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Javni razpisi

 Ob-1833/20

Sprememba
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike 

Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, objavlja 
podaljšanje roka in način oddaje prijav na Javni razpis za 
sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristran-
skih skupnih raziskovalnih projektov CEUS, kjer GA ČR 
(Grantová Agentura České Republiky) deluje v vlogi vo-
dilne agencije.

V Javnem razpisu za sofinanciranje slovenskega dela 
dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov 
CEUS, kjer GA ČR (Grantová Agentura České Republiky) 
deluje v vlogi vodilne agencije, ki je bil objavljen v Uradnem 
listu RS, št. 10/20 z dne 21. 2. 2020 in na spletu Javne 
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, 
se točka 11 predmetnega javnega razpisa spremeni, tako 
da se po novem glasi:

»11. Rok za oddajo prijav, način predložitve prijav ter 
opremljenost prijav

Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcih 
Prijavna vloga ARRS-RPROJ-CEUS-2020 in Stroškovnik 
CEUS ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020. Prija-
va na javni razpis se lahko odda na način, določen v točki 
11.1. ali na način, določen v točki 11.2.

V času trajanja začasnih ukrepov v skladu z Zako-
nom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in 
drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja 
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), Uradni list 
RS, št. 36/20, se prijava na javni razpis odda na način, 
določen v točki 11.3.

11.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim pod-
pisom

Prijava se izpolni, digitalno podpiše in odda na obraz-
cih Prijavna vloga ARRS-RPROJ-CEUS-2020 in Stroškov-
nik CEUS ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020 na 
elektronski poštni naslov: CEUS.GACR@arrs.si.

Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravoča-
sno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalni-
ma podpisoma ter oddana na elektronski poštni naslov: 
CEUS.GACR@arrs.si do vključno 4. 5. 2020 do 15. ure.

Prijava se na navedeni elektronski naslov odda tudi 
na obrazcih ARRS-RPROJ-CEUS-2020-Pr.doc, kjer je Pr 
priimek vodje raziskovalnega projekta in ARRS-RPROJ- 
CEUS-STROŠKOVNIK-2020Pr.doc.

V sedmih dneh od dneva zaključka javnega razpi-
sa prijavitelj na navedeni elektronski poštni naslov odda 
skupno prijavno vlogo, ki je bila oddana na razpis GA ČR.

11.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega 
podpisa

V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma poobla-
ščena oseba prijavitelja) in/ali vodja raziskovalnega pro-

jekta) nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in 
odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na 
elektronski poštni naslov: CEUS.GACR@arrs.si na 
obrazcih ARRS-RPROJ-CEUS-2020-Pr.doc, kjer je Pr 
priimek vodje raziskovalnega projekta in ARRS-RPROJ- 
CEUS-STROŠKOVNIK-2020Pr.doc in v tiskani obliki, ki 
mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika 
oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje razisko-
valnega projekta ter žigom prijavitelja.

Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega pod-
pisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojni-
ci z oznako »Ne odpiraj – Prijava na vodilno agencijo 
GA ČR« ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov: 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slo-
venije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana.

Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravoča-
sno, če v tiskani obliki prispe na naslov ARRS do vključno 
4. 5. 2020 do 15. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prija-
ve, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje 
do 4. 5. 2020 do 15. ure (poštni žig).

V sedmih dneh od dneva zaključka javnega razpisa 
prijavitelj na navedeni elektronski poštni naslov odda 
skupno prijavno vlogo, ki je bila oddana na razpis GA ČR.

11.3. Oddaje prijave v času izrednih ukrepov zaradi 
epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19)

V času trajanja začasnih ukrepov v skladu z Zako-
nom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in 
drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širje-
nja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), Uradni 
list RS, št. 36/20, se pisne vloge lahko vlagajo po elek-
tronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je 
identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv 
način. V skladu z navedenim se prijava na javni razpis 
šteje za podpisano, če bo na elektronski poštni naslov: 
CEUS.GACR@arrs.si poslana z verodostojnega elek-
tronskega naslova vodje raziskovalnega projekta ali razi-
skovalne organizacije in bo priložena izjava vodje razi-
skovalnega projekta, da je zakoniti zastopnik prijavitelja 
seznanjen s prijavo raziskovalnega projekta in se z njo 
strinja.

Prijava se šteje za pravočasno, če bo na elektronski 
poštni naslov: CEUS.GACR@arrs.si oddana do vključno 
4. 5. 2020 do 15. ure.

V sedmih dneh od dneva zaključka javnega razpisa 
prijavitelj na navedeni elektronski poštni naslov odda 
skupno prijavno vlogo, ki je bila oddana na razpis GA ČR.

11.4. Popolnost prijav
Prijava se šteje za formalno popolno, če vsebuje 

v celoti in pravilno izpolnjena predpisana obrazca v pred-
pisani obliki (točka 11.1. – elektronska; točka 11.2. – elek-
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tronska in tiskana oziroma 11.3) ter vsebuje vse zahteva-
ne priloge, kot jih določa ta javni razpis.

Nepravočasne prijave bo komisija za odpiranje prijav 
s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem. Prijave, 
ki bodo oddane na način, določen v točki 11.2. in bodo 
nepravilno označene, jih bo komisija za odpiranje prijav 
s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem. Če 
z ovojnice ne bo mogoče razbrati prijavitelja, bo komisija 
za odpiranje prijav prijavo odprla.

V zvezi s prijavami, ki ne bodo formalno popol-
ne, bodo prijavitelji pozvani k njihovi dopolnitvi v skladu 
z 20. členom Pravilnika o postopkih. Nepopolne prijave, ki 
jih prijavitelj ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda 
direktor ali oseba, ki jo direktor pooblasti.

Posledično se spremni tudi točka 12. predmetnega 
javnega razpisa, na način, da se glasi: »Odpiranje prijav 
bo predvidoma 12. 5. 2020 ob 10. uri v prostorih agencije.«

Ostalo besedilo predmetnega javnega razpisa osta-
ne nespremenjeno.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

 Ob-1834/20

Sprememba
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike 

Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, objavlja 
spremembo pri načinu oddaje prijav na Javni razpis za 
sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko sloven-
skih projektov kjer Flamska fundacija za raziskave (The 
Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi 
vodilne agencije.

V Javnem razpisu za sofinanciranje slovenskega 
dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer Flam-
ska fundacija za raziskave (The Research Foundation 
– Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije, ki je bil 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 3/20 z dne 17. 1. 2020 
in na spletu Javne agencije za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije, se v točki 10. predmetnega javnega 
razpisa doda nova točka, in sicer točka 10.4., ki se glasi:

»10.4. Način, oblika in rok za predložitev prijave 
v času izrednih ukrepov zaradi epidemije virusne okužbe 
SARS-CoV-2 (COVID-19)

V času trajanja začasnih ukrepov v skladu z Zako-
nom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in 
drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širje-
nja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), Uradni 
list RS, št. 36/20, se pisne vloge lahko vlagajo po elek-
tronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je 
identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv 
način. V skladu z navedenim se prijava na javni razpis 
šteje za podpisano, če bo na elektronski poštni naslov: 
LA.FWO@arrs.si poslana z verodostojnega elektronske-
ga naslova vodje raziskovalnega projekta ali raziskovalne 
organizacije in bo priložena izjava vodje raziskovalnega 
projekta, da je zakoniti zastopnik prijavitelja seznanjen 
s prijavo raziskovalnega projekta in se z njo strinja.«

Prijava se šteje za pravočasno, če bo na elektron-
ski poštni naslov: LA.FWO@arrs.si oddana do vključno 
14. 4. 2020 do 15. ure.

Prijava na javni razpis je formalno popolna, če 
vsebuje v celoti in pravilno izpolnjen prijavni obrazec 
ARRS-RPROJ-LA-2020 s pripadajočimi prilogami, ki jih 
določa ta javni razpis in zgoraj navedeno izjavo vodje 
raziskovalnega projekta.

Ostalo besedilo predmetnega javnega razpisa osta-
ne nespremenjeno.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

Št. 122-0009/2020-202 Ob-1826/20

Sprememba
Občina Ravne na Koroškem objavlja spremembo 

Javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje 
programov s področja socialnega in zdravstvenega var-
stva v Občini Ravne na Koroškem za leto 2020, ki je bil 
objavljen v Razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 21 
z dne 13. 3. 2020, in sicer:

Podaljšujemo rok predložitve ponudb, in sicer morajo 
biti ponudbe predložene do srede, 20. 5. 2020. Odpiranje 
ponudb bo v četrtek, 21. 5. 2020, ob 16. uri.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 122-0009/2020-202 Ob-1827/20

Sprememba
Občina Ravne na Koroškem objavlja spremembo 

Javnega razpisa za zbiranje ponudb za sofinanciranje 
društvenih programov in dejavnosti splošnega značaja 
v Občini Ravne na Koroškem za leto 2020, ki je bil obja-
vljen v Razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 21 z dne 
13. 3. 2020, in sicer:

Podaljšujemo rok predložitve ponudb, in sicer morajo 
biti ponudbe predložene do srede, 20. 5. 2020. Odpiranje 
ponudb bo v četrtek, 21. 5. 2020, ob 9. uri.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 610-0003/2020 Ob-1837/20

Sprememba
Občina Ravne na Koroškem objavlja spremembo 

javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinancira-
nje programov na področju kulture v Občini Ravne na 
Koroškem za leto 2020, v okvirni višini 54.000 €, ki je bil 
objavljen v Razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 14/20 
z dne 6. 3. 2020, in sicer:

Zaradi kriznih razmer se spremenita točka 8 in 12:
Točka 8 se na novo glasi:
Razpisni rok: razpis se prične 6. 3. 2020 in se zaklju-

či v četrtek, 14. 5. 2020.
Zadnji del stavka točke 12 se spremeni in se glasi: 

odpiranje prispelih ponudb bo 15. 5. 2020 ob 12. uri na 
sedežu Občine Ravne na Koroškem.

Občina Ravne na Koroškem

C7560-04-490310 Ob-1838/20
Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 

objavlja

popravek
javnega razpisa za izbiro stavb za dodelitev 

sredstev za sofinanciranje obnove stavbnih lupin 
v okviru programa »Ljub ljana – moje mesto« 

v obdobju od leta 2020 do vključno 2023
V Javnem razpisu za izbiro stavb za dodelitev sred-

stev za sofinanciranje obnove stavbnih lupin v okviru pro-
grama »Ljub ljana – moje mesto« v obdobju od leta 2020 
do vključno 2023, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 21/20 z dne 13. 3. 2020, se v točkah 7. in 8. besedilo 
popravi, in sicer, da se bodo za pravočasne vloge štele 
tiste, ki bodo prispele do 16. 6. 2020 do 12. ure ter da 
bo javno odpiranje vlog potekalo 16. 6. 2020 ob 13. uri.

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Mestna občina Ljub ljana
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Št. 02/021/01-150/20 Ob-1829/20
Na podlagi 20. člena Statuta Zdravstvenega doma 

dr. Adolfa Drolca Maribor, Svet Zavoda Zdravstvenega 
doma dr. Adolfa Drolca Maribor objavlja razpis za de-
lovno mesto

direktor zavoda
za mandatno dobo 4 let, z možnostjo ponovnega 

imenovanja. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto 
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba zdravstvene, ekonomske 
ali druge družboslovne smeri;

– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj 
tri leta na vodstvenih delovnih mestih;

– da predloži program dela in razvoja zavoda.
Organizacijska, poslovna in upravljavska znanja 

se bodo ugotavljala na podlagi predloženih programov.
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

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

– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je raz-
vidna delovna doba in izpolnjevanje pogoja glede vod-
stvenih izkušenj;

– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno 
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na ne-
pogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

– pisno izjavo kandidata, da za namen tega razpisa 
dovoljuje Zdravstvenemu domu dr. Adolfa Drolca Ma-
ribor pridobitev podatkov iz prejšnje alineje po uradni 
dolžnosti.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življe-
njepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe 
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v iz-
birni postopek.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje 
v zaprti ovojnici z označbo: »Za razpisno komisijo – ne 
odpiraj« na naslov: Služba za pravno kadrovske zadeve 
Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica 
talcev 9, 2000 Maribor.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Nepopolnih ali prepozno prispelih vlog Svet zavoda 

ne bo obravnaval. O izbiri bodo kandidati pisno obve-
ščeni v zakonitem roku.

Svet Zavoda Zdravstvenega doma  
dr. Adolfa Drolca Maribor

Razpisi delovnih mest
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 Ob-1830/20
Ime medija: Radio Rogla, Novice, Bistriške novice, 

Celjan.
Izdajatelj: Novice, d.o.o., Škalska 7, Slovenske Ko-

njice.
Lastniki z najmanj 5 % deležem v kapitalu: Tomo 

Penič, Konjiška vas 49, 3210 Slov. Konjice.
Viri financiranja: ekonomska propaganda.
Direktor: Tomo Penič, Konjiška vas 49, 3210 Slov. 

Konjice.

 Ob-1831/20
Ime medija: Rogaške novice.
Izdajatelj: Gora, d.o.o., Zdraviliški trg 1, Rogaška 

Slatina.
Lastniki z najmanj 5 % deležem v kapitalu: Novice, 

d.o.o., Škalska 7, Slovenske Konjice.
Viri financiranja: ekonomska propaganda.
Direktor: Tomo Penič, Konjiška vas 49, 3210 Slov. 

Konjice.

 Ob-1832/20
Ime medija: Šentjurske novice.
Izdajatelj: Mediastar, d.o.o., Šentjur.
Lastniki z najmanj 5 % deležem v kapitalu: Novice, 

d.o.o., Škalska 7, Slovenske Konjice.
Viri financiranja: ekonomska propaganda.
Direktor: Tomo Penič, Konjiška vas 49, 3210 Slov. 

Konjice.

Objave po Zakonu o medijih
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Izvršbe

VL 20177/2008 Os-1739/20

V izvršilni zadevi upnika Poslovni sistem Merca-
tor d.d., Dunajska cesta 107, Ljub ljana, ki ga zasto-
pa Brigita Kacijan Gajšek, Dunajska cesta 107, Ljub-
ljana, zoper dolžnico Marijo Bednjički, Zgornja Ščav-
nica 118, Sv. Ana v Slovenskih goricah, zaradi izterjave 
6.001,48 EUR s pp, na podlagi umika upnika z dne 4. 3. 
2020 je sodišče s sklepom opr. št. VL 20177/2008 z dne 
10. 3. 2020 ustavilo predmetni izvršilni postopek in raz-
veljavilo na podlagi sklepa opr. št. VL 20177/2008 z dne 
4. 10. 2012 dne 9. 11. 2012 opravljeni rubež nepremič-
nine, ki (še) ni vpisana v zemljiško knjigo – enosobnega 
stanovanja št. 2, v izmeri 44,15 m2, v prvem nadstro-
pju poslovno stanovanjske stavbe na naslovu Gasilska 
ulica 2, Selnica ob Dravi, ID znak posameznega dela 
stavbe 631-216-4.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 3. 2020

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

N 19/2019 Os-1646/20

Okrajno sodišče v Brežicah je v nepravdni zade-
vi predlagajoče stranke 1. Antonija Kunšek, Sela pri 
Dobovi 33, Dobova in 2. Robert Kunšek, Sela pri Do-
bovi 33, Dobova, ki ju zastopa Marko Sikošek, odvetnik 
v Ljub ljani, in nasprotne udeleženke Daniele Sabine 
Lesar, Richard - Huber Straße 26, 85221 Dachau, ki 
jo zastopa začasna zastopnica Marija Vrisk, odvetnica 
v Krškem, zaradi razdelitve solastnih nepremičnin, pct. 
10.700,83 EUR, dne 3. marca 2020 sklenilo:

Začasno zastopnico Marijo Vrisk, Cesta krških žrtev 
12B, Krško, se razreši.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 3. 3. 2020

IV P 695/2019 Os-1447/20

Okrožno sodišče v Ljub ljani je po višji pravoso-
dni svetovalki Maji Pucelj Krajnc, v pravdni zadevi to-
žeče stranke: mld. Adriano Fortuna, Kunaverjeva 14, 
Ljub ljana, ki ga zastopa CSD Ljub ljana – Enota Šiška, 
skrbnik, ki ju oba zastopa odvetnica Pavla Bolner iz 
Ljub ljane, ob sodelovanju udeleženca: Državno odve-
tništvo Ljub ljana, Šubičeva ulica 2, Ljub ljana, zoper to-
ženi stranki: 1. Eva Miklič, Tivolska cesta 38, Ljub ljana 
in 2. Ažbe Fortuna, Partizanska cesta 1d, Škofja Loka, 
zaradi določitve preživnine, o postavitvi začasne zasto-
pnice, dne 10. februarja 2020, sklenilo:

Za začasno zastopnico prvo tožene stranke se ime-
nuje odvetnica Tanja Glušič, Pod javorji 6, Komenda.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 10. 2. 2020

Objave sodišč

III N 1270/2019 Os-1522/20

Okrožno sodišče v Ljub ljani je po višji pravosodni 
svetovalki Steli Pečnik, v nepravdni zadevi predlaga-
telja Center za socialno delo Ljub ljana, Enota Center, 
Dalmatinova 2, Ljub ljana, zoper nasprotna udeležen-
ca: 1. Semka Beganović, Dalmatinova 10, Ljub ljana in 
2. Mehmet Muleci, neznanega naslova, ob sodelovanju 
udeleženca: Mladinski dom Malči Beličeve, Mencinger-
jeva 65, Ljub ljana, zaradi predloga za namestitev mld. 
otroka (mld. Asmir Beganović) v zavod, o postavitvi 
začasnega zastopnika, dne 14. februarja 2020 sklenilo:

Za začasnega zastopnika nasprotnega udeleženca 
se imenuje odvetnik Boris Goda, Dunajska cesta 22, 
Ljub ljana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 14. 2. 2020

2874 Z 528/2019 Os-1636/20

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v zadevi zavaro-
vanja terjatve upnice Republike Slovenije, matična 
št. 5854814000 (Ministrstvo za finance, Finančna upra-
va RS, Finančni urad Ljub ljana, Davčna ulica 1, Ljub-
ljana), Gregorčičeva ulica 20, Ljub ljana - dostava, ki jo 
zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šu-
bičeva ulica 2, Ljub ljana, zoper dolžnika Maxime Pikula 
Rankovič, EMŠO 2106991505083, Prule 17, Ljub ljana 
- dostava, zaradi zavarovanja terjatve 9.688,54 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 Ser-
geja Bogunič, Dalmatinova ulica 2, 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 28. 2. 2020

VL 128157/2019 Os-1717/20

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Kommu-
nio d.o.o., Metelkova ulica 7b, Ljub ljana, ki ga zastopa 
odv. Odvetniška pisarna Bratuša Ažnik, odvetniške sto-
ritve, d.o.o., Črtomirova ulica 11, Maribor, proti dolžniku 
Urošu Krajnc Babaji, Zagrebška cesta 72, Maribor – 
CSD, ki ga zastopa zač. zast. Manuela Bencak – odve-
tnica, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, Maribor, 
zaradi izterjave 212,90 EUR, sklenilo:

Dolžniku Urošu Krajnc Babaji, Zagrebška cesta 72, 
Maribor – CSD, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – 
ZIZ postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Ma-
nuela Bencak, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 
Maribor.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
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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 19. 2. 2020

VL 118323/2019 Os-1781/20

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Stanin-
vest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki ga zasto-
pa zak. zast. Benjamin Pačnik, po odv. Odvetnik Alen 
Naglič, Mestni trg 10A, Slovenske Konjice, proti dolžnici 
Nini Petrovič, Paquetweg 6, Köln, ki ga zastopa zak. 
zast. Damijan Donko – odvetnik, Rapočeva ulica 9, Ma-
ribor, zaradi izterjave 259,53 EUR, sklenilo:

Dolžnici Nini Petrovič, Paquetweg 6, Köln, se na 
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Za-
kona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Odvetnik Da-
mijan Donko, Rapočeva ulica 9, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, 
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 27. 2. 2020

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 73/2020 Os-1766/20
Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski 

postopek po dne 29. 9. 1971 umrli Rozi Dolenc, rojeni 
5. 6. 1886, hčerki Antona in Marije Feigel, upokojenki 
iz Ajdovščine, Gregorčičeva 12, državljanki Republike 
Slovenije.

Ker se ne ve za stalno ali začasno prebivališče 
določenih zapustničinih nečakov, ki bi prišli v poštev za 
dedovanje po njej, oziroma teh dedičev ni mogoče v za-
dostni meri identificirati, sodišče poziva vse, ki mislijo, da 
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo naslovnemu 
sodišču v roku 1 leta od objave tega oklica na oglasni 
deski in na spletni strani tega sodišča.

Sodišču naj se javita predvsem naslednja za-
pustničina nečaka, o katerih ima sodišče naslednje 
podatke: sinova pokojne zapustničine sestre Ane Len-
ščak: Branislav Anton Lenščak, rojen 20. 5. 1921, 
ki od 13. 5. 1993 živi oziroma je živel na zadnjem 
sodišču znanem naslovu 15. Ann Street, VIC, AU 
3840 Morwel, Avstralija in Dušan Lenščak, rojen 29. 9. 
1912, ki od 4. 11. 1992 živi oziroma je živel na za-
dnjem sodišču znanem naslovu Calle Santa Cecilia 
1343, BA, AR B1669BNK Del Viso in je poročen z Iva-
no Ljudmilo Lenščak, oziroma njuni morebitni potomci 
in dediči.

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 10. 3. 2020

D 199/2018 Os-1535/20
Po pokojnem Horvat Andreju, rojen 5. 1. 1962, 

EMŠO 0501962500489, nazadnje stanujoč Prisojna 
cesta 4a, Radenci, ki je umrl 28. 8. 2018, po katerem 
se vodi zapuščinski postopek pred tukajšnjim Okrajnim 
sodiščem v Gornji Radgoni pod opr. št. D 199/2018 in 
po zaključenem oklicnem postopku, ki je potekel dne 
5. 2. 2020, se ni javil in priglasil k dedovanju nihče, ki bi 
imel po zakonu pravico do dediščine po zapustniku, in je 
tako šteti premoženje zapustnika, ki spada v zapuščino 
brez dedičev.

Opozarja se, da bo zapuščina brez dedičev prešla 
na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zahteve zapuščine 
v stečajno maso stečaja zapuščine, in da Republika 
Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Pojasnjuje se, da lahko pri tukajšnjem sodišču, ki 
vodi zap. postopek, pridobite podatke o premoženju, ki 
sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.

Vse upnike se poziva, da lahko v šestih mesecih od 
dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez de-
dičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev 
v skladu z določbami 142/b člena Zakona o spremem-
bah in dopolnitvah Zakona o dedovanju (ZD-C), Uradni 
list RS, št. 63/16.

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 21. 2. 2020

III D 2742/2017-46 Os-1389/20
V zapuščinski zadevi po pokojni Tereziji Režonja, 

hči Alojzija Hrovata, rojena 23. 8. 1944, umrla 20. 8. 
2017, nazadnje stanujoča na naslovu Bratovševa plo-
ščad 22, Ljub ljana, državljanka Republike Slovenije, 
gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi 
drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) 
izdaja oklic neznanim upnikom.

Upniki lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podat-
ke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustničinih 
obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave oklica zah-
tevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečaj-
no maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 
142.b člena ZD (če prijavijo to zahtevo v zapuščinskem 
postopku in priložijo potrdilo o vložitvi predloga za zače-
tek stečaja zapuščine brez dedičev).

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, ki ne odgovarja za zapustničine dolgove, če 
noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos 
te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 14. 1. 2020

III D 774/2013-70 Os-1390/20
V zapuščinski zadevi po pokojnem Danielu Pirna-

tu, sin Mihaela Pirnata, rojen 20. 11. 1952, umrl 25. 2. 
2013, nazadnje stanujoč na naslovu Steletova ulica 2, 
Ljub ljana, državljan Republike Slovenije, gre za zapu-
ščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega 
odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja 
oklic neznanim upnikom.

Upniki lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podat-
ke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih 
obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave oklica zah-
tevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečaj-
no maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 
142.b člena ZD (če prijavijo to zahtevo v zapuščinskem 
postopku in priložijo potrdilo o vložitvi predloga za zače-
tek stečaja zapuščine brez dedičev).
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Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, ki ne odgovarja za zapustnikove dolgove, če 
noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos 
te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 14. 1. 2020

D 416/2019 Os-1392/20
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 

po dne 24. 10. 2019 umrlem Häusler Wernerju, rojenem 
dne 28. 4. 1944, nazadnje stanujočem Alpska cesta 50, 
Lesce.

Sodišču niso poznani podatki o zakonitih dedičih 
zapustnika, da bi jih pozvalo na podajo dedne izjave 
glede dedovanja premoženja zapustnika.

Zakonite dediče po zapustniku pozivamo, da se 
v enem letu po objavi tega oklica prijavijo pri tukaj-
šnjem sodišču kot dediči. Če se po preteku enega leta 
od objave oklica pri sodišču ne bodo zglasili, bo sodi-
šče nadaljevalo postopek na podlagi do sedaj znanih 
podatkov.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 4. 2. 2020

D 4/2020 Os-1525/20
V zapuščinski zadevi po dne 7. 12. 2019 umrli Mariji 

Jelančič, roj. 3. 3. 1944, nazadnje stan. Naselje heroja 
Maroka 26, p. Sevnica, ki se vodi pod opr. št. D 4/2020 
Okrajnega sodišča v Sevnici, gre za zapuščino brez de-
dičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a 
člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja oklic neznanim 
upnikom.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, podat-
ke o zapustnikovih obveznostih in v šestih mesecih od 
dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez 
dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedi-
čev v skladu z določbami 142.b člena ZD.

Na podlagi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, 
da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
dediča: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku 
in (2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapu-
ščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik 
priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja 
zapuščine brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo, ki za zapu-
stnikove dolgove ne odgovarja.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 28. 2. 2020

D 125/2001 Os-1551/20
Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku zapu-

ščinski postopek po pokojni Angeli Kurnik, rojeni 12. 9. 
1911, nazadnje stanujoči Zgornje Selce 7, Grobelno, 
umrli dne 4. 6. 2001.

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. V tem primeru Republika Slovenija ne odgo-
varja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in o za-
pustnikovih obveznostih.

Upnike se poziva, da lahko v šestih mesecih od 
dneva objave tega oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o de-
dovanju, kar pomeni, da prijavi to zahtevo v zapuščin-
skem postopku in vloži predlog za začetek stečaja zapu-
ščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik 
priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja 
zapuščine brez dedičev.

Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 20. 2. 2020

D 291/1951 Os-1521/20
Pred naslovnim sodiščem teče postopek odločanja 

o dedovanju naknadno najdenega premoženja po po-
kojnem Jožefu Borjančič, sin Andreja, rojen 15. 9. 1869, 
z zadnjim prebivališčem na naslovu Breginj 41, Breginj, 
ki je umrl dne 2. 7. 1951.

V njegovo zapuščino sodi tudi skupni delež pri ne-
premičninah glede Agrarne skupnosti Breginj, in sicer: 
s parc. št. 123/4, 172/0, 174/1, 175/2, 421/1, 421/2, 
605/3, 606/0, 752/0, 753/1, 755/0, 759/3, 768/2, 772/1, 
772/8, 772/9, 775/1, 818/2, 822/4, 847/5, 870/1, 870/3, 
870/4, 870/5, 871/1, 871/2, 897/4, 897/10, 897/11, 
897/12, 897/13, 902/0, 1643/0, 3125/0, 3126/1, 3126/7, 
3143/0, 3144/1, 3144/3, 3145/0, 3148/0, 3149/0, 3160/2, 
3181/0, 3290/0, 3335/0, 3336/1, 3379/0, 3545/0, 3546/0, 
3547/0, 3548/0, 3619/0, 3624/2, 3674/0, 3940/1, 3940/2, 
4006/0, 4008/0, 4055/3, 4056/2, 4067/2, 4106/1, 4243/0, 
4252/2, 4252/3, 4252/4, 4252/5, 4252/6, 4254/1, 4254/2, 
411/3, 411/2, 411/1, 748/3, 748/2, 748/1, 765/2, 765/1, 
897/7, 897/1, 897/8, 897/2, 897/9, 897/3, 898/9, 898/1, 
898/10, 898/5, 898/12, 898/11, 898/6, 898/13, 898/8, 
3580/2, 3580/1, 3716/4, 3716/2, 898/7, 775/2, 3259/0, 
3291/0, 3336/2, 3336/3, 3503/1, 3503/2, 3503/3, 3503/4, 
3503/5, 3503/6, 3503/7, 3503/8, 3503/10, 3504/2, 
3504/3, 3504/4, 3544/0, 3573/0, 3574/0, 4109/1, 
4109/4, 4110/0, 4186/0, 4187/0, 4245/0, 4252/7, 4253/0, 
4255/23, 4255/24, 4256/0, 3504/7, 3504/6, 3504/1, 
3692/4, 3692/3, 3692/5, 3692/6, 3692/2, 4192/4, 4192/3, 
4192/2, 4192/1, 4252/20, 4252/19, 4252/18, 4252/1, 
4252/15, 4252/14, 4252/13, 4252/12, 4252/9, 4252/23, 
4252/22, 4252/21, 4252/10, 4400/11, 4400/7, 4400/1, 
4400/12, 4400/6 in 4400/5, vse k.o. 2214 Breginj.

V zapuščinskem postopku so k dedovanju po opo-
roki poklicani dediči prvega dednega reda dediča Ga-
brijela Borjančiča, pri čemer pa sodišče nima podatkov 
o vseh dedičih.

Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta 
od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico 
do dediščine.

Če se po poteku enega leta od objave oklica ne 
zglasijo, bo sodišče o citiranem premoženju zapustnika 
odločilo na podlagi zbranih podatkov in ga dodelilo de-
dičem, ki so sodišču znani.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 18. 2. 2020

D 97/1960 Os-1526/20
Pred naslovnim sodiščem teče postopek odločanja 

o dedovanju naknadno najdenega premoženja po po-
kojnem Jožefu Mazora, sin Jožefa, rojen 22. 9. 1881, 
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z zadnjim prebivališčem na naslovu Breginj 135, Bre-
ginj, ki je umrl dne 3. 3. 1960.

V njegovo zapuščino sodi tudi skupni delež pri ne-
premičninah glede Agrarne skupnosti Breginj, in sicer: 
s parc. št. 123/4, 172/0, 174/1, 175/2, 421/1, 421/2, 
605/3, 606/0, 752/0, 753/1, 755/0, 759/3, 768/2, 772/1, 
772/8, 772/9, 775/1, 818/2, 822/4, 847/5, 870/1, 870/3, 
870/4, 870/5, 871/1, 871/2, 897/4, 897/10, 897/11, 
897/12, 897/13, 902/0, 1643/0, 3125/0, 3126/1, 3126/7, 
3143/0, 3144/1, 3144/3, 3145/0, 3148/0, 3149/0, 3160/2, 
3181/0, 3290/0, 3335/0, 3336/1, 3379/0, 3545/0, 3546/0, 
3547/0, 3548/0, 3619/0, 3624/2, 3674/0, 3940/1, 3940/2, 
4006/0, 4008/0, 4055/3, 4056/2, 4067/2, 4106/1, 4243/0, 
4252/2, 4252/3, 4252/4, 4252/5, 4252/6, 4254/1, 4254/2, 
411/3, 411/2, 411/1, 748/3, 748/2, 748/1, 765/2, 765/1, 
897/7, 897/1, 897/8, 897/2, 897/9, 897/3, 898/9, 898/1, 
898/10, 898/5, 898/12, 898/11, 898/6, 898/13, 898/8, 
3580/2, 3580/1, 3716/4, 3716/2, 898/7, 775/2, 3259/0, 
3291/0, 3336/2, 3336/3, 3503/1, 3503/2, 3503/3, 3503/4, 
3503/5, 3503/6, 3503/7, 3503/8, 3503/10, 3504/2, 
3504/3, 3504/4, 3544/0, 3573/0, 3574/0, 4109/1, 
4109/4, 4110/0, 4186/0, 4187/0, 4245/0, 4252/7, 4253/0, 
4255/23, 4255/24, 4256/0, 3504/7, 3504/6, 3504/1, 
3692/4, 3692/3, 3692/5, 3692/6, 3692/2, 4192/4, 4192/3, 
4192/2, 4192/1, 4252/20, 4252/19, 4252/18, 4252/1, 
4252/15, 4252/14, 4252/13, 4252/12, 4252/9, 4252/23, 
4252/22, 4252/21, 4252/10, 4400/11, 4400/7, 4400/1, 
4400/12, 4400/6 in 4400/5, vse k.o. 2214 Breginj.

V zapuščinskem postopku so k dedovanju po za-
konu poklicani dediči prvega dednega reda, pri čemer 
pa sodišče nima podatkov o vseh dedičih.

Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta 
od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico 
do dediščine.

Če se po poteku enega leta od objave oklica ne 
zglasijo, bo sodišče o citiranem premoženju zapustnika 
odločilo na podlagi zbranih podatkov in ga dodelilo de-
dičem, ki so sodišču znani.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 17. 2. 2020

D 118/2017-52 Os-1550/20
Okrajno sodišče v Trebnjem v zapuščinski zadevi 

po pokojni Dubravki Banak, roj. 11. 2. 1954, umrla 16. 5. 
2017, Migolska Gora 7, Mirna, objavlja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani upniki po pokojnem, ki lahko 
v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso za-
puščine 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 za-
puščinskem sodišču.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 20. 2. 2020



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 43 / 3. 4. 2020 / Stran 905 

Preklici

Drugo preklicujejo

ANDREJ KOVAČEK S.P., Starše 68, Starše, do-
volilnico, št. 5261, za državo Bosna in Hercegovina. 
gnq-341655

Avtoprevozništvo Janez Petrič d.o.o., Unec 6, Ra-
kek, potrdilo za voznika, št. 013725/SŠD14-2-2531/2018, 
izdano na ime Harbaš Sandi. gnw-341649

Avtoprevozništvo Janez Petrič d.o.o., Unec 6, Ra-
kek, potrdilo za voznika, št. 013725/SŠD14-2-1925/2015, 
izdano na ime Jokić Ljubo. gnv-341650

Avtoprevozništvo Janez Petrič d.o.o., Unec 6, Ra-
kek, potrdilo za voznika, št. 013725/RB14-3-6666/2019, 
izdano na ime Salanović Rasim. gnu-341651

Avtoprevozništvo Janez Petrič d.o.o., Unec 6, Ra-
kek, potrdilo za voznika, št. 013725/RB14-2-3413/2019, 
izdano na ime Budić Dragoslav. gnt-341652

Avtoprevozništvo Janez Petrič d.o.o., Unec 6, Ra-
kek, potrdilo za voznika, št. 013725/SŠD14-3-1739/2018, 
izdano na ime Subašić Kristian. gns-341653

Avtoprevozništvo Janez Petrič d.o.o., Unec 6, Ra-
kek, potrdilo za voznika, št. 013725/RB14-2-1040/2018, 
izdano na ime Subašić Slobodan. gnr-341654

Milić Goran, Solunskih junaka S-14/13, 
75446 Miliči, Bosna, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500038098001, izdal Cetis d.d. gng-341640

SAJKO d.o.o., Slape 19, Ptujska Gora, potrdilo za 
voznika, št. 013693/SŠD52-2-889/2019, izdano na ime 
Sydun Yuriy, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slo-
venije. gni-341638

SAJKO d.o.o., Slape 19, Ptujska Gora, izvod li-
cence, št. 013693/010, za vozilo Mercedes Benz, reg. 
št. MB GT-391, veljavnost do 13. 4. 2020. gnh-341639

SAJKO d.o.o., Slape 19, Ptujska Gora, potrdilo za 
voznika, št. 013693/SŠD52-2-2044/2016, izdano na ime 
Stanković Aleksandar, veljavno od 11. 5. 2016 do 15. 4. 
2017, izdano leta 2016 pri OZS. gnf-341641

SAJKO d.o.o., Slape 19, Ptujska Gora, potrdilo za 
voznika, št. 013693/RB52-2-3709/2018, izdano na ime 
Charniakou Aliaksandr, veljavno od 25. 7. 2018 do 9. 3. 
2020, izdano leta 2018 pri OZS. gne-341642

SAJKO d.o.o., Slape 19, Ptujska Gora, potrdilo za 
voznika, št. 013693/RB52-2-3725/2018, izdano na ime 
Hrytsenka Andrei, veljavno od 25. 7. 2019 do 21. 8. 
2019, izdano leta 2018 pri OZS. gnd-341643

SAJKO d.o.o., Slape 19, Ptujska Gora, potrdilo za 
voznika, št. 013693/RB52-2-5350/2018, izdano na ime 
German Vitalii, veljavno od 29. 10. 2018 do 26. 9. 2019, 
izdano leta 2018 pri OZS. gnc-341644

UNION-TRANS d.o.o., Sovretova ulica 58, Krško, 
dovolilnico, št. 0563, oznaka države 070, država 11. 
gnb-341645

UNION-TRANS d.o.o., Sovretova ulica 58, Krško, 
dovolilnico, št. 0564, oznaka države 070, država 11. 
gnz-341646

UNION-TRANS d.o.o., Sovretova ulica 58, Krško, 
dovolilnico, št. 0565, oznaka države 070, država 11. 
gny-341647

UNION-TRANS d.o.o., Sovretova ulica 58, Krško, 
dovolilnico, št. 0566, oznaka države 070, država 11. 
gnx-341648
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