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Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih 
(Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – 
ZUJF) in 14. ter 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Center za podjetništvo in turizem (Uradni list RS, 
št. 99/08 in popr. 9/09), sklepa št. K4 – 1/2014 Sveta 
zavoda Centra za podjetništvo in turizem Krško, Pra-
vilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest v javnem zavodu Center za podjetništvo in turizem 
Krško in Statuta javnega zavoda Centra za podjetništvo 
in turizem Krško, se razpisuje delovno mesto za

direktorja/direktorico javnega zavoda Centra za 
podjetništvo in turizem Krško.

Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni javni natečaj, 
mora izpolnjevati naslednje pogoje:

– ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali speciali-
zacijo po visokošolskih strokovnih programih ali magi-
sterij 2. stopnje bolonjskega programa,

– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju 
vodenja ali na področju svetovanja ter pospeševanja 
razvoja malega gospodarstva,

– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– pozna delo na področju podjetništva ali turizma,
– državljanstvo Republike Slovenije, znanje ura-

dnega jezika,
– vozniški izpit B kategorije,
– znanje dveh jezikov, od tega aktivno vsaj en sve-

tovni jezik,
– nekaznovanost za kazniva dejanja gospodarske-

ga kriminala,
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi nakle-

pnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dol-
žnosti in ne sme bili obsojen na nepogojno kazen zapora 
v trajanju več kot šest mesecev,

– zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna 
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti.

Ostali pogoji:
– poleg navedenih pogojev mora kandidat predložiti 

vizijo programa razvoja in ukrepe za dosego program-
skih ciljev dejavnosti Centra za podjetništvo in turizem 
Krško.

Prijava mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zah-

tevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja 

in smer izobrazbe ter leto, mesec, dan in ustanova, na 
kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja delovnih iz-
kušenj, v kateri kandidat navede datum pridobljenih de-
lovnih izkušenj pri posameznem delodajalcu, ter kratko 
opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu,

3. pisno izjavo o znanju uradnega jezika,
4. pisno izjavo o znanju tujega jezika,
5. pisno izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– da ima opravljen izpit B kategorije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

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

– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožni-
ca zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti,

6. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega 
postopka dovoljuje Centru za podjetništvo in turizem 
Krško pridobitev podatkov iz 5. točke tega javnega nate-
čaja iz uradne evidence. V primeru, da izbrani kandidat 
s tem ne bo soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna 
dokazila.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno raz-
merje za določen čas, 4 leta, s polnim delovnim časom.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev 
ter svoj življenjepis s kontaktnimi podatki naj kandi-
dati vložijo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici 
z označbo »Javni natečaj – direktor«, na naslov Center 
za podjetništvo in turizem Krško, Cesta krških žrtev 46, 
8270 Krško, in sicer v roku 8 dni po objavi na Zavodu 
RS za zaposlovanje ter na spletni strani Centra za pod-
jetništvo in turizem Krško, www.cptkrsko.si.

Formalno nepopolne prijave (vloge, ki ne vsebujejo 
vseh zgoraj navedenih izjav), se ne bodo uvrstile v iz-
birni postopek v skladu z 21. členom Statuta javnega 
zavoda Centra za podjetništvo in turizem Krško.

Svet zavoda Centra za podjetništvo in turizem Kr-
ško opravi izbor in o svojem izboru obvesti prijavljene 
kandidate, v roku, ki ni daljši kot 30 dni od dneva obja-
ve javnega razpisa, vendar je odločitev o imenovanju 
direktorja pravno veljavna šele po sprejetem soglasju 
ustanovitelja.

Svet zavoda Centra za podjetništvo  
in turizem Krško

Razpisi delovnih mest
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Izvršbe

In 106/2013 Os-2117/14

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Kamniku In 106/2013 z dne 23. 10. 2013, ki je po-
stal pravnomočen dne 18. 2. 2014, je bila na podlagi 
rubežnega zapisnika izvršitelja Marjana Hojsa opr. št. 
IZV 2014/01775 z dne 14. 2. 2014 nepremičnina, ki ni 
vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 1 v 1. 
nadstropju, v izmeri 49 m2, v stanovanjski hiši na na-
slovu Tomšičeva 11, Kamnik, ki stoji na parc. št. 24/1, 
k.o. 1911 – Kamnik, identifikacijska št. stanovanja 
1911-00539-001, last dolžnika Mamuta Daima, zaru-
bljena v korist upnika SKB banka d.d. Ljub ljana, zaradi 
izterjave 131.664,43 € s pp.

Okrajno sodišče v Kamniku  
dne 19. 3. 2014

In 1476/2013 Os-2151/14

V izvršilni zadevi In 1476/2013, ki se vodi 
na predlog upnice UniCredit Banka Slovenije d.d., 
Šmartinska 140, Ljub ljana, zoper dolžnico Dar-
jo Kočevar, Kvedrova ulica 2, Ptuj, zaradi izterjave 
74.081,90 EUR s pp, je bil na podlagi sklepa o izvršbi 
In 1476/2013 z dne 3. 1. 2014 po izvršitelju 3. 3. 2014 
opravljen rubež nepremičnine dolžnice, ki ni vpisana 
v zemljiško knjigo – dvosobnega stanovanja št. 2, 
v pritličju, na naslovu Keleminova ulica 4, Maribor (št. 
stavbe 967, k.o. 680 – Tezno).

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 28. 3. 2014

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 16/2011 Os-4246/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajni sodnici 
Mateji Gabrovšek v nepravdni zadevi predlagateljev: 
1. Cirila Marov, Vojkova cesta 71, Ljub ljana, 2. Stanislav 
Knez, Vojkova cesta 71, Ljub ljana, 3. Petra Kramarič, 
Vojkova cesta 71, Ljub ljana, 4. Tatjana Premrov, Vojko-
va cesta 71, Ljub ljana, 5. Štefka Casar, Vrtna ulica 3, 
Murska Sobota, 6. Jožef Casar, Vrtna ulica 3, Murska 
Sobota, 7. OMV Slovenija d.o.o., Ferrarska cesta 7, 
Koper, in 8. Andrej Šumi, Alpska 52, Lesce, ki jih vse 
zastopa Klavdija Šušnjara, direktorica podjetja Arkada 
nepremičnine d.o.o., Celovška cesta 185, Ljub ljana, ob 
udeležbi: 1. Giposs gradbena podjetja Ljub ljana d.o.o., 
Stegne 27, Ljub ljana, 2. upravnik Metalka stanovanj-
ske storitve d.o.o., Industrijska 1, Ljub ljana, 3. UniC-
redit banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljub ljana, 
4. Iztok Žaberl, Dragomelj 77, Domžale, 5. Uroš Ožolt, 

Jakčeva ulica 40, Ljub ljana, 6. Mija Injac Ožbolt, Jak-
čeva ulica 40, Ljub ljana, 7. Nevenka Živkovič, Vojkova 
cesta 71, Ljub ljana, 8. Drago Živkovič, Vojkova cesta 71, 
Ljub ljana, 9. Viktor Pegam, Vojkova cesta 71, Ljub ljana, 
10. ACH, d.d., Baragova 5, Ljub ljana, 11. Vesna Zalar, 
Linhartova cesta 45, Ljub ljana, 12. Nova Ljub ljanska 
banka d.d., Trg republike 2, Ljub ljana, ki jo zastopa 
Boris Bavdek, odvetnik v Ljub ljani, 13. Radoslav Gli-
gorijević, Vojkova cesta 71, Ljub ljana, ki ga zastopa 
pooblaščenec Alexander von Thurn Taxis, 14. Rosvita 
Toplak, Ploščad dr. Tineta Zajca 5, Trzin, 15. Ivanka 
Turk, Vojkova cesta 71, Ljub ljana, 16. Ivan Turk, Vojkova 
cesta 71, Ljub ljana, 17. Banka Volksbank d.d., Dunajska 
cesta 128a, Ljub ljana, na podlagi dopolnitve predloga 
z dne 17. 7. 2013 v postopku vzpostavitve etažne lastni-
ne, dne 14. 10. 2013 izdalo sklep o začetku vzpostavitve 
naslednje listine:

– identifikacijski znak nepremičnine in podatki 
o vsebini listine: Prodajna pogodba BS-3 ST-1, E 14/81 
z dne 24. 8. 1982. Predmet pogodbe: stanovanje št. 80, 
v izmeri 43,65 m2, v 10. nadstropju na naslovu Vojkova 
ulica 71 v Ljub ljani. Stanovanje ni vpisano v zemljiško 
knjigo. ID nepremičnine, s katerim je vpisana v kataster 
stavb: 1736-1068-229,

– oseba, ki jo je izstavila: SOZD ZGP GIPOSS, 
Ljub ljana, Dvoržakova 5,

– oseba, v korist katere je izstavljena: Silvester 
Pust in Tadeja Pust, oba Ljub ljana, 29. hercegovske 
divizije 6,

– podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjiž-
ba lastninske pravice: OMV Slovenija, d.o.o., Koper, 
Ferrarska ulica 7.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic pri prej 
navedeni nepremičnini, še posebej:

1. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za 
dovolitev vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini 
v njeno korist,

2. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za do-
volitev vknjižbe druge stvarne pravice na nepremičnini 
v njeno korist proti osebi, v korist katere je bila izstavlje-
na listina, katere vzpostavitev se v postopku zahteva, in 
da ima zato v posesti izvirnik te listine,

3. zemljiško knjižni lastnik nepremičnine,
4. oseba, ki je v predlogu za vzpostavitev 

zemljiško knjižne listine navedena kot oseba, ki je li-
stino izstavila,

da v enem mesecu od objave tega oklica v Ura-
dnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski so-
dišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist predlagatelja. Oseba iz točke 
1. ali 2. mora z ugovorom zahtevati vknjižbo lastninske 
oziroma druge stvarne pravice v svojo korist, in mu pri-
ložiti listine, ki so podlaga za to vknjižbo. Oseba iz točke 
2. mora ugovoru priložiti tudi izvirnik listine, katere vzpo-
stavitev se v postopku zahteva.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 14. 10. 2013

Objave sodišč
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Oklici o začasnih zastopnikih in 
skrbnikih

In 39/2012 Os-2163/14

Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici - 
svetnici Darinki Plevnik v izvršilni zadevi upnika Dela-
vska hranilnica d.d. Ljub ljana, Miklošičeva cesta 5, Ljub-
ljana, zoper dolžnika Jakob Rozman, Vodnikova cesta 8, 
Bohinjska Bistrica, ki ga zastopa zak. zast. odv. Jože 
Vardjan, Ulica Staneta Rozmana 4, Črnomelj, zaradi 
izterjave 8.181,74 EUR s pripadki, na podlagi 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP) 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (v 
nadaljevanju: ZIZ), dne 26. 3. 2014 postavlja začasne-
ga zastopnika, dolžniku Jakobu Rozmanu, Vodnikova 
cesta 8, Bohinjska Bistrica.

Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik – odvetnik 
Jože Vardjan, Ulica Staneta Rozmana 4, Črnomelj.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal dolžni-
ka Jakoba Rozmana, Vodnikova cesta 8, Bohinjska 
Bistrica, vse do takrat, dokler le-ta ali njegov poobla-
ščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma organ, 
pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju  
dne 26. 3. 2014

P 46/2014 Os-2205/14

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku 
Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke: Jože 
Kambič, Gradnik 1, Semič, ki ga zastopa Anton Zajc, 
odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko neznani de-
diči po pok. Belopavlovič Janku, Škemljevec 7 (tudi 2), 
Suhor, zaradi priznanja lastninske pravice na podlagi 
priposestvovanja pcto 400,00 €, v smislu 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), dne 
24. marca 2014 postavilo začasnega zastopnika ne-
znanim dedičem po pok. Belopavlovič Janku, nazadnje 
stan. Škemljevec 7 (tudi 2), Suhor.

Začasni zastopnik je Jože Vardjan, odvetnik v Čr-
nomlju.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene 
stranke neznani dediči po pok. Belopavlovič Janku, na-
zadnje stan. Škemljevec 7 (tudi 2), Suhor, do takrat, do-
kler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred 
sodiščem oziroma dokler organ pristojen za socialne 
zadeve sodišču ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju  
dne 24. 3. 2014

VL 158847/2013 Os-2164/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Hypo 
Leasing podjetje za financiranje d.o.o., Dunajska 
cesta 117, Ljub ljana, ki ga zastopa odv. Pelko Rok – 
odvetnik, Razlagova ulica 9, Celje, proti dolžniku Ivanu 
Klančar, Dunajska cesta 101, Ljub ljana, ki ga zastopa 
odv. Aleš Kovač, Dalmatinova 5, Ljub ljana - dostava, 
zaradi izterjave 8.660,30 EUR, sklenilo:

dolžniku Ivanu Klančar, Dunajska cesta 101, Ljub-
ljana se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Aleš Ko-
vač, Dalmatinova 5, Ljub ljana.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 4. 3. 2014

VL 208910/2013 Os-2254/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Dragica 
Bračko, Ob gozdu 14, Maribor - dostava, ki jo zastopa 
zak. zast. Staninvest družba za poslovanje z nepremič-
ninami d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Danica 
Cimerman, Ob gozdu 14, Maribor - dostava, ki jo zastopa 
zak. zast. Staninvest družba za poslovanje z nepremični-
nami d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Janez Han-
žel, Ob gozdu 14, Maribor - dostava, ki ga zastopa zak. 
zast. Staninvest družba za poslovanje z nepremičninami 
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Juraj Kontrec, Ob 
gozdu 14, Maribor - dostava, ki ga zastopa zak. zast. 
Staninvest družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., 
Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Marika Rek, Kosarje-
va 27, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest družba 
za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Gregorčičeva 
ulica 19, Maribor; Anes Šabić, Ob gozdu 14, Maribor - do-
stava, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest družba za po-
slovanje z nepremičninami d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, 
Maribor; Anrej Vesel, Šarhova ulica 28, Ljub ljana - dosta-
va, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest družba za poslo-
vanje z nepremičninami d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, 
Maribor; Aleš Zamuda, Ob gozdu 14, Maribor - dostava, 
ki ga zastopa zak. zast. Staninvest družba za poslovanje 
z nepremičninami d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, 
proti dolžniku: Serbez Dranqolli, Ulica oktobarske revolu-
cije 25, Peje, Srbija; Myrteza Dranqolli, Mujo Krasniqi 15, 
Priština, Srbija; Haki Dranqolli, B. Vukmirovića 48, Peje, 
Srbija, ki jih zastopa zak. zast. odv. Andrej Vovšek, Vita 
Kraigherja 5, Maribor; Salih Dranqolli, Wesley Clark 84, 
Peje, Srbija; Nexhat Dranqolli, Wesley Clark 48, Peje, 
Srbija, zaradi izterjave 1.695,07 EUR, sklenilo:

dolžniku Haki Dranqolli se na podlagi 4. točke dru-
gega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
– ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavaro-
vanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Andrej 
Vovšek, Vita Kraigherja 5, Maribor.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 10. 4. 2014

IV P 892/2012 Os-1516/14

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici - 
svétnici Lidiji Križman, v pravdni zadevi tožeče stranke 
Nejma Fijuljanin, Žikarce 93, Zgornja Korena, ki jo za-
stopa Janko Jerman, odvetnik v Mariboru, zoper toženo 
stranko: Vehbija Fijuljanin, neznanega naslova, zaradi 
razveze zakonske zveze in plačila preživnine zakoncu, 
o postavitvi začasnega zastopnika toženi stranki, na 
podlagi določil 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP, sklenilo:
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toženi stranki se kot začasni zastopnik postavi od-
vetnica Milena Prelog, Ulica talcev 23, Maribor.

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

Okrožno sodišče v Mariboru  
dne 14. 2. 2014

Oklici dedičem

IV D 1998/2012 Os-1982/14

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-
ski postopek po pok. Antonu Struna, roj. dne 5. 9. 1941, 
nazadnje stan. Spodnji Rudnik II/60, Ljub ljana, drž. Re-
publike Slovenije, ki je umrl dne 21. 6. 2012.

Dediči 1. dednega reda (zap. žena Marija Struna, 
zap. sin Gregor Struna in zap. sin Matija Struna) so se 
dedovanju po pokojnem odpovedali. Zap. starša sta 

umrla pred zapustnikom. Zapustnik je imel brata Miro-
slava Struno, sestro Marijo Kmet, brata Jožeta Struno, 
ki je umrl pred zapustnikom in je zapustil tri otroke oziro-
ma zap. nečaka Andreja Struno, zap. nečakinjo Heleno 
Struna Dan in zap. nečakinjo Sonjo Zaletelj ter sestro 
Štefko Struna, ki je umrla že kot otrok brez potomcev. 
Vsi navedeni dediči 2. dednega reda, zap. brat Miroslav 
Struna, zap. sestra Marija Kmet, zap. nečak Andrej Stru-
na, zap. nečakinja Helena Struna Dan in zap. nečakinja 
Sonja Zaletelj, so se dedovanju po pokojnem odpoveda-
li. Ostali dediči, to so morebitni dediči 3. dednega reda, 
pa sodišču niso znani.

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju neznane dediče ter vse ostale, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine po pok. Antonu 
Struni, poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek 
nadaljevalo ter zaključilo zapuščinsko zadevo na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 19. 3. 2014
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