-
ka, se šteje, da ponudnik odstopa od svoje ponudbe in 
od podpisa pogodbe. V tem primeru lahko prodajalec 
k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega 
ponudnika ali razveljavi prodajni postopek in obdrži var-
ščino ponudnika, ki pogodbe ne sklene v roku. Plačana 
varščina za resnost ponudbe ima v takšnem primeru 
naravo pogodbene kazni.

Izbrani ponudnik mora v roku 45 dni od overitve pod-
pisa prodajalca na pogodbi plačati celotno kupnino na 
podlagi izstavljenega računa na transakcijski račun pro-
dajalca. Overjen izvirnik prodajne pogodbe, do katere je 
upravičen kupec, se deponira pri prodajalcu ali po dogovo-
ru pri notarju, do plačila celotne kupnine. Plačilo kupnine 
v roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, 
da kupnina ni plačana v dogovorjenem roku, se pogodba 
šteje za razdrto, prodajalec plačano varščino zadrži.

IX. Drugi pogoji
– Ponudba je veljavna samo, če je podana za celo-

ten predmet zbiranja ponudb;
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 

150 dni od roka za oddajo ponudbe, z možnostjo spora-
zumnega podaljšanja;

– Nakup poteka po načelu videno – kupljeno;
– Prodajalec lahko odstopi od postopka izbire naj-

ugodnejšega ponudnika in/ali odstopi od pogajanj s po-
nudniki v vsakem trenutku brez stroškov in posledic;

– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali s kateremukoli 
ponudnikom, je izključena.

X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, obrazci in predstavitveni 

prospekt so na voljo na spletni strani Premogovnika 
Velenje, d.o.o., na povezavi http://www.rlv.si/si/dezinve-
stiranje/zemljisca/lipa-vzhod-velenje.

Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponu-
dniki na naslovu natalija.sovic-jelenko@rlv.si ali po 
tel. 03/899-65-56.

Premogovnik Velenje, d.o.o.

 Ob-1813/20
Svet zavoda s soglasjem ustanovitelja Neva Gra-

šič, EMŠO 2909987505090, Kidričeva ulica 17, 3270 
Laško, kot ustanovitelj zasebnega zavoda INŠTITUT 
SOCIALNE DEMOKRACIJE, ZAVOD, s poslovnim na-
slovom poslovnim naslovom Kidričeva ulica 17, 3270 
Laško, matična številka: 6238653000, davčna šte-
vilka: 87749297, ugotavlja, da so prenehale potrebe 
oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti, za katero 
je bil zavod ustanovljen in sprejema sklep o začetku 
postopka likvidacije zavoda: INŠTITUT SOCIALNE 
DEMOKRACIJE, ZAVOD, Kidričeva ulica 17, 3270 
Laško, matična številka: 6238653000, davčna števil-
ka: 87749297.

Za likvidacijskega upravitelja se imenuje Brigita 
Grašič, Kidričeva ulica 17, 3270 Laško.

Rok za prijavo terjatev upnikov je 30 dni od objave 
sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ustanovitelj 
Neva Grašič
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 Ob-1810/20
Ime medija: TV Sponka in TV +.
Izdajatelj medija: Domates d.o.o., Liminjanska 96, 

6320 Portorož.
Ime ter sedež firme, ki ima najmanj 5 % delež iz-

dajatelja in 5 % delež upravljalskih oziroma glasovalnih 
pravic: EVRO TRGOVSKA DRUŽBA trgovina in storitve 
d.o.o. Koper, Ferrarska ulica 14, 6000 Koper - Capo-
distria.

Zakoniti zastopnik izdajatelja in direktor družbe: 
Domenico Di Fiore.

Objave po Zakonu o medijih
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Št. 38141-1/2020/7 Ob-1801/20
Na podlagi 104.a člena Zakona o medijih (Uradni 

list RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – 
ZSFCJA, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 
39/16, 45/19 – odl. US in 67/19 – odl. US; v nadalje-
vanju: ZMed) in ob smiselni uporabi 38. člena Zakona 
o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 
110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) 
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republi-
ke Slovenije (v nadaljevanju: agencija) objavlja

sklep
o spremembi sklepa o uvedbi javnega razpisa  
za podelitev štirih pravic razširjanja radijskega 

programa v digitalni radiodifuzni tehniki  
na območju Ljub ljane

1 Uvod: zaradi ukrepov za preprečevanje, zajezi-
tev in obvladovanje epidemije COVID-19, s katerimi se 
omejuje gibanje in stike prebivalstva, agencija s tem 
sklepom spreminja sklep o uvedbi javnega razpisa za 
podelitev štirih pravic razširjanja radijskega programa 
v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Ljub ljane 
z dne 28. 2. 2020 in s številko 38141-1/2020/3 (v na-
daljevanju: sklep). Sklep je bil objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 14/20 z dne 6. 3. 2020.

2 Spremembe
Spreminja se točka 5 sklepa, in sicer tako, da se 

rok za predložitev ponudb podaljša do 22. 4. 2020 do 
12. ure.

Spreminja se točka 6 sklepa, in sicer tako, da se 
datum javnega odpiranja ponudb spremeni na 23. 4. 
2020, ob 10. uri.

3 Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentaci-
ja, ki je objavljena na spletni strani agencije: http://www.
akos-rs.si, se popravi v skladu s spremembo sklepa ter 
se na dan objave spremembe sklepa v Uradnem listu 
RS v popravljeni obliki objavi na istem mestu.

Agencija za komunikacijska omrežja 
 in storitve Republike Slovenije

Objave po Zakonu  
o elektronskih komunikacijah
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Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

0237 I 421/2017 Os-1657/20
V izvršilni zadevi upnice SKB banke d.d. Ljub ljana, 

Ajdovščina 4, Ljub ljana, proti dolžniku: Seiko Scagnetti 
Furman, Ankaranska 5b, Koper - Capodistria - dostava; 
Mitja Furman, Ankaranska 5b, Koper - Capodistria - do-
stava, zaradi izterjave 30.310,96 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Kopru je s sklepom opr. št. 
I 421/17 z dne 14. 2. 2020 dolžnikoma Seiko Sca-
gnetti Furman, EMŠO 1010964505402, Ankaranska 5b, 
Koper - Capodistria - dostava; Mitja Furman, EMŠO 
1011975500050, Ankaranska 5b, Koper - Capodistria, 
dostava, ki sta neznanega bivališča, postavilo začasne-
ga zastopnika, odvetnika Gianija Flega iz Kopra.

Začasni zastopnik je bil postavljen na podlagi pr-
vega odstavka 82. člena v zvezi s 4. točko drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v 
zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju), ki 
določa, da sodišče postavi začasnega zastopnika, če 
je prebivališče tožene stranke, ki nima pooblaščenca, 
neznano.

Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal v postopku 
vse do takrat, dokler stranke ali njihovi pooblaščenci ne 
nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči, da je dolžniku postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 2. 2020

II N 4/2020 Os-1637/20
Okrožno sodišče v Kranju je po višji sodnici Danici 

Koren, v nepravdni zadevi predlagateljice Petre Kuralt, 
Gradnikova 73, Radovljica, ki jo zastopa Matej Gašper-
šič, odvetnik v Radovljici, proti nasprotnemu udeležen-
cu Mersudinu Abdić, naslov neznan, zaradi dodelitve 
mld. otroka in plačila preživnine ter ureditve stikov, 
na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v 
nadaljevanju: ZPP) v zvezi z 42. členom Zakona o ne-
pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZNP-1), postavilo 
nasprotnemu udeležencu Mersudinu Abdiću, naslov 
neznan (prej: Krajnčičeva ulica 4, Maribor), začasno 
zastopnico odvetnico Mojco Košir, Cesta železarjev 8b, 
Jesenice.

Začasna zastopnica ima v postopku, v katerem je 
postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice 
nasprotnega udeleženca. Te pravice in dolžnosti ima za-
časna zastopnica od dneva postavitve in vse do takrat, 
dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne 
nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ za soci-
alne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 2. 2020

D 122/2018 Os-1166/20
Okrajno sodišče v Lenartu je v zapuščinski zadevi 

po pokojni Avguštini Hrup, rojeni dne 27. 7. 1941, nazad-

Objave sodišč

nje stanujoči Hrastovec v Slovenskih goricah 22, Hrasto-
vec v Slovenskih goricah, umrli dne 19. 5. 2018, na 
podlagi določil 5. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom 
Zakona o dedovanju (ZD), s sklepom Okrajnega 
sodišča v Lenartu, opr. št. D 122/2018 z dne 21. 1. 
2020, za začasno zastopnico dediču Jožetu (Joe) 
Hrupu, s prebivališčem v tujini, 107 Sunridge Court, 
Montgomery, Texas 77316, ZDA, postavilo odvetnico 
Ksenijo Zadravec, Partizanska cesta 3a, Lenart v Slo-
venskih goricah, zaradi zastopanja v zgoraj navedeni 
zapuščinski zadevi.

Začasna zastopnica bo zastopala dediča v postop-
ku vse do takrat, dokler dedič ali njegov pooblaščenec 
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pris-
tojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Lenartu
dne 21. 1. 2020

D 21/2016 Os-1496/20
Okrajno sodišče v Lenartu je v zapuščinski zadevi 

po pokojnem Francu Solini, rojenem dne 30. 5. 1938, 
nazadnje stanujočem Zgornja Voličina 10, Voličina, umr-
lem dne 20. 2. 2016, na podlagi določil 5. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) 
v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD), s skle-
pom Okrajnega sodišča v Lenartu, opr. št. D 21/2016 
z dne 18. 2. 2020, za začasnega zastopnika dediču 
Maksu Solini, s prebivališčem v tujini, Calle Cervantes 1, 
piso 2, puerta derecha 29780 Nerja, Malaga, Spain, po-
stavilo odvetnika Alena Stanojevića, Maistrova ulica 10, 
Lenart v Slovenskih goricah, zaradi zastopanja v zgoraj 
navedeni zapuščinski zadevi.

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

Okrajno sodišče v Lenartu
dne 18. 2. 2020

2769 I 2710/2017 Os-1393/20
Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi upni-

ka Okrajno sodišče v Ljub ljani, Finančno računovodska 
služba, opr. št. VL 206886/13, Miklošičeva 10, Ljub-
ljana - dostava, zoper dolžnika Mitya Kodermac, EMŠO 
0905969500461, Sukhunvit Soi 4, Bangkok, Tajska, ki 
ga zastopa zak. zast. Simona Zupan – odvetnica, Pra-
žakova ulica 7, Ljub ljana, zaradi izterjave 200,00 EUR 
s pp, sklenilo:

Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Simo-
na Zupan, Pražakova ulica 7, 1000 Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do 
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 30. 1. 2020
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VL 12565/2020 Os-1774/20
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Komu-
nala Komunalno podjetje Nova Gorica d.d., Cesta 25. 
junija 1, Nova Gorica, ki ga zastopa zak. zast. Darko 
Ličen, Cesta 25. junija 1, Nova Gorica – dostava, proti 
dolžniku Nijazu Mraković, Anzengruberstrasse 30, Kla-
genfurt am Worthersee, ki ga zastopa odvetnica Ana 
Jug, Vipavska cesta 104, Nova Gorica – dostava, zaradi 
izterjave 562,96 EUR, sklenilo:

Dolžniku Nijazu Mraković, Anzengruberstrasse 30, 
Klagenfurt am Worthersee, se na podlagi 4. točke dru-
gega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
– ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zava-
rovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Ana 
Jug, Vipavska cesta 104, Nova Gorica.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 11. 3. 2020

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 247/2019 Os-1472/20
Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski 

postopek po Lokar Gašperju, sinu Gašperja in Uršule, 
rojene Novinec, rojenim 3. 1. 1858, nazadnje stanujočim 
v Lokavcu, Lokavec 115, ki je umrl 6. 10. 1939.

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

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

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

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 5. 2. 2020

D 15/1972 Os-1473/20
Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski 

postopek po Francu Durnu, sinu Franca, rojenem 17. 4. 
1892, nazadnje stanujočim v Vipavi, Gradišče 1, ki je 
umrl 10. 1. 1972.

Sodišče poziva Klemena Cosmino, sina Gvida Co-
smine in Mare Cosmina, rojene Durn, zapustnikovega 
vnuka, rojenega 20. 8. 1969, ki je neznanega prebiva-
lišča, da se priglasi naslovnemu sodišču v roku enega 
leta od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na 
oglasni deski tega sodišča.

Po preteku tega roka bo sodišče dediču neznanega 
prebivališča postavilo začasnega zastopnika in odločilo 
na podlagi izjave postavljenega začasnega zastopnika 
in na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

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

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 11. 2. 2020

D 161/2019 Os-1491/20

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče pod opravil-
no številko D 161/2019 zapuščinski postopek po Gorše 
Hariju, sinu Albina, rojenim 20. 10. 1972, nazadnje stanu-
jočim Ob Hublju 5, Ajdovščina, ki je umrl med 4. 7. 2019 
in 8. 7. 2019.

Njegova zapuščina je brez dedičev.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko Slo-

venijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine.

Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo po-
datke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in o zapustni-
kovih obveznostih.

Vsak upnik lahko v šestih mesecih od dneva objave 
tega oklica:

– v zapuščinskem postopku prijavi zahtevo, da se za-
puščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev in

– vloži zahtevo za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev.

Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vlo-
žitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi drugega in četr-
tega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 5. 2. 2020

D 287/2019 Os-1494/20

Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, 1290 
Grosuplje, v zapuščinski zadevi po pokojnem Stanislavu 
Blatnik, roj. 3. 11. 1936, umrlem 19. 9. 2019, nazadnje 
stan. Gorenja vas 2, Ivančna Gorica, sodišče za potrebe 
izdaje sklepa o dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem.

Po doslej znanih podatkih je bil zapustnik ob smrti 
razvezan, zapustil je sinova Boštjana Blatnika in Marka 
Blatnika ter hči Stanko Blatnik, ki pa so se dedovanju 
odpovedali.

S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče po 
pokojnem, 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 zapuščin-
sko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 18. 2. 2020

D 248/2004 Os-1448/20

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski po-
stopek po pokojnem Kavalar Jakobu, rojenem 9. 6. 1885, 
nazadnje stanujoč Rateče št. 35, ki je umrl dne 11. 3. 
1958.

V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o. Rateče.
Ker vsi dediči niso znani, na podlagi določila 206. čle-

na Zakona o dedovanju pozivamo vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine po pokojnem Kavalar Jakobu, naj 
se priglasijo pri naslovnem sodišču v roku enega leta po 
objavi tega oklica.

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

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 12. 2. 2020
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D 291/2003 Os-1449/20
Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 

postopek po pokojnem Kavalar Janezu, rojenem 8. 11. 
1870, nazadnje stanujoč Rateče št. 91, ki je umrl dne 
11. 2. 1952.

V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o. Rateče.
Ker vsi dediči niso znani, na podlagi določila 

206. člena Zakona o dedovanju pozivamo vse, ki misli-
jo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Kavalar 
Janezu, naj se priglasijo pri naslovnem sodišču v roku 
enega leta po objavi tega oklica.

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

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 12. 2. 2020

D 78/2019 Os-1450/20
Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 

postopek po pokojnem Lakner Janezu, rojenem 18. 6. 
1948, nazadnje stanujoč Cesta maršala Tita 22, Jeseni-
ce, ki je umrl dne 6. 2. 2019.

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.

Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev, v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 13. 2. 2020

D 301/2011 Os-1709/20
Zapuščinska zadeva: po pok.: Savtič Ivanu, sinu 

Mateja, roj. dne 16. 9. 1887, nazadnje stanujočem Mu-
ggia 155, Italija, ki je umrl dne 7. 1. 1959.

Išče se zapustnikov vnuk Cantoni Alessandro, roj. 
11. 11. 1944, z zadnjim znanim naslovom prebivališča 
Via Alcide de Gasperi 4, Milano.

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 Med-
ved, Šared 28H, 6310 Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 9. 3. 2020

D 139/2017 Os-1771/20
Zapuščinska zadeva: po pok. Hrvatin Stanislavi, 

rojeni 20. 5. 1912 v Boštanju pri Sevnici št. 36, nazadnje 
stanujoči Bjelovar, Hrvaška, umrli dne 1. 4. 1990.

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 določ-
bami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 3. 2020

I D 24/2017-41 Os-1405/20
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku zapuščinski 

postopek po pokojnem Mehle Alojzu, rojenem 4. 6. 1886, 
umrlem 3. 5. 1945, nazadnje stanujočem na naslovu Pod-
ljubelj 60, Tržič.

Zapustnik je bil vdovec in je imel štiri sinove, Mehle 
Andreja, Mehle Janeza, Mehle Pavla in Mehle Alojza. Vsi 
štirje so pokojni. Po podatkih sodišča so Mehle Andrej, 
Mehle Janez in Mehle Alojz umrli pred zapustnikom in 
niso zapustili potomcev. Zapustnikov pokojni sin Pavel 
Mehle je umrl 1. 6. 2007. Poročen je bil z Ivano (Ivanko) 
Mehle. Slednja je umrla 25. 10. 2016 v Kanadi. Potom-
cev nista imela. Sodišče ne razpolaga s podatki o dedičih 
po pokojnem Mehle Pavlu in njegovi ženi Ivani (Ivanki) 
Mehle.

Ker podatki o vseh dedičih I. dednega reda sodišču 
niso znani, sodišče na podlagi določbe 206. člena Zakona 
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski po-
stopek nadaljevalo in zaključilo na podlagi razpoložljivih 
podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 28. 1. 2020

I D 1198/2018 Os-1407/20
V zapuščinski zadevi po dne 16. 4. 1996 umrli Ivani 

Verdnik, roj. 7. 5. 1905, drž. RS, vdova, nazadnje stan. 
Pekrska cesta 5, Maribor, gre za zapuščino brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena 
Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča, 
da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o pre-
moženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih ob-
veznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica 
zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 
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 31. 1. 2020

II D 1002/1991 Os-1411/20
V zapuščinski zadevi po pok. Matildi Gradišnik, ro-

jena 11. 3. 1902, umrla 9. 6. 1991, nazadnje stanujoča 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 35 / 27. 3. 2020 / Stran 895 

Spodnji Slemen 30, Selnica ob Dravi, 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 7. 2. 2020

D 474/2019 Os-1471/20
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po pok. Jug Katarini (tudi Katerini), roj. Komel, 
roj. 30. 10. 1873, z zadnjim stalnim prebivališčem v Sol-
kanu 121, ki je umrla dne 17. 8. 1910.

Zapustničini zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-

vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini 
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 4. 2. 2020

D 647/2019 Os-1378/20
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski posto-

pek po dne 1. 10. 2019 umrlem Hugu Petru Matjažu, roj. 
6. 7. 1944, državljanu Republike Slovenije, upokojencu, 
nazadnje stanujočemu Ob Suhi 23, Ravne na Koroškem.

Ker sodišču po opravljenih poizvedbah niso znani 
nobeni dediči po zapustniku (niti dediči prvega niti dru-
gega niti tretjega dednega reda), sodišče na podlagi 
206. člena Zakona o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine oziroma do sodelovanja 
v zapuščinskem postopku po pokojnem Hugu Petru 
Matjažu poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče za-
puščinski postopek nadaljevalo in zaključilo na podlagi 
razpoložljivih podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 2. 2020

D 209/1993 Os-1398/20
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 

sodišču v Trebnjem, po pokojni Mariji Vavtar, rojeni Udo-
vič, Goljek 7, Trebnje, rojena 25. 10. 1909, umrla 3. 8. 
1993, sodišče poziva neznane dediče ter vse, ki mislijo, 
da imajo pravico do zapuščine, 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 11. 2. 2020

D 24/2018 Os-1412/20
Okrajno sodišče v Trebnjem v zapuščinski zadevi 

po pokojnemu Jožetu Ajdič, roj. 18. 3. 1953, umrl 27. 12. 
2017, Radna vas 2, Trebelno, objavlja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani upniki po pokojnem, ki la-
hko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahteva-
jo, 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 obveznostih, lahko upniki pridobijo pri 
zapuščinskem sodišču.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 12. 2. 2020

Oklici pogrešanih

I N 55/2019 Os-1395/20
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-

gateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljub-
ljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo v Novi Gorici, 
postopek o razglasitvi pogrešanega Štefana Bodigai, 
Praprotno, Italija, ki ga zastopa skrbnica za poseben 
primer Sandra Cvijanović, odvetnica v Novi Gorici, za 
mrtvega.

Iz priloženih listin izhaja, da je bila v korist Štefana 
Bodigai vknjižena pravica užitka na podlagi zapisnika 
o delitvi z dne 11. 6. 1896, vloženega v zemljiško knjigo 
dne 15. 4. 1898, pri nepremičninah s parc. št. 1977/3 in 
parc. št. 1977/4 obe k.o. 2277 Mirnik, po tem datumu pa 
o njem ni nobenega poročila. Drugi podatki o pogreša-
nemu ne obstajajo.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju 
in smrti pogrešanega Štefana Bodigai, naj javijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi oklica 
v Uradnem listu RS, oglasni deski UE Nova Gorica ter 
sodni deski tega sodišča, sicer bo po poteku tega roka 
sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 2. 2020
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Drugo preklicujejo

AVTO MARTINČIČ d.o.o., Bazoviška cesta 42, Ilir-
ska Bistrica, izvod licence, št. 013797/001, za vozilo 
MAN, reg. št. KP NR-450, veljavnost do 28. 5. 2020. 
gnf-341616

AVTO MARTINČIČ d.o.o., Bazoviška cesta 42, Ilir-
ska Bistrica, izvod licence, št. 013797/004, za vozilo 
Citroen Jumper, reg. št. KP ZA-169, veljavnost do 28. 5. 
2020. gne-341617

AŽMAN, d.o.o., Lesce, Tržaška ulica 1, Lesce, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500055080000, izdal 
Cetis Celje d.d., na ime Igor Ivanović. gnz-341621

Boštjan KARBA s.p., Veliki Brebrovnik 114, Ivanj-
kovci, izvod licence, št. 0136101001, za vozilo Merce-
des Benz Atego, reg. št. MB FO 14A. gnj-341637

BRANKO URDIH d.o.o., Kostanjevica na Kra-
su 51, Kostanjevica na Krasu, licenco za voznika 
št. 013699/AD47-2-1218/2017, izdana na ime Bilkić 
Mirsad. gnw-341624

BRANKO URDIH d.o.o., Kostanjevica na Kra-
su 51, Kostanjevica na Krasu, licenco za voznika 
št. 013699/SŠD47-2-2755/2016, izdana na ime Crno-
gorčević Aleksandar. gnv-341625

BRANKO URDIH d.o.o., Kostanjevica na Kra-
su 51, Kostanjevica na Krasu, licenco za voznika 
št. 013699/AD47-2-2713/2017, izdana na ime Crnogor-
čević Aleksandar. gnu-341626

BRANKO URDIH d.o.o., Kostanjevica na Kra-
su 51, Kostanjevica na Krasu, licenco za voznika 
št. 013699/SŠD47-2-1955/2019, izdana na ime Đuran 
Radovan. gnt-341627

BRANKO URDIH d.o.o., Kostanjevica na Kra-
su 51, Kostanjevica na Krasu, licenco za voznika 
št. 013699/RB47-2-887/2016, izdana na ime Jovanović 
Đorđe. gns-341628

BRANKO URDIH d.o.o., Kostanjevica na Kra-
su 51, Kostanjevica na Krasu, licenco za voznika 
št. 013699/RB47-2-813/2016, izdana na ime Milenko-
vić Marko. gnr-341629

BRANKO URDIH d.o.o., Kostanjevica na Kra-
su 51, Kostanjevica na Krasu, licenco za voznika 
št. 013699/SŠD47-2-3811/2016, izdana na ime Mlade-
nović Miodrag. gnq-341630

BRANKO URDIH d.o.o., Kostanjevica na Kra-
su 51, Kostanjevica na Krasu, licenco za voznika 
št. 013699/AD47-2-2762/2017, izdana na ime Mlade-
nović Miodrag. gnp-341631

BRANKO URDIH d.o.o., Kostanjevica na Kra-
su 51, Kostanjevica na Krasu, licenco za voznika 
št. 013699/AD47-2-1231/2018, izdana na ime Ranko-
vić Predrag. gno-341632

BRANKO URDIH d.o.o., Kostanjevica na Kra-
su 51, Kostanjevica na Krasu, licenco za voznika 

Preklici

št. 013699/SŠD47-2-6041/2018/20, izdana na ime Ran-
ković Predrag. gnn-341633

BRANKO URDIH d.o.o., Kostanjevica na Kra-
su 51, Kostanjevica na Krasu, licenco za voznika 
št. 013699/SŠD47-2-2831/2017, izdana na ime Savić 
Miloš. gnm-341634

BRANKO URDIH d.o.o., Kostanjevica na Kra-
su 51, Kostanjevica na Krasu, licenco za voznika 
št. 013699/SŠD47-2-4251/2018, izdana na ime Steva-
nović Milan. gnl-341635

BRANKO URDIH d.o.o., Kostanjevica na Kra-
su 51, Kostanjevica na Krasu, licenco za voznika 
št. 013699/SŠ47-2-7154/2017, izdana na ime Marković 
Dejan. gno-341636

DVIGALA PRIJATELJ d.o.o., Šentjanž 15A, Šen-
tjanž, izvod licence, št. 014036/001, za vozilo Daf, reg. 
št. NM F4 664. gnb-341620

GRAMOZNICA PAČNIK d.o.o., Libeliče 13, Li-
beliče, štampiljko pravokotne oblike, z vsebino: 
GRAMOZNICA PAČNIK d.o.o. Libeliče 13, 2372 Libe-
liče, Mob. +386 41 646 743. gnd-341618

KURNIK TRANSPORT d.o.o., Industrijska ulica 42, 
Lenart v Slov. goricah, izvod licence, št. 013726/019, 
za tovorno vozilo Mercedes Benz, reg. št. MB U0-61K, 
veljavnost do 24. 4. 2020. gnc-341619

Man Servis Maček d.o.o., Drofeniko-
va ulica 5, Šentjur, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500003486012, izdal Cetis d.d. na ime Zupanc 
Jože, Kalobje 27, 3233 Kalobje. gnx-341623

MILŠPED D.O.O., KIDRIČEVA ULICA 13D, Trzin, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500011629004, iz-
dal Cetis d.d. na ime Kostić Vladan, Celovška cesta 122, 
1000 Ljub ljana. gny-341622
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