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Razpisi delovnih mest

 Ob-4020/14

Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, na 
podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 45/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 – Odl. US, 36/00 
– ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 11. člena Odloka o usta-
novitvi Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija 
(Uradni list RS, št. 79/12) objavlja javni razpis za prosto 
delovno mesto:

direktor/ica Javnega zavoda za kulturo, mladino 
in šport Litija.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno raz-
merje za določen čas – za 5-letni mandat, za polni 
delovni čas. Naloge na delovnem mestu direktorja, ki 
opravlja tudi dela in naloge enega od vodij zavodovih 
enot, se opravljajo na sedežu zavoda Trg na Stavbah 
8a, 1270 Litija.

Kandidati morajo poleg izpolnjevanja splošnih po-
gojev:

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

pnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dol-
žnosti, ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
šest mesecev,

– da zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica 
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti,

izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da imajo najmanj visokošolsko strokovno ali uni-

verzitetno izobrazbo družboslovne smeri oziroma sto-
pnjo izobrazbe družboslovne smeri, ki v skladu z zako-
nom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza ravni te zahtevane 
izobrazbe ter opravljen strokovni izpit s področja svojega 
dela,

– da imajo najmanj 5 let vodstvenih izkušenj na 
primerljivih delovnih mestih ter ustrezne organizacijske 
sposobnosti,

– da obvladajo slovenski jezik in izkazujejo znanje 
vsaj enega tujega svetovno znanega jezika,

– da strokovno poznajo delo in področja delovanja 
zavoda.

Kandidati za direktorja morajo k prijavi na razpis 
priložiti:

– pisno izjavo o izpolnjevanju splošnih pogojev in 
pooblastilo, da kandidat dovoljuje Občini Litija prido-
bivanje podatkov o izpolnjevanju navedenih splošnih 
pogojev iz uradnih evidenc,

– kopijo diplome, iz katere bo razvidna zahtevana 
izobrazba,

– kopijo dokumenta, iz katerega bo razvidno, da 
ima s področja svojega dela opravljen strokovni izpit,

– kratek življenjepis o minulem delu, iz katerega 
bo razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih de-
lovnih izkušenj in ustreznih organizacijskih sposobnosti 
ter v katerem bo izkazano, da strokovno pozna delo in 
področja delovanja zavoda,

– dokazilo, da obvlada slovenski jezik in da izkazuje 
znanje vsaj enega tujega svetovno znanega jezika (če 
s tovrstnimi dokazili kandidat ne razpolaga, je dovolj 
pisna izjava, da obvlada slovenski jezik in da izkazuje 
znanje vsaj enega tujega svetovno znanega jezika),

– program dela in razvojno vizijo delovanja zavoda 
za naslednje mandatno obdobje.

Kandidati morajo svojo vlogo skupaj z dokazili 
o izpolnjevanju pogojev posredovati v zaprti ovojnici 
na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, 
s pripisom: »Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja 
JZKMŠ Litija«, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem 
listu RS in v enem od dnevnih časopisov, ki izhajajo na 
celotnem območju RS. Kandidati bodo o izbiri pisno ob-
veščeni v 15 dneh po opravljenem izboru.

Vse informacije o izvedbi javnega razpisa se lahko 
pridobijo na Občini Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Liti-
ja, odgovorna oseba: Matija Habe, tel. 01/896-34-34, 
vsak dan med 9. in 12. uro oziroma po e-pošti: mati-
ja.habe@litija.si.

Občina Litija
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Izvršbe

VL 218331/2013 Os-3870/14

Izvršitelj Milan Glažar, Miklošičeva 4, Maribor, je 
dne 6. 10. 2014, s pričetkom ob 10.30 v zadevi, VL 
218331/2013, Okrajno sodišče Maribor, zoper dolžnika 
Slaček Dragota, Radvanjska 61, 2000 Maribor, Slaček 
Polonce, Radvanjska 61, 2000 Maribor, za upnika Sta-
ninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, v kra-
ju Maribor, Radvanjska 61, opravil rubež nepremični-
ne: dvoinpolsobno stanovanje, št. 2, v izmeri 85,00 m2 
v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Radvanj-
ska 61, Maribor, stoječe na par. št. 80/5, k.o. 678 – Spo-
dnje Radvanje.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 10. 2014

Oklici pogrešanih

N 18/2014 Os-3908/14

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici vodi nepravdni 
postopek pod opr. št. N 18/2014 po predlogu predla-
gateljev: 1. Nadije Štefančič, Jasen 28a, 6250 Ilirska 
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Objave sodišč

Bistrica, 2. Vojka Dodiča, Jasen 21, 6250 Ilirska Bi-
strica, ki ju zastopa Odvetniška pisarna Grilj, Strmole 
& Štefančič iz Ljub ljane, za razglasitev pogrešanega 
Ivana Grilja, rojenega 2. 5. 1905 v Jasenu št. 7, sedaj 
neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnica za po-
seben primer Ljubica Uljan, Zabiče 30B, 6250 Ilirska 
Bistrica, za mrtvega.

Po navedbah predlagateljev in doslej ugotovljenih 
podatkov je bil Ivan Grilj, rojen dne 2. 5. 1905 v Jase-
nu št. 7, staršema Jakobu Grilju in Antoniji Grilj, rojeni 
Baša. V letih 1925 do 1929 je emigriral v Argentino in 
se je po tem v Republiko Slovenijo vrnil le enkrat okrog 
leta 1975, po tem se ni več vrnil in tudi ni imel nobenih 
stikov z nobenimi izmed znanih sorodnikov, ki živijo 
v Republiki Sloveniji. Od njegovega rojstva je minilo 
že več kot 70 let, od pogrešanega pa že več kot pet 
let ni bilo nobenega poročila in je glede na datum roj-
stva verjetno, da ni več živ, vendar listinskega dokaza 
o njegovi smrti ni.

V skladu s 85. členom Zakona o nepravdnem po-
stopku pozivamo pogrešanega Ivana Grilja, rojenega 
2. 5. 1905, naj se oglasi. Prav tako pozivamo vse, ki bi 
karkoli vedeli o pogrešanem Ivanu Grilju, rojenem 2. 5. 
1905 in njegovem življenju, da v roku 3 mesecev od 
objave tega oklica, to sporočijo sodišču ali skrbnici za 
poseben primer Ljubici Uljan, Zabiče 30B, 6250 Ilirska 
Bistrica, ker bo sicer sodišče po izteku navedenega roka 
pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 6. 11. 2014
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