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Razpisi delovnih mest
Ob-1321/12
V skladu s 15. členom Akta o ustanovitvi Javnega podjetja Uradni list Republike
Slovenije, d.o.o. (v nadaljevanju: družba)
nadzorni svet družbe s sklepom z dne 30. 1.
2012 razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž) Javnega podjetja
Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.
Pogoji:
1. univerzitetna izobrazba pravne ali ekonomske smeri,
2. najmanj pet let delovnih izkušenj na
primerljivih vodilnih ali vodstvenih mestih,
3. aktivno znanje slovenskega jezika,
4. aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika in
5. kandidat ni poslanec državnega zbora
ali funkcionar katere izmed političnih strank.
Kandidati morajo k prijavi na razpis poleg svojega življenjepisa priložiti tudi program
dela oziroma vizijo razvoja družbe za 4-letno
mandatno obdobje (največ pet tipkanih strani).
Mandat direktorja družbe traja štiri leta
z možnostjo ponovnega imenovanja. Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za delovno
razmerje za določen čas, in sicer za čas
trajanja mandata.
Direktorja družbe imenuje nadzorni svet
družbe izmed kandidatov, ki bodo oddali

popolne vloge oziroma prijave na predmet
ni razpis.
Nadzorni svet družbe bo upošteval le
vloge, ki bodo pravočasno oddane s priporočeno pošto oziroma pravočasno prispele
na naslov družbe ter jim bodo poleg življenjepisa priložena ustrezna potrdila o izpolnjevanju pogojev.
Aktivno znanje svetovnega jezika kandidati lahko dokažejo z ustreznim javno veljavnim potrdilom, ki ga izda visokošolski
zavod ali ustanova, verificirana za izdajanje
tovrstnih potrdil.
Pisne vloge z oznako »Nadzorni svet
Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. – razpis za delovno mesto
direktorja« in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejema tajništvo družbe, in
sicer na naslovu Dunajska cesta 167, 1000
Ljubljana, najkasneje do vključno 10. 2.
2012.
O sprejeti odločitvi nadzornega sveta
družbe bodo kandidati obveščeni v roku 30
dni po izteku roka za prijave na predmetni
razpis iz predhodnega odstavka.
Predsednica nadzornega sveta
Uradnega lista
Republike Slovenije, d.o.o.
Ksenija Mihovar Globokar
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Objave sodišč
Izvršbe
In 1721/2010
Os-1148/12
V izvršilni zadevi upnice Osnovne šole
Slave Klavore Maribor, Štrekljeva ulica 21,
Maribor, ki jo zastopa odvetnik Ivan Gorjup, Ulica Vita Kraigherja 1, Maribor, proti
dolžnici Darji Kočevar, Keleminova ulica
4, Maribor, zaradi izterjave denarne terjatve 689,04 EUR s pripadki, se na podlagi
sklepa o izvršbi, opr. št. In 1721/2010, z
dne 14. 2. 2011, zarubi nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo: dvosobno stanovanje št. 2, v pritličju, v Keleminovi ulici
4, v Mariboru, v skupni izmeri 49,43 m2,
ležečim na parc. št. 341, pripisano pri vl.
št. 3217, k.o. Tezno.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 1. 2012

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
VL 169840/2010
Os-1096/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice SKB banke d.d. Ljubljana,
Ajdovščina 4, Ljubljana, ki jo zastopa Janez
Ulčnik, Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžnici Karmen Klanjšček, Gospodinjska ulica
27, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Matjaž
Čebular, Hacquetova 6, p.p. 5742 Ljubljana, Janez Podgoršek, Malgajeva ulica 6,

Ljubljana, zaradi izterjave 1.469,62 EUR,
sklenilo:
dolžnici Karmen Klanjške, Gospodinjska
ulica 27, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 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 Matjaža Čebular, Hacquetova 6, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopa 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 23. 12. 2011
VL 1853/2010
Os-1167/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo
zastopa Mojmir Planinc Robek, Trg Matije Gubca 1, Krško, proti dolžniku Nedeljku Zeljak, Dositejeva 10/26, Srbija, ki ga
zastopa odvetnik Matej Verce, Dunajska
41, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave
10.368,32 EUR, sklenilo:
dolžniku Nedeljku Zeljak, Dositejeva
10/26, Srbija, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 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 odvetnik Matej Verce, Dunajska 41, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov po
oblaščenec 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 18. 10. 2011
III P 954/2011
Os-1169/12
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnem sodniku v pravdni zadevi tožeče stranke SPL Ljubljana, d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, proti toženi stranki: 1. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo
zastopa Bojan Drobež, odvetnik v Ljubljani,
2. Frančiška Oman (umrla), 3. Aleksander
Čampa Giorgini, 4. Ariana Čampa Giorgini,
vsi Jurčičev trg 2, Ljubljana, zaradi izstavitve zemljiškoknjižne listine, dne 12. 1. 2012
sklenilo:
četrto toženi stranki Ariani Čampa Giorgini, neznanega prebivališča, se postavlja
začasna zastopnica, odvetnica Jana Mazi,
Pražakova 10, Ljubljana, ki bo zastopala
četrtotoženo stranko v tem postopku zaradi
izstavitve zemljiškoknjižne listine.
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, četrtotoženo
stranko pa bo zastopala od dneva postavitve dalje, dokler četrtotožena stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2012
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