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Javni razpisi

ali manj bodisi zagotoviti povprečno porabo energije pod 
0,5 kWh/m3 pitne vode oziroma da se pri hidravličnih iz-
boljšavah povprečna poraba energije ali vodne izgube 
zmanjšajo za 20 % ali več.«.

IV. V 3. točki javnega razpisa se spremeni četrta 
alineja, ki se po novem glasi:

»Izboljšati dostop do pitne vode; izgraditi nove ali 
hidravlično izboljšati vodovodne sisteme ali dele vodo-
vodnih sistemov na območjih poselitve, kjer je predpisa-
na javna oskrba s pitno vodo, vendar ta še ni zagotovlje-
na na območjih, ki po ID vodovodov oskrbujejo manj kot 
10.000 prebivalcev.«.

V. V 5. točki javnega razpisa se spremeni tretja ali-
neja, ki se po novem glasi:

»Upravičeni so stroški izgradnje novih ali hidra-
vlična izboljšava sistemov ali delov sistemov za oskrbo 
pitno vodo s pridobljenimi pravnomočnimi gradbenimi 
dovoljenji.«.

VI. V 5. točki javnega razpisa se prvi stavek četrte 
alineje spremeni, tako da se glasi:

»Na celotnem vodovodnem sistemu ali delu siste-
ma so upravičeni tudi stroški novih merilnih sistemov 
in centralni nadzorni sistem za nadzor kvalitete vode in 
optimalno upravljanje z vodovodnim sistemom ali delom 
vodovodnega sistema.«.

VII. V 6. točki javnega razpisa se spremeni prva 
alineja, ki se po novem glasi:

»Gradnja novih ali hidravlične izboljšave sistemov 
ali delov sistema oskrbe s pitno vodo, s pridobljenimi 
pravnomočnimi gradbenimi dovoljenji, ki po ID vodo-
vodov oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev. Pri tem 
mora upravičenec do subvencije – investitor ob zaključ-
ku investicije dosegati predpisane energetske parame-
tre investicije:

a) pri oskrbi manj kot 5.000 prebivalcev zagotoviti 
povprečno porabo energije pod 0,5 kWh/m3 pitne vode 
oziroma da se pri hidravličnih izboljšavah povprečna 
poraba energije ali vodne izgube zmanjšajo za 20 % 
ali več,

b) pri oskrbi med 5.000 in 10.000 prebivalcev zago-
toviti bodisi infrastrukturni indeks vodnih izgub (ILI) 1,5 
ali manj bodisi zagotoviti povprečno porabo energije pod 
0,5 kWh/m3 pitne vode oziroma da se pri hidravličnih iz-
boljšavah povprečna poraba energije ali vodne izgube 
zmanjšajo za 20 % ali več.«.

VIII. V 6. točki javnega razpisa se spremeni druga 
alineja, ki se po novem glasi:

»Izdelan energijski certifikat pooblaščene družbe, 
ki mora biti skladen z izračuni in izkazi v vlogi ali spre-
mljajoči dokumentaciji, je obvezna priloga ob zaključku 
investicije.«.

 Ob-2222/22
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 

1000 Ljubljana, na podlagi 5. člena Uredbe o izvajanju 
Uredbe EU o mehanizmu za okrevanje in odpornost 
(Uradni list RS, št. 167/21), Smernic za določitev nači-
na financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in 
odpornost, Priročnika o načinu financiranja iz sredstev 
Mehanizma za okrevanje in odpornost in 219. člena 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repub-
like Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22) objavlja

spremembo
javnega razpisa za dodelitev sredstev ukrepu: 
Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno 

okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju 
ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3) 
za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki 
oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II)

ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 6/22, dne 
14. 1. 2022.

I. V 1. točki javnega razpisa se spremeni drugi od-
stavek »Predmet javnega razpisa«, ki se po novem glasi:

»Predmet javnega razpisa so naložbe za izboljša-
nje gospodarjenja in manjšanje vodnih izgub pri sistemih 
ali delih sistemov oskrbe s pitno vodo«.

II. V 1. točki javnega razpisa se spremeni peti od-
stavek »Cilj operacije«, ki se po novem glasi:

»Zagotoviti učinkovit sistem upravljanja s pitno 
vodo s poudarkom na rabi vode ter izboljšanje dosto-
pa do pitne vode. Izgraditi manjkajoče ali hidravlično 
izboljšati vodovodne sisteme ali dele sistemov, ki po 
ID vodovodov oskrbujejo pod 10.000 prebivalcev na 
območjih poselitve, kjer je predpisana javna oskrba s 
pitno vodo.«.

III. V 3. točki javnega razpisa se spremeni prva ali-
neja, ki se po novem glasi:

»Gradnja novih ali hidravlične izboljšave sistemov 
ali delov sistema oskrbe s pitno vodo, s pridobljenimi 
pravnomočnimi gradbenimi dovoljenji, ki po ID vodo-
vodov oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev. Upra-
vičenec do subvencije – investitor mora ob zaključku 
investicije zagotoviti povečanje energetske učinkovitosti 
sistemov ali delov sistema oskrbe s pitno vodo, in sicer:

a) pri oskrbi manj kot 5.000 prebivalcev zagotoviti 
povprečno porabo energije pod 0,5 kWh/m3 pitne vode 
oziroma da se pri hidravličnih izboljšavah povprečna 
poraba energije ali vodne izgube zmanjšajo za 20 % 
ali več,

b) pri oskrbi med 5.000 in 10.000 prebivalcev zago-
toviti bodisi infrastrukturni indeks vodnih izgub (ILI) 1,5 
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IX. 8. točka javnega razpisa se spremeni tako, da 
se glasi:

»Vlogi (obrazec) mora biti priložena investicijska 
dokumentacija, ki je izdelana skladno z navodili UEM. 
Iz investicijskega dokumenta mora izhajati najmanj prav-
na podlaga, naziv projekta, vrednost projekta v tekočih 
cenah, opredelitev virov financiranja, terminski plan ozi-
roma obdobje trajanja projekta ter navedba ali je po-
trebno na podlagi UEM pripraviti nadaljnjo investicijsko 
dokumentacijo.

Vlogi mora biti priložena ustrezna gradbena do-
kumentacija (vsaj DGD ali PIZ), iz katere bo razviden 
obseg gradbenih del in jasna razmejitev upravičenih 
ter neupravičenih stroškov. Prav tako mora biti čim bolj 
natančno opredeljen obseg investicije v merilno, regu-
lacijsko in drugo opremo (iz točke 5). Vloga mora v in-
vesticijski dokumentaciji projekta izkazovati jasne cilje, 
zapisane v točki 6 tega razpisa in imeti vsa potrebna 
pravnomočna gradbena dovoljenja ter vodna dovoljenja 
za celoten projekt, sicer ni ustrezna za obravnavo. V 
kolikor za dele investicije, ki je predmet vloge, ne bodo 
predložena potrebna pravnomočna gradbena dovolje-
nja, se vloga za dodelitev sredstev v celoti zavrže.«.

X. V javnem razpisu se doda nova 8.a točka, ki se 
glasi:

»8.a Iz predložene investicijske dokumentacije vla-
gatelja mora biti razvidno, da se bo projekt izvajal v 
skladu z načelom »ne škoduje bistveno« (Do No Signi-
ficant Harm – DNSH) okoljskim ciljem Evropske unije iz 
17. člena Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamen-
ta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitev okvira 
za spodbujanje trajnostnih naložb in spremembi Uredbe 
(EU) 2019/2088, kar pomeni, da:

– projekt ne bo povzročil večjih emisij toplogrednih 
plinov;

– projekt ne bo imel negativnih vplivov na podnebje 
(na trenutne in pričakovane razmere);

– projekt ne bo imel negativnega vpliva na trajnost-
no rabo in varstvo vodnih in morskih virov;

– projekt bo skladen s konceptom krožnega go-
spodarstva;

– projekt ne bo bistveno povečal emisij, onesnaže-
val v zrak, vodo ali tla;

– projekt ne bo bistveno škodoval varovanju in 
ohranjanju biotske raznovrstnosti in ekosistemov.

Določba o spoštovanju načela DNSH pri izvajanju 
projekta bo sestavni del pogodbe o sofinanciranju.«.

XI. V javnem razpisu se doda nova 11.a točka, ki 
se glasi:

»11.a Končni prejemnik (izbran vlagatelj) mora upo-
števati vse predpise, ki veljajo za črpanje iz sredstev 
Mehanizma za okrevanje in odpornost, ter predpise in 
navodila MOP in Urada RS za okrevanje in odpornost 
(v nadaljevanju: URSOO) v zvezi z izvajanjem tovrstnih 
projektov.

Končni prejemnik (izbran vlagatelj) mora zagoto-
viti označevanje projekta, informiranje in obveščanje 
javnosti o projektu skladno s 34. členom Uredbe (EU) 
2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne z 
dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za 
okrevanje in odpornost, da morajo prejemniki sredstev 
navesti izvor in zagotoviti prepoznavnost sredstev Uni-
je, tudi tako, da po potrebi na vidnem mestu prikažejo 
emblem Unije in ustrezno izjavo o financiranju z napi-
som »Financira Evropska unija – NextGenerationEU«, 
zlasti pri promoviranju ukrepov. Pri tem mora končni 
prejemnik (izbran vlagatelj) izvesti sledeče obvezne ko-
munikacijske aktivnosti v odvisnosti od vrednosti posa-
meznega projekta: spletna stran končnega prejemnika, 

plakat ali podobne vizualne vsebine, stalna plošča ali 
pano, priprava sporočila za javnost. Podrobne zahteve 
glede komunikacijskih aktivnosti bo definiral Priročnik o 
načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost 
URSOO.«.

XII. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane ne-
spremenjeno.

Ministrstvo za okolje in prostor

 Ob-2223/22
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 

1000 Ljubljana, na podlagi 5. člena Uredbe o izvajanju 
Uredbe EU o mehanizmu za okrevanje in odpornost 
(Uradni list RS, št. 167/21), Smernic za določitev nači-
na financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in 
odpornost, Priročnika o načinu financiranja iz sredstev 
Mehanizma za okrevanje in odpornost in 219. člena 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repub-
like Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22) objavlja

spremembo
javnega razpisa za dodelitev sredstev na ukrepu: 

Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno 
okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju 

ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 
K3), Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja 
in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših 

aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH)
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 6/22, dne 

14. 1. 2022.
I. V 3. točki javnega razpisa se prvi stavek tretje 

alineje spremeni, tako da se glasi:
»Upravičeni so stroški v nove sisteme odvajanja in 

čiščenja s pridobljenim pravnomočnim gradbenim dovo-
ljenjem in dograditve obstoječih sistemov.«.

II. V 4. točki javnega razpisa se spremeni prva ali-
neja, ki se po novem glasi:

»Z izgradnjo novega sistema ali dela sistema od-
vajanja in čiščenja odpadne vode v posamezni aglome-
raciji je potrebno doseči energijsko nevtralnost sistema 
oziroma nobene dodatne porabe energije. Izjemoma 
je z nadgradnjo čistilne naprave (ČN) dopustno, da se 
povprečna poraba električne energije zmanjša vsaj za 
10 %.«.

III. V 4. točki javnega razpisa se spremeni druga 
alineja, ki se po novem glasi:

»Izdelan energijski certifikat pooblaščene družbe, 
ki mora biti skladen z izračuni in izkazi v vlogi ali spre-
mljajoči dokumentaciji, je obvezna priloga ob zaključku 
investicije.«.

IV. 8. točka javnega razpisa se spremeni tako, da 
se glasi:

»Vlogi (obrazec) mora biti priložena investicijska 
dokumentacija, ki je izdelana skladno z navodili UEM. 
Iz investicijskega dokumenta mora izhajati najmanj prav-
na podlaga, naziv projekta, vrednost projekta v tekočih 
cenah, opredelitev virov financiranja, terminski plan ozi-
roma obdobje trajanja projekta ter navedba ali je po-
trebno na podlagi UEM pripraviti nadaljnjo investicijsko 
dokumentacijo.

Vlogi mora biti priložena ustrezna gradbena do-
kumentacija (vsaj DGD ali PIZ), iz katere bo razviden 
obseg gradbenih del in jasna razmejitev upravičenih 
ter neupravičenih stroškov. Prav tako mora biti čim bolj 
natančno opredeljen obseg investicije v merilno, regu-
lacijsko in drugo opremo (iz točke 6). Vloga mora v in-
vesticijski dokumentaciji projekta izkazovati jasne cilje, 
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zapisane v točki 4 tega razpisa in imeti vsa potrebna 
pravnomočna gradbena dovoljenja za celoten projekt, 
sicer ni ustrezna za obravnavo. V kolikor za dele inve-
sticije, ki je predmet vloge, ne bodo predložena potrebna 
pravnomočna gradbena dovoljenja, se vloga za dodeli-
tev sredstev v celoti zavrže.«.

V. V javnem razpisu se doda nova 8.a točka, ki se 
glasi:

»8.a Iz predložene investicijske dokumentacije vla-
gatelja mora biti razvidno, da se bo projekt izvajal v 
skladu z načelom »ne škoduje bistveno« (Do No Signi-
ficant Harm – DNSH) okoljskim ciljem Evropske unije iz 
17. člena Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamen-
ta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitev okvira 
za spodbujanje trajnostnih naložb in spremembi Uredbe 
(EU) 2019/2088, kar pomeni, da:

– projekt ne bo povzročil večjih emisij toplogrednih 
plinov;

– projekt ne bo imel negativnih vplivov na podnebje 
(na trenutne in pričakovane razmere);

– projekt ne bo imel negativnega vpliva na trajnost-
no rabo in varstvo vodnih in morskih virov;

– projekt bo skladen s konceptom krožnega go-
spodarstva;

– projekt ne bo bistveno povečal emisij, onesnaže-
val v zrak, vodo ali tla;

– projekt ne bo bistveno škodoval varovanju in 
ohranjanju biotske raznovrstnosti in ekosistemov.

Določba o spoštovanju načela DNSH pri izvajanju 
projekta bo sestavni del pogodbe o sofinanciranju.«.

VI. V javnem razpisu se doda nova 11.a točka, ki 
se glasi:

»11.a Končni prejemnik (izbran vlagatelj) mora upo-
števati vse predpise, ki veljajo za črpanje iz sredstev 
Mehanizma za okrevanje in odpornost, ter predpise in 
navodila MOP in Urada RS za okrevanje in odpornost 
(v nadaljevanju: URSOO) v zvezi z izvajanjem tovrstnih 
projektov.

Končni prejemnik (izbran vlagatelj) mora zagoto-
viti označevanje projekta, informiranje in obveščanje 
javnosti o projektu skladno s 34. členom Uredbe (EU) 
2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. fe-
bruarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in 
odpornost, da morajo prejemniki sredstev navesti izvor 
in zagotoviti prepoznavnost sredstev Unije, tudi tako, 
da po potrebi na vidnem mestu prikažejo emblem Unije 
in ustrezno izjavo o financiranju z napisom »Financira 
Evropska unija – NextGenerationEU«, zlasti pri promo-
viranju ukrepov. Pri tem mora končni prejemnik (izbran 
vlagatelj) izvesti sledeče obvezne komunikacijske aktiv-
nosti v odvisnosti od vrednosti posameznega projekta: 
spletna stran končnega prejemnika, plakat ali podobne 
vizualne vsebine, stalna plošča ali pano, priprava sporo-
čila za javnost. Podrobne zahteve glede komunikacijskih 
aktivnosti bo definiral Priročnik o načinu izvajanja Meha-
nizma za okrevanje in odpornost URSOO.«.

VII. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane ne-
spremenjeno.

Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 858/2022-SZS/SUP-MM Ob-2208/22
Socialna zbornica Slovenije na podlagi 8. člena 

Pravilnika o načrtovanju, spremljanju in izvajanju super-
vizije strokovnega dela na področju socialnega varstva 
(Uradni list RS, št. 117/03), skladno s sedmo alinejo 
drugega odstavka in tretjo alinejo četrtega odstavka 
77. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 

41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 
39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 
21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO 
in 196/21 – ZDOsk), objavlja

spremembo
javnega razpisa za pridobitev licence  

za supervizorja v socialnem varstvu za leto 2022
1. V javnem razpisu za pridobitev licence za su-

pervizorja v socialnem varstvu za leto 2022 (Uradni list 
RS, št. 38/22; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v 
poglavju z naslovom »4. Rok in način oddaje vlog« v 
prvem odstavku besedilo »do 19. 4. 2022 do 24. ure« 
nadomesti z besedilom »do 13. 5. 2022 do 24. ure«.

2. V javnem razpisu se v poglavju z naslovom 
»4. Rok in način oddaje vlog« v tretjem odstavku bese-
dilo »do 19. 4. 2022 do 12. ure« nadomesti z besedilom 
»do 13. 5. 2022 do 12. ure«.

3. V javnem razpisu se v poglavju z naslovom 
»5. Odpiranje in preverjanje formalne popolnosti vlog« 
v drugem odstavku besedilo »26. 4. 2022« nadomesti z 
besedilom »19. 5. 2022«.

4. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjene.

Socialna zbornica Slovenije

Št. 342-22/2014/71 Ob-2209/22

Obvestilo
o najavi odprtja Šestega javnega razpisa za ukrep 
Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne 

dvorane in zavetja iz Operativnega programa  
za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo  

in ribištvo v Republiki Sloveniji  
za obdobje 2014–2020

Predmet javnega razpisa
Na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepov iz Opera-

tivnega programa za izvajanje Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 
2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list 
RS, št. 14/17, 16/18, 80/18, 78/19, 41/21, 140/21 in 
49/22) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
objavlja najavo Šestega javnega razpisa za ukrep Ribi-
ška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane 
in zavetja.

Skupna razpoložljiva višina sredstev
Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za so-

financiranje operacij v okviru javnega razpisa, znaša 
2.460.635 eurov, od tega znaša prispevek Evropske uni-
je v celotnih javnih izdatkih 1.845.476 eurov (75 %) ter 
prispevek Republike Slovenije v celotnih javnih izdatkih 
369.095 eurov (15 %). Posamezni upravičenec prispe-
va 10 % sredstev v okviru upravičenih javnih izdatkov 
(246.064 eurov).

Začetek vnosa vlog
Vnos in oddaja vlog v elektronski sistem Agencije 

Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeže-
lja (v nadaljnjem besedilu ARSKTRP) se začne prvi de-
lovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave najave 
javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do ob-
jave Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o 
zaprtju javnega razpisa na osrednjem spletnem mestu 
državne uprave.

Obdobje upravičenosti
Sofinancira se upravičene stroške v naložbe, ki 

bodo pri prijavitelju nastali v obdobju od vložitve vloge 
do dokončanja operacije. Zadnji zahtevek za povračilo 
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sredstev mora upravičenec oddati na ARSKTRP najpoz-
neje do 30. septembra 2023.

Upravičenci
Upravičenci do podpore so občine v Republiki Slo-

veniji, v katerih so ribiška pristanišča.
Dodatne informacije
Javni razpis, prijavni obrazec in razpisna doku-

mentacija so z dnem te objave dostopni na osrednjem 
spletnem mestu državne uprave, v zbirki javnih objav 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 Ob-2220/22
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Re-

publike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na pod-
lagi 11. člena Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje za-
raščanja na kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 3/17, 
18/18 in 3/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja

6. javni razpis
za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Izpolnjevanje pogojev iz 6. točke 5. člena Uredbe se 
izkazuje z dokazilom 4 prijavnega obrazca.

Izpolnjevanje pogojev iz 7. točke 5. člena Uredbe se 
izkazuje z dokazilom 1 prijavnega obrazca.

Izpolnjevanje pogojev iz 8. točke 5. člena Uredbe se 
izkazuje z dokazilom 2 prijavnega obrazca.

Izpolnjevanje pogojev iz 9., 10., 11., 12., 13., 15., 
17., 18. in 19. točke 5. člena Uredbe izkazuje z dokazi-
lom 5 prijavnega obrazca.

Izpolnjevanje pogojev iz 14. točke 5. člena Uredbe 
se izkazuje v poglavju 1: Osnovni podatki o vlagatelju.

Izpolnjevanje pogojev iz 16. točke 5. člena Uredbe 
se izkazuje z dokazilom 6 prijavnega obrazca.

6. Obvezne priloge k vlogi na javni razpis
Obvezne priloge, ki jih mora vlagatelj priložiti k vlo-

gi na javni razpis in brez katerih se vloga zavrže brez 
pozivanja na dopolnitev, so določene v 6. členu Uredbe. 
Te priloge so:

– dokazilo 3 prijavnega obrazca, če vlagatelj ni 
lastnik zemljišč, ki so predmet ukrepa odpravljanje za-
raščanja na kmetijskih zemljiščih

– dokazilo 4 prijavnega obrazca.
7. Združevanje podpor in skupni znesek podpore: 

združevanje podpor in skupni znesek podpore so dolo-
čeni v 10. členu Uredbe.

Predmet javnega 
razpisa: Predmet Javnega razpisa je podpora za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.

Razpisana 
sredstva  
po sklopih:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 250.000 evrov.
Sredstva za izvedbo ukrepa se zagotavljajo iz proračunske postavke 995310 – Odškodnine 
zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča proračuna Republike Slovenije, ukrep 
NRP 2330-21-5106 Ukrepi proti zaraščanju.

Vrsta javnega 
razpisa: Odprti.

Začetek vnosa 
vlog  
in zaključek 
javnega razpisa:

Javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (v nadaljnjem besedilu: javni 
razpis) velja  
od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vložitev vloge poteka od 19. 5. 2022 od 9. ure do zaprtja javnega razpisa.

Informacije o 
razpisu:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem 
besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel.: 01/580 -77-92, e-mail: aktrp@gov.si
INFO točke KGZS

2. Predmet podpore: predmet podpore je določen 
v 3. členu Uredbe.

3. Upravičenec: upravičenec je določen v 4. členu 
Uredbe.

4. Finančne določbe: finančne določbe so oprede-
ljene v 9. členu Uredbe.

5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj ob oddaji 
vloge na javni razpis

Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati ob oddaji 
vloge na javni razpis, so določeni v 5. členu Uredbe.

Izpolnjevanje pogoja prve alineje 2. člena Uredbe 
se izkazuje z vrisanim GERK-PID s šifro rabe 1411 in 
lokacijsko informacijo.

Izpolnjevanje pogojev iz 1. točke 5. člena Uredbe se 
izkazuje z rednim izpisom iz zemljiške knjige (ZK-izpisek 
je dokazilo o lastništvu) ali zakupno pogodbo.

Izpolnjevanje pogojev iz 2. in 3. točke 5. člena 
Uredbe se izkazuje z dokazilom 3 prijavnega obrazca.

Izpolnjevanje pogojev iz 4. točke 5. člena Uredbe 
se izkazuje v poglavju 1: Osnovni podatki o vlagatelju 
in v poglavju 2: Osnovni podatki o naložbi, ki sta del 
prijavnega obrazca.

Izpolnjevanje pogojev iz 5. točke 5. člena Uredbe 
se izkazuje v poglavju 2: Osnovni podatki o naložbi, ki 
sta del prijavnega obrazca.

mailto:aktrp@gov.si
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8. Pogoja ob vložitvi zahtevka za izplačilo podpore: 
pogoja, ki ju mora upravičenec izpolnjevati ob vložitvi 
zahtevka za izplačilo podpore, sta določena v 7. členu 
Uredbe.

9. Vlaganje vlog in postopek za dodelitev podpore: 
vlaganje vlog in postopek za dodelitev podpore sta do-
ločena v 11., 12. in 13. členu Uredbe.

10. Vlaganje zahtevka za izplačilo podpore
Vlaganje zahtevka za izplačilo podpore je določeno 

v 14. členu Uredbe.
Vlagatelj mora kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev 

za izplačilo podpore priložiti izjavo, da je dela – odprav-
ljanje zaraščanja izvedel v skladu s soglasji in dovoljenji 
pristojnih organov za območja varovanj in omejitev po 
posebnih predpisih.

11. Obveznosti upravičenca po izplačilu podpore: 
obveznosti upravičenca po izplačilu podpore so določe-
ne v 8. členu Uredbe.

12. Sprememba upravičenca: sprememba upravi-
čenca je določena v 15. členu Uredbe.

13. Sankcije: sankcije za neizpolnjevanje obvezno-
sti so določene v 16. členu Uredbe.

14. Višja sila in izjemne okoliščine: primeri višje sile 
in izjemnih okoliščin se priznavajo skladno z določbami 
17. člena Uredbe.

15. Kontrola: agencija izvaja kontrolo skladno z do-
ločbami 18. člena Uredbe.

16. Hramba dokumentacije: dokumentacija se hrani 
skladno z 19. členom Uredbe.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 6101-4/2022-5, 6101-5/2022-5 Ob-2210/22
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika o 

izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kul-
turnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, 
št. 43/10 in 62/16) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
objavlja

obvestilo 
o odprtju dveh javnih razpisov za sofinanciranje 
obnove prostorov in nakupa opreme za potrebe 

ljubiteljske kulture in razvoj mladinske  
kulturne dejavnosti

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti obvešča za-
interesirane prijavitelje, da 29. aprila 2022 odpira javni 
razpis za izbor predlogov za sofinanciranje najnujnejših 
prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske in 
nevladne kulture za leto 2022 (razpis Prostori/Opre-
ma-2022) ter javni razpis za izbor predlogov za sofi-
nanciranje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme 
za razvoj mladinske kulturne dejavnosti za leto 2022 
(razpis MKC-2022).

Zbiranje vlog se prične 29. 4. 2022 in se zaključi 
30. 5. 2022.

Besedili razpisov in vzorci prijavnih obrazcev bodo 
objavljeni z dnem odprtja razpisov na spletni strani 
JSKD (www.jskd.si), prijavni obrazci pa istega dne v 
aplikaciji za razpise JSKD (https://razpisi.jskd.si).

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Št. 430-16/2022-2 Ob-2211/22
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih jav-

nih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 
27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 
– uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 
in 159/21) in 5. člena Odloka o podelitvi koncesije za 

opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali 
na območju Občine Sežana (Uradni list RS, št. 43/22) 
Občina Sežana objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe 

zavetišča za zapuščene živali na območju  
Občine Sežana

I. Podatki o naročniku: Občina Sežana, Partizanska 
cesta 4, 6210 Sežana, matična številka: 5884047000, ID 
za DDV: SI66378443, zakoniti zastopnik: David Škabar, 
župan.

II. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o po-
delitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča 
za zapuščene živali na območju Občine Sežana (Uradni 
list RS, št. 43/22).

III. Predmet javnega razpisa
Dejavnost, ki je predmet javne službe obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči za-

puščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskr-

be zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma pro-

dajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– zagotavljanje označevanja in registracije zapu-

ščenih živali v skladu s predpisi,
– druge naloge, določene z veljavnimi predpisi, ki 

urejajo to področje.
IV. Območje izvajanja javne službe: območje izva-

janja javne službe obsega območje Občine Sežana (v 
nadaljevanju: občina).

V. Pričetek in čas trajanja koncesijskega razmerja: 
koncesija se podeli za obdobje petih let. Koncesijsko 
pogodbo podpiše izbrani prijavitelj z občino. Koncesijsko 
razmerje začne teči z dnem, ko obe pogodbeni stranki 
podpišeta koncesijsko pogodbo.

VI. Pogoji za podelitev koncesije
Na javni razpis se prijavi imetnik zavetišča, ki mora 

za podelitev koncesije za izvajanje javne službe izpol-
njevati naslednje pogoje:

1. je fizična ali pravna oseba, registrirana za oprav-
ljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,

2. izpolnjuje pogoje, ki jih določajo zakon o zaščiti 
živali ter drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje ure-
jajo zaščito živali,

3. ima poravnane davke in prispevke,
4. ni v stečajnem postopku, v postopku prisilne po-

ravnave ali likvidacije,
5. izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost 

za izvajanje koncesije,
6. izkaže finančno sposobnost,
7. predloži stroškovno opredeljen izvedbeni pro-

gram oskrbe zapuščenih živali,
8. ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je pred-

met koncesije,
9. prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opra-

vljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko pov-
zročil tretji osebi,

10. mora imeti veljavno odločbo Uprave RS za 
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, s katero je 
ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje 
za začetek delovanja zavetišča,

11. na 800 registriranih psov v občini mora imeti 
zagotovljeno eno mesto v zavetišču,

12. zagotoviti mora vsaj enega oskrbnika na 20 na-
mestitvenih mest za pse. Oskrbniki morajo biti usposo-
bljeni za delo z živalmi ter za dajanje nujne prve pomoči 
živalim,

http://www.jskd.si
https://razpisi.jskd.si
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13. vodja zavetišča mora imeti vsaj srednjo izobraz-
bo veterinarske smeri ali srednjo izobrazbo druge smeri 
in z delom pridobljene izkušnje z živalmi,

14. imetnik zavetišča ne more biti in v njem ne 
more delati oseba, obsojena storitve kaznivega dejanja 
mučenja živali, razen če gre za izrečen vzgojni ukrep 
opravljanja dela v korist lokalne skupnosti,

15. zagotoviti mora stalno prisotnost ali pripravlje-
nost veterinarja oziroma veterinarske službe,

16. imeti mora sklenjeno pogodbo z verificirano 
veterinarsko organizacijo za izvajanja storitev zdravstve-
nega varstva živali ali podeljeno koncesijo za izvajanje 
storitev zdravstvenega varstva živali,

17. imeti mora skladno s pravilnikom urejeno vozilo 
za prevoz živali,

18. imeti mora stalen in neposreden vpogled v regi-
ster psov, in sicer v tiste podatke, ki so potrebni za iska-
nje skrbnika psa po identifikacijski številki o cepljenju ali 
opisu živali ter za preverjanje lastništva živali,

19. imeti mora interni akt o veterinarsko – sanitar-
nem redu zavetišča.

VII. Merila za izbor koncesionarja
Izmed prijavljenih kandidatov, ki bodo izpolnjevali 

pogoje iz prejšnjega poglavja tega razpisa, se izbere 
koncesionar ob upoštevanju naslednjih meril:

1. Ponudbena cena prijavitelja;
2. Dosedanje izkušnje ali reference prijavitelja, s 

katerimi izkaže strokovno, organizacijsko in finančno 
usposobljenost.

Merila so podrobneje določena v razpisni doku-
mentaciji.

VIII. Pogoji opravljanja javne službe
Javno službo je potrebno opravljati pod naslednjimi 

pogoji:
1. Skladno z zakonom in pravilnikom ter drugimi 

veljavnimi predpisi;
2. Koncesionar je dolžan izvajati javno službo ne-

pretrgoma;
3. Koncesionar je dolžan v okviru javne službe 

izjemoma opravljati dodatna dela oziroma naloge, ki s 
koncesijsko pogodbo niso predvidena, če je zagotovitev 
takšnih del oziroma nalog nujno potrebna za izvajanje 
javne službe;

4. Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za 
dejavnost, ki je predmet javne službe, ločeno od raču-
novodstva za svojo morebitno drugo dejavnost;

5. Koncesionar mora skladno z veljavnimi predpisi, 
skrbno, natančno in ažurno voditi predpisane evidence, 
ki jih je dolžan kadarkoli dati na vpogled občini;

6. Koncesionar mora pristojnemu organu občine 
o izvajanju javne službe predložiti letno poročilo, ka-
darkoli na zahtevo pristojnega organa pa tudi vmesna 
poročila;

7. Koncesionar je neposredno odgovoren za kakr-
šnokoli škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravlja-
njem javne službe povzroči fizičnim in pravnim osebam 
pri njem zaposleni ali njegovi podizvajalci. Odgovornost 
koncesionarja je podana tudi v primeru stavke pri njem 
zaposlenih ljudi;

8. Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovor-
nosti za škodo, ki jo lahko povzroči zaradi napak pri 
izvajanju javne službe in tudi za škodo, nastalo zaradi 
višje sile;

9. Koncesionar ne sme prenesti koncesije na drugo 
pravno ali fizično osebo, lahko pa za posamezne storitve 
v okviru izvajanja javne službe sklepa pogodbe s podi-
zvajalci, ki jih izbere skladno s predpisi, ki urejajo javna 
naročila in ki navedene storitve izvajajo v njegovem 
imenu in za njegov račun;

10. Uradne ure v zavetišču morajo biti najmanj štiri 
ure vsak delovni dan, poleg tega mora biti organizirana 
stalna 24-urna pripravljenost oziroma dežurstvo za spre-
jem živali v nujnih primerih. Dežurstvo ima koncesionar 
lahko organizirano samostojno ali v sodelovanju z veteri-
narsko organizacijo, Centrom za obveščanje ali policijo, 
ki mora imeti telefonsko številko dežurnega v zavetišču;

11. Koncesionar mora iskati skrbnike živali tudi pre-
ko sredstev javnega obveščanja, ki so pripravljena tovr-
stna obvestila objavljati brezplačno.

IX. Način financiranja javne službe: javna služba, 
ki jo bo izvajal koncesionar, se financira iz proračuna 
Občine Sežana.

X. Popolnost, pravilnost in pravočasnost prijave 
na razpis

Prijava na razpis je pravočasna, če do vključno 
30. 5. 2022 do 12. ure prispe po pošti oziroma je osebno 
oddana v vložišču Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 
6210 Sežana.

Prijava na razpis je pravilna, če prijavitelj izpolnjuje 
pogoje za podelitev koncesije.

Prijava na razpis je popolna če vsebuje:
1. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 1 razpis-

ne dokumentacije (Prijava);
2. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 2 razpis-

ne dokumentacije (Izjava 1);
3. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 3 razpis-

ne dokumentacije (Izjava 2);
4. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 4 raz-

pisne dokumentacije (Izjava 3) in najmanj tri priloge k 
obrazcu 4 (referenčno potrdilo ponudnika);

5. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 5 raz-
pisne dokumentacije (Izvedbeni program zavetišča za 
opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali);

6. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 6 razpis-
ne dokumentacije (Ponudba za celotno oskrbo zapu-
ščenih živali);

7. Pooblastilo prijavitelja za pridobitev podatkov – 
obrazec 7 razpisne dokumentacije;

8. Kuverta mora biti opremljena tako, da se nanjo 
zalepi izpolnjen obrazec 8 razpisne dokumentacije;

9. Fotokopijo odločbe Uprave RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin, s katero je ugotovljeno, 
da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek 
delovanja zavetišča;

10. Fotokopijo dokazila o izobrazbi vodje zavetišča;
11. Fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano 

veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdra-
vstvenega varstva živali (oziroma fotokopije odločbe o 
podelitvi koncesije za izvajanje storitev zdravstvenega 
varstva živali, v kolikor je imetniku zavetišča bila pode-
ljena koncesija); oziroma dokazilo, da imajo to dejavnost 
registrirani sami;

12. Fotokopijo cenika storitev zdravstvenega var-
stva živali;

13. Fotokopija prometnega dovoljenja vozila za pre-
voz živali;

14. Fotokopija internega akta o veterinarskem – sa-
nitarnem redu zavetišča;

15. Potrdilo pristojnega organa, da ima imetnik za-
vetišča poravnane davke in prispevke; potrdilo FURS ne 
sme biti starejše od 8 dni;

16. Fotokopijo sklenjenega zavarovanja proti od-
govornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči tretji 
osebi oziroma občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe 
zapuščenih živali.

Občina ima pravico od prijavitelja zahtevati vpogled 
v originale listin ter zahtevati predložitev dodatnih listin 
oziroma pojasnil.
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XI. Rok in način predložitve prijav na razpis
Rok za oddajo prijav je vključno 30. 5. 2022 do 

12. ure. Šteje se, da je prijava pravočasna če najkasne-
je do 30. 5. 2022 do 12. ure prispe na vložišče Občine 
Sežana, bodisi po pošti ali je oddana osebno.

Prijavne obrazce z zahtevano razpisno dokumenta-
cijo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina 
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na kuverto 
se zalepi izpolnjen obrazec 8 razpisne dokumentacije.

Javno odpiranje ponudb bo dne 2. 6. 2022 ob 
10. uri v sejni sobi Občine Sežana. Predstavniki po-
nudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju 
ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pi-
snim pooblastilom ponudnika. Javni razpis uspe, če na 
razpis prispe vsaj ena popolna, pravilna in pravočasna 
ponudba.

XII. Ponudbena cena: prijavitelj poda ponudbeno 
ceno za celovito oskrbo zapuščenih živali skladno z 
navodili iz razpisne dokumentacije. Ponudba zavezuje 
prijavitelja 60 dni.

XIII. Način in rok za izbor koncesionarja
Prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentaci-

jo, zahtevano v razpisni dokumentaciji. V primeru nepo-
polno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo 
komisija v roku 5 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozva-
la, da vlogo v roku 8 dni od prejema obvestila dopolnijo.

Nepopolne vloge, ki v navedenem roku ne bodo 
dopolnjene in prepozno prispele vloge, se s sklepom 
zavrže. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, 
bodo kot neutemeljene zavrnjene.

Komisija za izvedbo javnega razpisa bo pripravila 
predlog za izbiro koncesionarja v 15 dneh po prejemu 
dopolnjenih vlog.

O izbiri koncesionarja koncedent odloči z upravno 
odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba, o kateri 
odloča župan. Zoper drugostopenjsko odločbo o izbiri 
je mogoč upravni spor.

Koncesijska pogodba se pošlje v podpis izbranemu 
ponudniku takoj po pravnomočnosti odločbe o izboru 
koncesionarja. Izbrani ponudnik mora koncesijsko po-
godbo podpisati najkasneje v roku enega meseca od 
dneva, ko jo je prejel.

Občina si pridržuje pravico, da v razpisnem postop-
ku ne izbere koncesionarja.

XIV. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o 
izboru: Občina Sežana bo vse vlagatelje obvestila o 
izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog.

XV. Rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem 
javne službe: z izvajanjem javne službe je potrebno 
pričeti najkasneje v enem mesecu od sklenitve konce-
sijske pogodbe.

XVI. Razpisna dokumentacija, informacije
Informacije o razpisu zainteresirani dobijo pri Janji 

Kristančič po elektronski pošti janja.kristancic@sezana.si.
Razpisna dokumentacija je prijaviteljem na voljo od 

dneva veljavnosti do zaključka javnega razpisa na splet-
ni strani Občine Sežana https://www.sezana.si.

XVII. Končna določba: ta razpis se objavi v Urad-
nem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.

Občina Sežana
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Razpisi delovnih mest

Rok za prijavo na prosto delovno mesto je deset 
dni.

Nadzorni svet Javnega podjetja
 Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.

Oznaka: 100-18/2022 Ob-2205/22

Na podlagi 10. točke Sklepa o ustanovitvi javnega 
gospodarskega zavoda za blagovne rezerve (Uradni list 
RS, št. 72/95 in 104/09), Upravni odbor Zavoda Repub-
like Slovenije za blagovne rezerve objavlja javni razpis 
za delovno mesto

direktorja (m/ž)
Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve

Kandidat, ki se bo prijavil na javni razpis za direk-
torja Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, 
mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje 
pogoje:

– ima univerzitetno ali najmanj visoko strokovno iz-
obrazbo s specializacijo ali magisterijem ali magistrsko 
izobrazbo (drugo bolonjsko stopnjo),

– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih de-
lovnih mestih,

– aktivno znanje slovenskega jezika in
– znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni 

in znanje najmanj enega tujega jezika na nižji ravni.
Prijava kandidata mora vsebovati:
– fotokopijo diplome oziroma dokazilo glede zahte-

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

– življenjepis ter opis delovnih izkušenj, iz katerega 
je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih de-
lovnih izkušenj,

– dokazilo o zahtevani stopnji znanja tujih jezikov, 
pri čemer raven znanja tujega jezika na višji ravni ustre-
za ravni znanja B2, raven znanja tujega jezika na nižji 
ravni pa ravni znanja A2 skupnega evropskega referenč-
nega okvira za jezike (CEFR),

– izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj opravi-
lo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov 
stopnje tajnosti »tajno« v skladu z Zakonom o tajnih 
podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 9/10 in 60/11), vendar samo v primeru, če bo 
kot najprimernejši kandidat predlagan v imenovanje za 
direktorja,

– program razvoja zavoda za celo mandatno ob-
dobje.

Naloge, ki se opravljajo na delovnem mestu:
– zastopanje in predstavljanje zavoda v pravnem 

prometu,
– načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontrolira-

nje dela zavoda,
– opravljanje najzahtevnejših nalog zavoda v skla-

du z zakonom, drugimi predpisi ter statutom in splošnimi 
akti zavoda.

Za aktivno znanje slovenskega jezika se šteje, če 
je kandidat v razpisu zahtevano izobrazbo dosegel na 
slovenski šoli ali končal vsaj slovensko štiriletno srednjo 
šolo. Kandidati, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih 
šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim 
potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove 

 Ob-2204/22
Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni 

list RS, št. 21/13), na podlagi 14. in 15. člena Odloka o 
ustanovitvi Javnega podjetja Javno podjetje Komunala 
Ilirska Bistrica, d.o.o. (Uradni list RS, št. 38/10, 34/15, 
48/17, 72/17, 49/22) in na podlagi 26. člena Statuta Jav-
nega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o., (Uradni 
list RS, št. 42/10, 34/15, 48/17, 72/17, 49/22) Nadzorni 
svet Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. 
objavlja razpis za imenovanje

direktorja
Javnega podjetja  

Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. – m/ž
Kandidat za direktorja družbe mora izpolnjevati na-

slednje razpisne pogoje: poleg splošnih pogojev za za-
poslitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, 
mora kandidat, ki se bo prijavil na prosto delovno mesto, 
izpolnjevati še naslednje pogoje:

– ima pridobljeno najmanj specializacijo po visoko-
šolskih strokovnih programih (prejšnjo) magisterij stroke 
2. bolonjske stopnje oziroma univerzitetno izobrazbo 
(prejšnjo)/magisterij stroke 2. bolonjske stopnje gradbe-
ne, strojne, elektro ali ekonomske smeri

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih 
mestih

– ima sposobnost za uspešno gospodarjenje, vod-
stvene in organizacijske sposobnosti, razvidne iz dose-
danjih zaposlitev

– predloži program razvoja javnega podjetja
– je državljan Republike Slovenije
– aktivno znanje slovenskega jezika
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti 
in ni bil obsojen na nepogojno zaporno kazen v trajanju 
več kot šest mesecev

– ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaz-
nivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti

– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi oprav-
ljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi

– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, 
nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno 
obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z do-
ločbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o 
odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po prav-
nomočnosti sodbe.

Mandat direktorja Javnega podjetja Komunala Ilir-
ska Bistrica, d.o.o. traja štiri leta. Mandat nastopi z dnem 
podpisa pogodbe o zaposlitvi.

Kandidati morajo prijavi na razpis priložiti dokazila 
o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev, dokazi-
la o izobrazbi in kratek življenjepis z opisom delovnih 
izkušenj (še posebej na vodilnih delovnih mestih) in 
izjavo o nekaznovanosti ter izjavo o privolitvi k upora-
bi in obdelavi osebnih podatkov v postopku razpisa in 
pridobivanju podatkov iz evidenc pristojnih organov za 
namene razpisa.

Prijavo na razpis z zahtevanimi prilogami naj kan-
didati pošljejo priporočeno ali izročijo na naslov: Javno 
podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o., Nadzorni svet, 
Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica s pripisom »Razpis 
za direktorja JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.« s pri-
pisom »Ne odpiraj«.
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o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine 
po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne 
stopnje v Republiki Sloveniji.

Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja tujega jezika 
se izkazuje s potrdilom o znanju jezika, ki je primerljivo 
ravni znanja B2 Skupnega evropskega referenčnega 
okvira za jezike ali dokazilo, da se je kandidat šolal 
v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, 
srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to ma-
terni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru 
študija enega izmed tujih jezikov ali je 6 mesecev ali več 
opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem 
jeziku ali je uspešno opravil izpit iz tujega jezika na do-
diplomskem študiju.

Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja tujega 
jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževa-
nju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezi-
ka), ki je primerljivo ravni znanja A2 Skupnega referenč-
nega okvira za jezike ali potrdilom o udeležbi na stro-
kovnih srečanjih ali dokazilom o uspešno zaključenem 
srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz 
katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz tujega 
jezika uspešno zaključeno oziroma drugim ustreznim 
dokazilom, ki izkazuje znanje jezika.

Izbrani kandidat za direktorja bo moral pridobiti 
dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti 
»TAJNO« v skladu z zakonom o tajnih podatkih.

Kandidata bo imenovala Vlada Republike Slovenije 
za štiri leta, z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo 
bo opravljal na sedežu Zavoda Republike Slovenije za 
blagovne rezerve v Ljubljani, Dunajska 106.

Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: 
Upravni odbor Zavoda Republike Slovenije za blagovne 
rezerve, Ljubljana, Dunajska 106, in sicer najkasneje 
do 13. 5. 2022, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za 
delovno mesto direktorja«.

Izbrani kandidat bo pisno obveščen v osmih dneh 
po izboru, neizbrani kandidati pa v osmih dneh po skle-
nitvi pogodbe o zaposlitvi s kandidatom za direktorja.

Informacije o izvedbi javnega razpisa dajejo Sploš-
na služba Zavoda Republike Slovenije za blagovne 
rezerve Ljubljana, Dunajska 106. Kontaktna oseba je 
Larisa Istenič, dosegljiva na tel. 01/589-73-01 ali preko 
larisa.istenic@dbr.si.

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

Upravni odbor Zavoda Republike Slovenije
 za blagovne rezerve

 Ob-2206/22

Svet zavoda Osnovne šole Rudolfa Maistra Šentilj, 
Mladinska ulica 13, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah, 
na podlagi sklepa sveta zavoda z dne 21. 4. 2022, raz-
pisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 
123/21, 172/21 in 207/21 v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

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

Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2022.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu (naziv svetnik ali svetovalec 

oziroma najmanj pet let naziv mentor),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu, ozi-

roma si ga pridobi najpozneje v letu dni po začetku man-
data, sicer mu preneha mandat po zakonu,

– dokazilo o delovnih izkušnjah (najmanj pet let v 
vzgoji in izobraževanju, opis in potrdilo z ZPIZ-a),

– potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo iz evidence 
izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno ne-
dotakljivost (izda Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme 
biti starejše od 30 dni od končnega roka za oddajo prijav,

– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem 
postopku oziroma zoper njega ni vložena pravnomočna 
obtožnica, ki ne sme biti starejše od 30 dni od končnega 
roka za oddajo prijav,

– izjavo, s katero kandidat dovoljuje obdelavo in 
uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi 
s postopkom imenovanja,

– program vodenja šole za mandatno obdobje,

pošljite do vključno 9. 5. 2022, v zaprti ovojnici pripo-
ročeno, na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Rudol-
fa Maistra Šentilj, Mladinska ulica 13, 2212 Šentilj v 
Slovenskih goricah, s pripisom »Prijava na razpis za 
ravnatelja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

V razpisu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za 
moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in 
moški spol.

Svet zavoda Osnovne šole Rudolfa Maistra Šentilj

 Ob-2212/22

Svet Zavoda Osnovne šole Miroslava Vilharja Po-
stojna je na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – 
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – 
ZOFVI-K, 25/17 – ZVaj, 172/21 in 207/21) na 4. dopisni 
seji sveta zavoda dne 12. 4. 2022 soglasno sprejel sklep 
o razpisu delovnega mesta

ravnatelja/ravnateljice

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
Razpisi delovnih mest 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: 
U-l-269/12-24 in 47/15, 46/16, 25/17 – ZVaj, 172/21 in 
207/21; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI) in 84. členom 
Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno 
prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 38/16, 27/17, 23/20, 
91/20, 95/21 in 186/21).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.
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Predvideni začetek dela je dne 1. 9. 2022. Delo 
na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni 
čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz Kazenske evidence Ministrstva za pra-

vosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem po-

stopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva de-

janja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo 
za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis (zaželen),
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo 

njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s po-
stopkom imenovanja,
pošljite v zaprti ovojnici v 10 dneh po objavi razpisa v 
Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Svet zavo-
da Osnovne šole Miroslava Vilharja Postojna, Trg padlih 
borcev 1a, 6230 Postojna, z oznako »Prijava na razpis 
za ravnatelja – Ne odpiraj«.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan 
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. Dokazila 
o izpolnjevanju razpisanih pogojev morajo biti original-
na ali overjene kopije originalov. Kandidati bodo pisno 
obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku. Upo-
rabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, 
so uporabljeni za ženske in moške.

Svet Zavoda Osnovne šole  
Miroslava Vilharja Postojna

 Ob-2227/22
Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o 

javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – 
EZ-A in 33/11 – ZEKom-C), prvega odstavka 58. člena 
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – 
ZZavar-E, 65/08, 40/12 – ZUJF, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 
– ZIUZEOP-A, 152/20 – ZZUOOP, 158/20 – ZIntPK-C, 
175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 195/20, 
28/21 – skl. US, 202/21 – odl. US, 206/21 – ZDUPŠOP, 
3/22 – ZDeb) in 13. člena Sklepa o ustanovitvi Javne 
agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo 
turizma (Uradni list RS, št. 46/15, 13/18 – ZSRT-1), 
Svet Javne agencije Republike Slovenije za trženje in 
promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, 
objavlja javni natečaj

za zasedbo delovnega mesta direktorja
Javne agencije Republike Slovenije za trženje  

in promocijo turizma (STO)
I. Za direktorja agencije je lahko imenovana oseba, 

ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem 

programu druge stopnje v skladu s predpisi, ki urejajo 
visoko šolstvo, ali izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, 
pridobljene po študijskih programih druge stopnje,

– ima najmanj deset let delovnih izkušenj skladno z 
zakonom, od tega najmanj pet let vodstvenih ali vodilnih 
izkušenj,

– je strokovnjak na področju dela agencije,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev,

– znanje angleškega jezika na višji ravni oziroma v 
skladu z evropsko lestvico znanja tujih jezikov na ravni 
B2 in znanje drugega tujega jezika (francoski, nemški, 
italijanski ali španski jezik) na osnovni ravni oziroma 
v skladu z evropsko lestvico znanja tujih jezikov na 
ravni A2.

Pristojnost in odgovornost direktorja agencije so:
– zastopa in predstavlja agencijo,
– organizira in vodi delo ter poslovanje agencije,
– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pri-

stojnosti agencije, če ni drugače določeno z zakonom in 
sklepom o ustanovitvi STO,

– predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno 
izvajanje,

– opravlja naloge, ki mu jih določi svet agencije,
– pripravlja predloge večletnih in letnih programov 

ter finančnih načrtov agencije,
– pripravlja predloge splošnih aktov, ki jih sprejema 

svet agencije in druge strokovne podlage za delo sveta 
agencije, ter skrbi za izvajanje odločitev sveta agencije,

– podpisuje akte, listine in druge dokumente ter 
sklepa pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije,

– imenuje komisije, druga strokovna telesa in stro-
kovne skupine za izvedbo posameznih strokovnih nalog,

– sprejema akte iz drugega odstavka 19. člena skle-
pa o ustanovitvi STO,

– pripravlja poročilo o delu in poslovanju agencije 
ter

– opravlja druge naloge v skladu s predpisi in skle-
pom o ustanovitvi STO.

II. Prijava kandidata mora vsebovati:
1. V celoti izpolnjen Europass življenjepis (dosto-

pen na spletni strani http://europass.cedefop.europa.
eu/sl/documents/curriculum-vitae), iz katerega mora biti 
posebej razvidno izpolnjevanje vodstvenih in delovnih 
izkušenj v skladu s Standardi strokovne usposobljenosti 
z merili za izbiro in metodami preverjanja usposoblje-
nosti uradnikov na položajih v državni upravi, št. 0130-
1/2021/11 z dne 15. 2. 2021 (v nadaljevanju Standardi), 
ki jih je sprejel Uradniški svet in se v tem natečaju 
smiselno uporabljajo. Standardi so objavljeni na spletni 
stani Ministrstva za javno upravo: http://www.mju.gov.
si/si/o_ministrstvu/uradniski_svet/.

2. Dokazila, s katerimi kandidat izkazuje znanja in 
pogoje, ki jih navaja v Europass življenjepisu, iz katerih 
je razvidno tudi poznavanje področja dela agencije tj. 
trženje in promocija turizma.

3. Izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi na-
klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
šest mesecev.

4. Izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje 
STO pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navede-
nega pogoja iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat 
z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, mora pred-
ložiti ustrezno dokazilo sam.

5. Kandidat mora prijavi predložiti tudi vizijo pred-
nostnih nalog in razvoja STO v mandatnem obdobju, za 
katerega vodenje kandidira, z vsemi potrebnimi sesta-
vinami, določenimi s Standardi (več o tem v Standardih 
na str. 4 in 5).

Vizija mora biti napisana na najmanj dveh in največ 
petih straneh v A4 formatu in sestavljena iz naslednjih 
delov:

http://www.mju.gov.si/si/o_ministrstvu/uradniski_svet/
http://www.mju.gov.si/si/o_ministrstvu/uradniski_svet/
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– poslanstvo STO: kratka predstavitev vloge, polo-
žaja in poslanstva STO;

– vsebinska opredelitev vizije: iz opisane vizije 
mora biti razvidno, kako bi kandidat prispeval k razvoju 
STO v mandatnem obdobju, zlasti z opredelitvijo pred-
nostnih ciljev dela, aktivnosti za njihovo doseganje in 
merljivih kazalnikov realizacije le teh;

– okvirna opredelitev časa, potrebnega za uresni-
čitev predlagane vizije z utemeljitvijo razlogov za po-
samezno zastavljeno časovno razdobje, torej z opre-
delitvijo korakov, potrebnih sprememb v opredeljenem 
časovnem razdobju, ki bi STO približalo zastavljeni viziji 
ter finančne, kadrovske in druge posledice predlaganih 
sprememb oziroma potrebnih virov za uresničitev vizije, 
od začetka uvajanja novosti pa do vzpostavitve želene-
ga stanja v skladu s predlagano vizijo;

– morebitne zakonske spremembe, ki bi bile potreb-
ne za uresničitev vizije.

III. Elementi vrednost vizije, poznavanje področja 
dela in vodstveni potencial bodo ovrednoteni s preučit-
vijo dokumentacije iz prijave in z razgovori s kandidati. 
Psihološka testiranja niso predvidena.

IV. Direktorja STO imenuje in razrešuje ustanovitelj 
na predlog sveta javne agencije na podlagi javnega 
natečaja v skladu z določbami zakona, ki ureja delovna 
razmerja javnih uslužbencev.

V. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Z 
izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za 
določen čas, za obdobje 5 let, s polnim delovnim časom. 
Delo bo opravljal na sedežu STO in na drugih lokacijah, 
kjer se izvajajo naloge agencije.

VI. Pisno prijavo z izjavami in dokazili je potrebno 
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj 
direktorja STO« na naslov: Javna agencija Republike 
Slovenije za trženje in promocijo turizma Dimičeva uli-
ca 13, 1000 Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje 
tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: 
sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni 
pogojena z elektronskim podpisom.

Rok za prijavo je 15 dni od dneva objave javnega 
natečaja v Uradnem listu RS.

Izbranemu kandidatu bo izdana odločba o imenova-
nju, ki se vroči tudi neizbranim kandidatom.

Za morebitne dodatne informacije v zvezi s postop-
kom javnega natečaja se lahko kandidati obrnejo na 
kadrovsko službo STO, vsak dan od 10. do 12. ure, na 
telefonski številki 01 58 98 550.

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v 
moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženske in moške.

Javna agencija Republike Slovenije
 za trženje in promocijo turizma

mailto:gp@slovenia.info
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Druge objave

– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga 
št. 1).

– Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev jav-
nega razpisa (priloga št. 2).

– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne 
cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3).

– Potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklic-
ne cene.

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

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

ponudnikom.
3. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izlo-

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

stojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik, 
ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje. Če bo med preje-
timi ponudbami več ponudnikov, ki bodo podali enako-
vredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju 
vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno dražbo.

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

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

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

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

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

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

3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogod-
be o prodaji nepremičnin. Kupec plača stroške cenitve 
nepremičnin v višini 300,00 EUR, DDV ter stroške no-
tarskih storitev. Kupec pridobi lastninsko pravico na ne-
premičninah z vpisom le-te v zemljiško knjigo, stroške 
postopka vpisa spremembe lastninske pravice v zemlji-
ško knjigo nosi kupec.

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

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

VIII. Rok za predložitev ponudbe
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepre-

mičnin pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na na-
slov Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, 
ali oddajo v glavni pisarni Občine Lenart najkasneje do 
16. 5. 2022 do 9. ure v vložišče Občine Lenart. Na zaprti 
ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno navedeno: 
»Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin«.

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

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

Št. 478-28/2022 Ob-2221/22
Občina Lenart na podlagi 49. in 51. člena Zakona o 

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 
16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 31/18) in 
2. točke 7. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/10, 
8/11 in 31/17) in Programa nakupa in prodaje stvarnega 
premoženja Občine Lenart za leto 2022, ki ga je spre-
jel Občinski svet Občine Lenart, na 19. redni seji dne 
16. 12. 2021 objavlja

javno zbiranje ponudb 
za prodajo nepremičnin

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

II. Predmet prodaje in izklicna vrednost
Predmet prodaje sta nepremičnini v lasti Občine 

Lenart, in sicer parc. št. *80/1 v izmeri 1867 m2 in parc. 
št. 771/2 v izmeri 248 m2, obe k.o. Zg. Voličina, naslov: 
Zg. Voličina 73, 2232 Voličina. Na parceli št. *80/1 se 
nahajajo stanovanjska stavba v izmeri 60,90 m2 in dve 
kmetijski stavbi v izmeri 48 m2 in 231 m2.

Izklicna cena nepremičnin, ki se prodajata skupaj 
je 50.000,00 EUR/m2 in ne vsebuje 22 % DDV. DDV 
plača kupec.

Prostorski akti, ki veljajo na območju predmetnih 
nepremičnin: Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih 
v Občini Lenart (Uradni list RS, št. 2/01 in 74/04, MUV 
št. 24/05, 35/07, 9/10, 8/11, 5/14 in 16/18).

Podatki o namenski rabi prostora
Osnovna namenska raba: stavbno zemljišče (ob-

močje razpršene gradnje).
III. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
IV. Pogoji prodaje
1. Nepremičnini se prodajata po načelu »videno-

-kupljeno«.
2. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko podajo 

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

3. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja 
ponudb plačati varščino v višini 10 % izklicne cene za 
nepremičnini (brez DDV) na transakcijski račun Občine 
Lenart: 01258-0100010543, odprt pri Banki Slovenije.

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

5. Kupnino lahko kupec poravna tudi v 15 dneh od 
sklenitve pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na 
način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje prodajna 
pogodba za razdrto. V primeru plačila v več obrokih, 
mora kupec neplačani del kupnine zavarovati z nepre-
klicno bančno garancijo izplačljivo na prvi poziv brez 
ugovora.

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

V. Ponudba
1. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje 

sestavine:

mailto:obcina@lenart.si
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Javno odpiranje ponudb bo dne 16. 5. 2022, 
ob 10. uri, v prostorih Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, 
2230 Lenart, soba št. 28, 2. nadstropje.

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

mičnine v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki 
dobijo na Občini Lenart pri Brigiti Rojs, brigita.rojs@
lenart.si, tel. 02/729-13-20, kjer lahko pridobijo tudi raz-
pisno dokumentacijo.

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

Občina Lenart

mailto:brigita.rojs@lenart.si
mailto:brigita.rojs@lenart.si
http://www.lenart.si
http://www.lenart.si
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Objave po Zakonu o medijih

 Ob-2207/22
Ime medija: Radio Gorenc.
Izdajatelj: Radio Gorenc, lokalna radijska postaja 

Tržič, d.o.o., Balos 4, 4290 Tržič.
Lastniki z najmanj 5  % deležem v kapitalu: Novice 

tiskani medij, d.o.o., Škalska cesta 7, 3210 Slovenske 
Konjice (78,8928 % poslovni delež) in Občina Tržič, Trg 
svobode 18, 4290 Tržič (21,1072 % poslovni delež).

Viri financiranja: ekonomska propaganda.
Direktorica: Slavica Oblak.

 Ob-2214/22
Ime medija: Bančni vestnik, revija za denarništvo 

in bančništvo.
Izdajatelj: Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljublja-

na, Šubičeva ulica 2, Ljubljana.
Pravne osebe, ki imajo najmanj pet odstotni delež 

glasovalnih pravic: Addiko Bank d.d., Ljubljana, Banka 
Intesa Sanpaolo d.d., Koper, Banka Sparkasse d.d., 
Ljubljana, BKS Bank AG, Avstrija, N Banka d.d., Ljub-
ljana, Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Deželna banka 
Slovenije d.d., Ljubljana, Gorenjska banka d.d., Kranj, 
Hranilnica LON d.d., Kranj, Nova Kreditna banka Mari-
bor d.d., Maribor, Nova Ljubljanska banka d.d., Ljublja-
na, Primorska hranilnica Vipava d.d., Vipava, SID banka 
d.d., Ljubljana, SKB banka d.d., Ljubljana, UniCredit 
Banka Slovenija d.d., Ljubljana, SKB LEASING d.o.o., 
Ljubljana, Summit Leasing Slovenija d.o.o., Ljubljana in 
GB Leasing d.o.o., Ljubljana.

Imena članov uprave oziroma organa upravljanja: 
direktorica mag. Stanislava Zadravec Caprirolo.

Imena članov nadzornega sveta izdajatelja: Blaž 
Brodnjak, Vojka Ravbar, Damijan Dolinar, Sabina Župec 
Kranjc, Jozef Kausich, Lorenzo Ramajola, Jana Benči-
na Henigman, Mario Henjak, Andrej Andoljšek, Klemen 
Bajt, Mitja Otorepec, Tomaž Šalamon, Renato Založnik, 
Igo Gruden, Dimitrij Pregelj.
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Objave gospodarskih družb

– letnih poročil obeh družb, ki sta udeleženi pri zdru-
žitvi, za zadnja tri poslovna leta; letno poročilo prevzete 
družbe za poslovno leto 2021 bo predstavljalo tudi za-
ključno poročilo prevzete družbe;

– poročil poslovodstev obeh družb, ki sta udeleženi 
pri združitvi;

– poročila nadzornega sveta prevzete družbe o 
pregledu pripojitve.

Vsakemu delničarju bo na njegovo zahtevo najpoz-
neje naslednji delovni dan brezplačno dan prepis zgoraj 
navedenih listin. Če delničar s tem soglaša, se bodo 
kopije listin posredovale po elektronski pošti. Na ome-
njenem naslovu lahko delničar dobi tudi več informacij 
o nameravani združitvi ter njenih posledicah in načinu 
uveljavitve svojih pravic.

Upnike prevzete družbe Coface PKZ zavarovalni-
ca d.d. obveščamo, da bo prevzeta družba s pripojitvijo 
prenehala brez da bi bila opravljena likvidacija, vse pre-
moženje ter pravice in obveznosti prevzete družbe pa 
bodo prešle na prevzemno družbo. Prevzemna družba 
bo kot univerzalni pravni naslednik vstopila v vsa prav-
na razmerja, katerih subjekt je bila prevzeta družba. 
Upniki družbe Coface PKZ zavarovalnica d.d. bodo tako 
s pripojitvijo postali upniki prevzemne družbe. Upniki 
lahko več informacij o nameravani združitvi ter njenih 
posledicah in načinu uveljavitve njihovih pravic pridobijo 
na sedežu družbe Coface PKZ zavarovalnica d.d., na 
naslovu Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, vsak 
delovni dan od 9. do 15. ure, kjer lahko tudi pregledajo 
zgoraj navedene listine. Vsakemu upniku bo na njegovo 
zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno 
dan prepis zgoraj navedenih listin.

Upniki družbe Coface PKZ zavarovalnica d.d. imajo 
v skladu s 622.j členom Zakona o gospodarskih druž-
bah v enem mesecu po objavi tega obvestila pravico 
zahtevati zavarovanje za svoje nezapadle, negotove ali 
pogojne terjatve. Upniki družbe Coface PKZ zavaroval-
nica d.d. lahko to pravico uveljavljajo samo, če verjetno 
izkažejo, da je zaradi čezmejne združitve ogrožena iz-
polnitev njihovih terjatev. Pravice zahtevati zavarovanje 
nimajo tisti upniki, ki imajo ob morebitnem stečajnem 
postopku pravico do prednostnega poplačila.

Skladno s členoma L.236-14 in R.236-8 francoske-
ga gospodarskega zakonika (code de commerce) imajo 
upniki obeh udeleženih družb pravico ugovora zoper 
združitev (droit d’opposition des créanciers), ki se uve-
ljavlja skladno s francoskim pravom.

Coface PKZ zavarovalnica d.d.
Sergej Simoniti

predsednik uprave
Olga Sharkova
članica uprave

 Ob-2213/22
Družba Coface PKZ zavarovalnica d.d. je v skladu 

z drugim odstavkom 622.e člena Zakona o gospodar-
skih družbah dne 15. 4. 2022 sodnemu registru Okrož-
nega sodišča v Ljubljani predložila načrt čezmejne zdru-
žitve, ki je bil objavljen na isti dan pod Srg številko 
2022/45635.

Načrt čezmejne združitve predvideva čezmejno 
pripojitev družbe Coface PKZ zavarovalnica d.d. k nje-
ni edini delničarki, družbi COMPAGNIE FRANÇAISE 
D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR, 
s sedežem v Franciji. Predmetni načrt sta družbi pod-
pisali dne 12. aprila 2022 v obliki notarskega zapisa 
notarke Nine Češarek iz Kočevja, opr. št. SV 209/22.

Pri združitvi sta tako udeleženi sledeči družbi:
– COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE 

POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR (COFACE), 
delniška družba (société anonyme) ustanovljena 
po francoskem pravu, z osnovnim kapitalom v višini 
137.052.417,05 EUR, sedežem na naslovu 1, Place 
Costes et Bellonte, 92279, Bois-Colombes, Francija, 
vpisana v trgovinski in gospodarski register (Registre 
du commerce et des sociétés) Nanterre pod številko 
552 069 791 R.C.S. Nanterre, v nadaljevanju tudi »pre-
vzemna družba«; in

– Coface PKZ zavarovalnica d.d., delniška družba 
ustanovljena po slovenskem pravu, z osnovnim kapitalom 
v višini 8.412.618,92 EUR, s sedežem v Ljubljani in po-
slovnim naslovom Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, Slove-
nija, registrirana pri sodnem registru Okrožnega sodišča v 
Ljubljani pod vložno številko 13919300, matična številka 
1903209000, v nadaljevanju tudi »prevzeta družba«.

Listine iz 2. točke drugega odstavka 622.e člena 
Zakona o gospodarskih družbah so shranjene pri zgoraj 
navedenih sodiščih oziroma registrih za vsako od na-
vedenih družb, za prevzeto družbo pa tudi pri Agenciji 
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

Ker je prevzemna družba hkrati tudi edina delni-
čarka prevzete družbe, predvidena pripojitev ni pred-
met soglasja skupščine prevzete družbe (skladno s 
622.f. členom Zakona o gospodarskih družbah), niti 
predmet soglasja skupščine prevzemne družbe (skladno 
s členom L.236-11 francoskega gospodarskega zakoni-
ka (code de commerce)).

Na sedežu družbe Coface PKZ zavarovalnica d.d., 
na naslovu Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, 
je delničarjem obeh udeleženih družb vsak delovni dan 
od 9. do 15. ure omogočen brezplačni pregled sledeče 
dokumentacije iz drugega odstavka 586. člena Zakona 
o gospodarskih družbah:

– načrta čezmejne združitve, ki sta ga podpisali 
prevzeta in prevzemna družba;
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Objave sodišč

Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice in 
dolžnosti zakonite zastopnice in bo imenovano osebo 
zastopala od dneva postavitve in vse do takrat, dokler 
le-ta ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP).

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 18. 3. 2022

N 25/2021 Os-2114/22
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je v nepravdni zade-

vi predlagateljice Brede Lovrečič, Račice 47, Podgrad, 
ki jo zastopa Manca Vuk Osenar, odvetnica v Kopru, 
zoper nasprotno udeleženko Marijo Capelavti, neznane-
ga bivališča v Italiji, zaradi delitve solastnine, vrednost 
40.000,00 EUR, na podlagi 82. člena Zakona o pravd-
nem postopku v zvezi z 42. členom Zakona o neprav-
dnem postopku s sklepom z dne 9. 3. 2022 nasprotni 
udeleženki Mariji Capelavti, neznanega bivališča v Italiji, 
postavilo začasnega zastopnika odvetnika Valterja Ur-
bančiča, Bazoviška 32, Ilirska Bistrica.

Začasni zastopnik bo zastopal nasprotno udele-
ženko vse dotlej, dokler nasprotna udeleženka 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 Ilirski Bistrici
dne 9. 3. 2022

III N 59/2022 Os-1592/22
Okrožno sodišče v Ljubljani je nepravdni v zade-

vi zoper nasprotnega udeleženca Izeta Mušić, Lič Vi-
cićeva 4, 51323 Delnice, Republika Hrvaška, dejanski 
naslov neznan, zaradi podaljšanja ukrepa trajnejšega 
značaja, ki se vodi pod opr. št. III N 59/2022, o imeno-
vanju začasne zastopnice, 21. februarja 2022 sklenilo, 
da se nasprotnemu udeležencu Izetu Mušiću na podlagi 
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravd-
nem postopku (ZPP) v zvezi z 42. členom Zakona o 
nepravdnem postopku (ZNP-1) postavi začasna zasto-
pnica, odvetnica Irina Machtig, ker je prebivališče na-
sprotnega udeleženca neznano in nima pooblaščenca.

Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice 
in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovanega 
nasprotnega udeleženca zastopala od dneva postavitve 
vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je 
postavil skrbnika (83. člen ZPP). Pritožba zoper ta sklep 
ne zadrži izvršitve (šesti odstavek 9. člena ZIZ).

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 2. 2022

VL 8023/2022 Os-2110/22
Okrajno sod. v Ljubljani – centralni oddelek za vero-

dostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d., Trg 
republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Marko Strnad, Trg 
republike 2, Ljubljana, proti dolžniku Džemalu Babačić, 
Mestni trg 1, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Pavlin 
Karmen – odvetnica, Nazorjeva ulica 12, Ljubljana, za-
radi izterjave 9,898,38 EUR, sklenilo:

Izvršbe

VL 98562/2016 Os-2068/22
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v 

Ljubljani, opr. št. VL 98562/2016 z dne 3. 10. 2016, 
v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča na Jesenicah 
opr. št. VL 98562/2016 z dne 20. 12. 2021, je izvršitelj 
Vito Krevsel 30. 12. 2021 opravil rubež nepremični-
ne, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in gre po podatkih 
GURS za nepremičnino v k.o. 2175 Jesenice, št. stavbe 
2769, št. dela stavbe 4, stoječe na parc. št. 1963/2 k.o. 
2175-Jesenice, na naslovu Cesta v Rovte 5, Jesenice, 
last dolžnika Edina Gerzića, Cesta v Rovte 5, Jesenice, 
do celote, v korist upnika JEKO, d.o.o., Cesta maršala 
Tita 51, Jesenice, zaradi izterjave 569,29 EUR s pri-
padki.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 1. 4. 2022

Amortizacije

N 159/2016 Os-1025/22
V nepravdni zadevi predlagatelja Vistakom s.r.o., 

Galvaniho 12/B, Bratislava 821 04, Slovaška, ki ga za-
stopa direktorica Maja Chlup, naslov za vročanje: Brigita 
Vivod, Letališka cesta 5, Ljubljana, zaradi amortizacije li-
stin, je predlagatelj vložil predlog za amortizacijo nasled-
nje listine: zemljiški dolg v vrednosti 458.000,00 EUR 
predlagatelja Vistakom s.r.o.

Sodišče poziva vse morebitne upravičence iz zgoraj 
navedenih listin, da se sodišču priglasijo v roku 60 dni od 
objave tega oklica in tem roku ugovarjajo zoper predlog 
za razveljavitev ter listine predložijo sodišču.

Če listine v roku 60 dni od objave tega oklica ne 
bodo predložene sodišču, bo sodišče listine razveljavilo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 12. 2021

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

D 490/2021 Os-1922/22
Okrajno sodišče v Domžalah je po okrožni sodnici 

Sergeji Jeras v zapuščinski zadevi po pokojnem Viktorju 
Grošelj, rojen 17. 7. 1934, sin Janeza Grošlja, državljan 
Republike Slovenije, poročen, umrl 14. 11. 2021, na-
zadnje stanujoč Ulica Jelke Komotarjeve 12, Lukovica, 
sklenilo, da se Janu Grošlju, rojenemu 10. 12. 1997, v 
skladu s četrto točko drugega odstavka 82. člena Zako-
na o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom 
Zakona o dedovanju (ZD) postavi začasno zastopnico 
– odvetnico Suzano Miklič Nikič iz Domžal, ker ni znano 
njegovo bivališče in nima pooblaščenca.
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Dolžniku Džemalu Babačić, Mestni trg 1, Ljubljana, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno 
zastopnico.

Za začasno zastopnico se postavi Karmen Pavlin – 
odvetnica, Nazorjeva 12, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do-
tlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 2022

VL 87767/2021 Os-2201/22
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slo-
venija, d.d., Ameriška ulica 4, Ljubljana, ki ga zastopa 
odv. Odvetniška pisarna Lepoša d.o.o., p.p. 1252 Mari-
bor – poštni predali, proti dolžnici Perli Santani Osoria, 
Zaloška cesta 69, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 
1.775,27 EUR, sklenilo:

Dolžnici Perli Santani Osoria, Založka cesta 69, 
Ljubljana – dostava 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 začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Jernej 
Pavšek, Kotnikova ulica 34, Ljubljana.

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 Ljubljani
dne 20. 4. 2022

VIII Ps 295/2022 Os-2203/22
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Komen-

skega 7, Ljubljana, je po triažnem sodniku mag. Anton 
Lisac, v socialnem sporu tožeče stranke Zavod za po-
kojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvor-
ska 15, Ljubljana, zoper toženo stranko Mirando Birsa, 
EMŠO: 1707984505213 (neznano prebivališče), zaradi 
vračila neupravičeno pridobljenih sredstev iz naslova 
rehabilitacije v višini 2.200,00 EUR s pp, izven glavne 
obravnave dne 15. 4. 2022 sklenilo:

V tem socialnem sporu se za začasnega zastopnika 
tožene stranke postavi odvetnik Primož Jazbec, Trdino-
va ulica 5, Ljubljana.

 Začasni zastopnik ima v tem socialnem sporu vse 
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo toženo 
stranko zastopal od dneva postavitve dalje, vse dotlej, 
dokler ne bo le-ta ali njen pooblaščenec nastopil pred 
sodiščem.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2022

III Ps 361/2022 Os-2224/22
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Komen-

skega 7, Ljubljana, je po triažnem sodniku mag. Anton 
Lisac, v socialnem sporu tožeče stranke Zavod Re-
publike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta 
IX/6, Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenka Zdravka 
Lorković, zoper toženo stranko Enes Mašić, EMŠO: 

2509986500453 (nima prebivališča v RS), zaradi vračila 
neupravičeno pridobljenih sredstev iz naslova brezpo-
selnosti v višini 472,50 EUR s pp, izven glavne obrav-
nave dne 20. 4. 2022 sklenilo:

V tem socialnem sporu se za začasno zastopnico 
tožene stranke postavi odvetnica Nina Kuzmič Likozar, 
Resljeva cesta 25, Ljubljana.

Začasna zastopnica ima v tem socialnem sporu vse 
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo toženo 
stranko zastopala od dneva postavitve dalje, vse dotlej, 
dokler ne bo tožena stranka ali njen pooblaščenec na-
stopil pred sodiščem.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2022

II P 193/2020 Os-1824/22
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožnem sodniku 

svétniku Marku Čagranu v pravdni zadevi tožeče stranke 
Kirila Georgiev, Betnavska cesta 1, Maribor, ki ga zasto-
pa Eva Janc, odvetnica na Ptuju, zoper toženo stranko 
Dejana Ognjenovič, Gore Gorevski 40, Naselba Radi-
šani, Butel, Skopje, Severna Makedonija, zaradi plačila 
60.492,50 EUR s pp, o postavitvi začasnega zastopnika 
toženi stranki, na podlagi 5. točke drugega odstavka 
82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, sklenilo:

Toženi stranki se za začasnega zastopnika postavi 
odvetnik Ingmar Bloudek, Maistrova ulica 30, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko do-
kler le-ta ali njen pooblaščanec ne bo nastopila pred 
sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 3. 2022

D 454/2010 Os-1885/22
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici 

Nataši Pavlin Rogelja v zapuščinski zadevi po dne 1. 9. 
1914 umrlem Fogar Luigiu, roj. 2. 12. 1848, z zadnjim 
stalnim prebivališčem Gorica, Piuma 14, Republika Ita-
lija izven naroka, dne 17. 3. 2020 sklenilo:

Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku se zakonitemu dediču zap. 
pravnuku Bressan Mariu, roj. 7. 4. 1937 neznanega biva-
lišča, v tem postopku postavi začasni zastopnik, Rok Pre-
zelj, odvetnik v odvetniški pisarni Podgornik iz Tolmina, 
ki bo zastopal dediča v zapuščinski zadevi D 454/2010 
vse dokler dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne za-
deve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 3. 2022

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 29/2020 Os-1825/22
V zapuščinski zadevi po pokojnem Jožetu Rogač, 

roj. 13. 7. 1957, državljanu Republike Slovenije, umrl 
3. 4. 2020, nazadnje stanujoč Stantetova ulica 5, Ivanč-
na Gorica, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče 
na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o 
dedovanju (v nadaljevanju: ZD) izdaja oklic neznanim 
upnikom.

Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo 
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premo-
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ženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obvez-
nostih, ter da lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z 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 tega 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 
stečajno maso brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina prešla v last Republike Slovenije, ki na 
podlagi prvega odstavka 142.a člena ZD ne odgovarja 
za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 14. 3. 2022

D 45/2022 Os-1837/22
V zapuščinski zadevi po pokojnem Štih Josipu, 

rojen 27. 4. 1890, umrl 18. 9. 1957, nazadnje stanujoč 
Cesta 68, Dobrepolje, sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem.

S tem oklicem zato sodišče poziva morebitne druge 
dediče po pokojnem, ki mislijo, da imajo pravico do dedi-
ščine na podlagi zakona, da 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 nadaljevalo za-
puščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 14. 3. 2022

D 275/2021 Os-1821/22
Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 

postopek po pokojni Umihani Hadžić, rojeni 3. 1. 1961, 
nazadnje stanujoči na naslovu Ulica Staneta Bokala 11, 
Jesenice, ki je umrla 17. 6. 2021.

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 zapust-
nikove 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 prene-
se v stečajno maso zapuščine brez dedičev, v skladu z 
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 9. 3. 2022

D 15/2022 Os-2118/22
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier v 

zapuščinski zadevi po dne 10. 1. 1943 umrlem Jakobu 
Zvonarju, roj. 10. 7. 1863, nazadnje stanujočem Mrčna 
sela 2, p. Koprivnica, izven naroka, dne 6. aprila 2022 
podaja naslednji oklic:

Zakoniti dediči po pokojnem Jakobu Zvonarju, roj. 
10. 7. 1863, nazadnje stanujočem Mrčna sela 2, p. Ko-
privnica, se pozivajo, da v roku 1 leta od objave oklica 
na oglasni deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu 
RS, priglasijo svoje pravice do zapuščine.

Po poteku tega roka, bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 6. 4. 2022

II D 2672/2020 Os-2181/22
Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani se vodi zapu-

ščinski postopek po pok. Marjanci Juh, roj. dne 2. 8. 
1950, umrli dne 22. 8. 2020, nazadnje stanujoči na na-
slovu Ob potoku 9, Škofljica, drž. Republike Slovenije.

Ker sodišču niso znani podatki o morebitnih dedičih 
II. oziroma III. dednega reda, k dedovanju pa sta se že 
priglasili oporočni dedinji, sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da imajo pra-
vico do dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščin-
skem postopku po zapustnici poziva, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku 
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo 
in zaključilo na podlagi razpoložljivih podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 2022

I D 990/2021 Os-1734/22
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okraj-

nem sodišču v Mariboru, po pokojni Ivanki Černej, roj. 
28. 12. 1923, vdovi, drž. RS, nazadnje stan. Gregorči-
čeva ulica 25, Maribor, umrli 6. 2. 2021, pridejo v poštev 
kot dediči po pokojni dediči I., II. oziroma III. dednega 
reda, neznanih imen in naslovov.

Sodišče zato poziva dediče I., II. oziroma III. ded-
nega reda, neznanih imen in naslovov ter vse, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodi-
šču v enem letu od objave tega oklica pod opr. št. ID 
990/2021, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.

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

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 2. 2022

II D 1255/2013 Os-1789/22
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 

sodišču v Mariboru, po pokojni Ani Semič, drž. RS, roj. 
19. 2. 1927, samski, nazadnje stan. Fluksova ulica 1, 
Maribor, ugotovilo, da 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 
premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustničinih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v 
stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapušči-
na brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o za-
puščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva 
objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to 
zahtevo v zapuščinskem postopku in (2) vloži predlog za 
začetek postopka stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 58 / 29. 4. 2022 / Stran 1367 

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 
stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je 
predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, 
ki na podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapust-
ničine dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 3. 2022

II D 1614/2020 Os-1790/22
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 

sodišču V Mariboru, po pokojni Ivani Škrbinek, roj. Ma-
gerl, roj. 9. 5. 1892, vdova, nazadnje stan. Ruše 18, 
Ruše, umrli 15. 7. 1963, 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 
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 zapušči-
ne 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 v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel 
stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je 
predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, 
ki na podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapust-
nikove dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 3. 2022

D 458/2021 Os-1822/22
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po dne 1. 7. 2021 umrli Uršič Lidiji, pok. Pe-
tra, roj. 18. 2. 1935, z zadnjim stalnim prebivališčem 
Bilje 144, Renče.

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

dovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo 
tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, 
sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o 
zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo 
in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 1. 2022

D 660/2021 Os-1836/22
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po dne 12. 8. 2021 umrlem Mučič Ljubomiru, sin 
Rafaela, roj. 12. 10. 1955, z zadnjim stalnim prebivali-
ščem Na hribu 1, Šempeter pri Gorici.

Zapustnikovi zakoniti dediči II. dednega reda so se 
dedovanju odpovedali, zato pridejo v poštev za dedova-

nje dediči III. dednega reda (zap. tete in strici oziroma 
bratranci in sestrične), ki pa sodišču niso znani.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo 
tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, 
sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o 
zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo 
in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 3. 2022

D 8/2021 Os-2065/22
Okrajno sodišče v Postojni je po okrajni sodnici 

Zdenki Čeč Paternost v zapuščinski zadevi po pok. 
Evgenu Gallatia, roj. 20. 2. 1876, iz Planine, ki je umrl 
dne 22. 1. 1914, naslovno sodišče odredilo izdajo oklica.

V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče na pod-
lagi spisovnih podatkov in opravljenih poizvedb ugoto-
vilo, da je zapustnik umrl dne 22. 1. 1914 ter da po njem 
zapuščinski postopek ni bil izveden. Po podatkih spisa 
je bil zapustnik poročen z Roso Hawlina (1879–1959), 
s katero je imel dva sinova, Reinholda Gallatio in 
Hellmutha Gallatio. Reinhold Gallatia (1908–1963) je 
živel v Švici (Lugano), Hellmuth Gallatia (1905–1970) 
pa v Argentini (Buenos Aires). Podatkov o morebitnih 
drugih potomcih sodišče nima. Ker torej sodišče ne 
razpolaga s podatki, katere osebe pridejo v poštev kot 
zakoniti dediči, iz katerega koli dednega reda, na pod-
lagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, 
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine oziroma do 
sodelovanja v zapuščinskem postopku po pokojnem 
Evgenu Gallatii, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica na spletni strani sodišča in na sodni 
deski. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski 
postopek nadaljevalo in zaključilo na podlagi razpolož-
ljivih podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 31. 3. 2022

D 345/1957 Os-1882/22
Pri naslovnem sodišču je v teku zapuščinski po-

stopek po pokojnem Mihaelu Mlakarju, rojenem 14. 7. 
1881, umrlem 16. 3. 1957, kmetovalcu, vdovcu, državlja-
nu Republike Slovenije, nazadnje stanujočem Lovrenc 
na Dravskem polju 19, Lovrenc na Dravskem polju.

Morebitne upnike obveščamo, da lahko pri zapu-
ščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki 
sestavlja zapuščino, in zapustnikovih že znanih obvez-
nostih.

Zapustnikove upnike se poziva, da lahko v šestih 
mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona 
o dedovanju, ki določa, da upnik lahko zahteva, da se 
zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso za-
puščine brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu 
obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
upnika, prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez de-
dičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti po-
trdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel 
stečaja zapuščine brez dedičev, bo sodišče v skladu z 
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219. členom Zakona o dedovanju premoženje izročilo 
Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 17. 3. 2022

D 23/2022 Os-1838/22
Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku za-

puščinski postopek po pokojni Jožefi Žolger, rojeni dne 
21. 2. 1931, nazadnje stanujoči Loka pri Žusmu 67, Loka 
pri Žusmu, umrli dne 16. 11. 2021.

Dedinji I. dednega reda sta se odpovedali dediščini, 
sodišču pa ni znano, ali je po zapustnici kaj dedičev II. 
oziroma III. dednega reda, zato s tem oklicem poziva 
osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se 
čim prej, najkasneje pa v roku 1 leta od objave tega 
oklica na sodni deski sodišča, spletni strani sodišča in v 
Uradnem listu RS, priglasijo sodišču.

Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 15. 3. 2022

D 69/2022 Os-1839/22
Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku za-

puščinski postopek po pokojnem Zvonku Ptiček, rojen 
dne 7. 3. 1962, nazadnje stanujoč Razgledna ulica 2, 
Štore, državljan Republike Slovenije, samski, umrl dne 
12. 6. 2021.

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 
dedovanju, 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 15. 3. 2022

D 20/2020 Os-1848/22
Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil 

uveden zapuščinski postopek po pok. Rampre Janezu, 
roj. 29. 3. 1972, nazadnje stalno stan. Celjska cesta 11, 
Rogatec, umrlem dne 26. 12. 2019.

Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju (v nadaljevanju: ZD), poziva sodišče vse 
zapustnikove upnike, da priglasijo svoje terjatve pri tem 
sodišču najkasneje v roku 6 mesecev od objave tega 
oklica, v katerem lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD. Upniki 
lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o 
premoženju, ki sestavljajo zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih.

Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne 
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila o 
vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez 

dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski 
postopek tako, da bo zapuščino brez dedičev izročilo 
Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 1. 3. 2022

D 205/1948 Os-2090/22
V zapuščinskem postopku po pokojnem Viderger 

Antonu, rojenem 3. 4. 1872, umrlem 16. 5. 1948, z 
zadnjim bivališčem na naslovu Goljek 4, Čatež, Velika 
Loka, sodišče poziva neznane dediče I., II. in Ill. dedne-
ga reda in neznane upnike po pok. Viderger Antonu, da 
se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega 
oklica kot dediči oziroma upniki, v skladu z 206. členom 
Zakona o dedovanju (ZD). V zapuščino spadajo parc. 
št. 1826, 1824 in 1825 k.o. 1402 Selo-Mirna, do 1/1.

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

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če ne bo dedičev oziroma če noben upnik 
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine v 
stečajno maso stečaja zapuščine, Republika Slovenija 
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko v 6 mesecih od dneva objave oklica 
zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v 
stečajno maso.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 25. 3. 2022

D 221/2021 Os-2091/22
V zapuščinskem postopku po pokojnem Čergano-

vić Danilu, rojenem 8. 12. 1982, umrlem 15. 11. 2021, 
z zadnjim bivališčem na naslovu Cankarjeva ulica 23, 
Trebnje, sodišče poziva neznane dediče I., II. in III. 
dednega reda in neznane upnike po pok. Čerganović 
Danilu, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od 
objave tega oklica kot dediči oziroma upniki, v skladu 
z 206. členom Zakona o dedovanju (ZD). V zapušči-
no spadajo: osebni avtomobil znamke Renault Mega-
ne Sedan 1.5 DCI, letnik 2003, reg. št. NM NS-030, 
VIN: VF1LM0FC529362840, osebni avtomobil znamke 
Renault Laguna Grandtour 1.5 DCI, letnik 2013, reg. 
št. NM CV-878, VIN: VF1KT12C649746217, neizplača-
na sredstva pri ZPIZ ter denarna sredstva na računu pri 
NLB d.d., št. 02971-2447035218.

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

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če ne bo dedičev oziroma če noben upnik 
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine v 
stečajno maso stečaja zapuščine, Republika Slovenija 
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko v 6 mesecih od dneva objave oklica 
zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v 
stečajno maso.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 25. 3. 2022

D 27/2022 Os-2092/22
V zapuščinskem postopku po pokojni Košiček Ani, 

rojeni 29. 7. 1940, umrli 7. 1. 2022, z zadnjim bivališčem 
na naslovu Male Dole pri Stehanji vasi 5, Trebnje, so-
dišče poziva neznane dediče I., II. in III. dednega reda 
in neznane upnike po pok. Košiček Ani, da se priglasijo 
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sodišču v roku enega leta od objave tega oklica kot 
dediči oziroma upniki, v skladu z 206. členom Zakona 
o dedovanju (ZD). V zapuščino spadajo neizplačana 
pokojnina pri ZPIZ in denarna sredstva na računu pri 
NLB d.d., št. 02971-2443512857.

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

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če ne bo dedičev oziroma če noben upnik 
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine v 
stečajno maso stečaja zapuščine, Republika Slovenija 
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko v 6 mesecih od dneva objave oklica 
zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v 
stečajno maso.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 25. 3. 2022

Oklici pogrešanih

N 47/2021 Os-2024/22
Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil 

na predlog Stanka Petka, Dol pri Šmarju 8, Šmarje pri 
Jelšah, uveden nepravdni postopek zaradi razglasitve 
pogrešanega Martina Jagodiča, roj. 11. 11. 1941 za mrt-
vega, ki ga zastopa skrbnik za poseben primer, odvetnik 
Urban Seničar.

Na podlagi drugega odstavka 126. člena Zakona o 
nepravdnem postopku (ZNP), sodišče poziva pogreša-

nega, oziroma vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, da 
to v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sporočijo 
sodišču, sicer bo sodišče po poteku tega roka pogreša-
no osebo razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 23. 3. 2022

Kolektivni delovni spori

X Pd 7/2022 Os-2202/22
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi 

51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih – 
ZDSS-1 obvešča zainteresirani stranki, da je uveden 
kolektivni delovni spor med predlagateljem Sindikat po-
licistov Slovenije, Opekarniška cesta 15C, Celje in na-
sprotnim udeležencem Republika Slovenija, Gregorčiče-
va ulica 20, Ljubljana, zaradi kršitve kolektivne pogodbe.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci 
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, 
imajo možnost, da se postopka udeležijo (prvi odstavek 
51. člena ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko 
prijavijo ves čas postopka, na naroku ali s pisno vlogo 
(drugi odstavek 51. člena ZDSS-1).

Pripravljalni in prvi narok za glavno obravnavo je 
razpisan na dan 27. 5. 2022 ob 12. uri, soba št. 3/III. nad., 
Delovno in socialno sodišče, Resljeva 14, Ljubljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na ogla-
sni deski tega sodišča dne 20. 4. 2022.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2022
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Preklici

Spričevala preklicujejo 

Menart Sonca, Luize Pesjakove ul. 22, Ljubljana, 
diplomo, izdala Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 
leto izdaje 2016. gnb-344045

Drugo preklicujejo 

ANDREJ TOMAŽIČ S.P., Gladomes 49, 
Zgornja Ložnica, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500056477000, izdano na ime Rajko Zidovnik, 
izdal Cetis Celje d.d. gnr-344054

GO - GO D.O.O., Pod Lazami 17, Šempeter pri 
Gorici, izvod licence št. GE011269/04082/002, za vozilo 
Iveco Daily, reg. št. GOUZ-688, veljavnost do 4. 2. 2025. 
gng-344040

Ivanović Josip, Letuš 81D, Šmartno ob Paki, izka-
znico vojnega veterana, št. 009836 z dne 18. 9. 1998. 
gnd-344043

JASCO d.o.o., Rozmanova ulica 33, Krško, do-
volilnico št. 2020, oznaka države 070, država BIH. 
gnz-344046

JASCO d.o.o., Rozmanova ulica 33, Krško, do-
volilnico št. 2021, oznaka države 070, država BIH. 
gny-344047

JASCO d.o.o., Rozmanova ulica 33, Krško, do-
volilnico št. 2023, oznaka države 070, država BIH. 
gnx-344048

JASCO d.o.o., Rozmanova ulica 33, Krško, do-
volilnico št. 2019, oznaka države 070, država BIH. 
gnw-344049

JASCO d.o.o., Rozmanova ulica 33, Krško, dovolilni-
co št. 2014, oznaka države 070, država BIH. gnv-344050

JASCO d.o.o., Rozmanova ulica 33, Krško, do-
volilnico št. 2017, oznaka države 070, država BIH. 
gnu-344051

JASCO d.o.o., Rozmanova ulica 33, Krško, do-
volilnico št. 2011, oznaka države 070, država BIH. 
gnt-344052

Marinič Miroslav, Šafarsko 41A, Razkrižje, izkazni-
co vojnega veterana, št. 014531 z dne 5. 8. 1998, izdala 
UE Ljutomer. gne-344042

 Redžepi Jahja, Ditingerjeva 7, Ravne na Koroškem, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500006877006, iz-
dal Cetis Celje d.d. gnw-344053

ŠVARA AVTOPREVOZNIŠTVO D.O.O., Rodiška 
cesta 18, Kozina, potrdilo o uspešno opravljenem pre-
izkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence 
v cestnem prometu, št. 607743, izdano na ime Robert 
Švara, izdalo Ministrstvo za promet in zveze, leto izdaje 
1997. gnc-344044

Zupanc Marjan, Krožna pot 18, Šenčur, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500062614000, izdal Cetis 
Celje, d.d. gnf-344041
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