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Javni razpisi
Št. 4102-5/2013-3

Ob-1345/14
Popravek

V Javnem razpisu za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2014, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 4/14 z dne 17. 1. 2014, pod št. 4102-5/2013-2,
Ob-1088/14, se v 7. točki II/A. poglavja v tretji vrstici črta
besedilo: “točka C”.
Tako se 7. točka II/A. poglavja pravilno glasi:
“Prijavitelj programa je ministrstvo zaprosil za sredstva na način, pri katerem je upošteval vrsto in število
zaposlenih, kot je določeno v VII. poglavju tega javnega
razpisa. Program ima pregledno, uravnoteženo in jasno
konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančni načrt
so vključeni samo stroški, ki so namenjeni izvajanju
programa; razviden je namen odhodkov, ki so skladni
z načrtovanimi dejavnostmi programa; poraba zaprošenih sredstev je v skladu z upravičenimi stroški iz VI.
poglavja tega razpisa in glede na način določanja višine
sofinanciranja programov iz VII. poglavja tega javnega
razpisa).”
Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti

Leto XXIV
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Razpisi delovnih mest

Št. 351/2014

Ob-1358/14

Svet Zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, na podlagi sprejetega sklepa 14. redne seje Sveta Zavoda Šolskega
centra Slovenj Gradec, dne 12. 12. 2013, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice Srednje zdravstvene
šole, kot organizacijske enote Šolskega centra Slovenj Gradec.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice 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, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 –
ZPCP-2D).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2014. Izbrani
kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Če bo izbran
in imenovan kandidat/ka, ki ni zaposlen/a na Šolskem
centru Slovenj Gradec, bo pogodba o zaposlitvi sklenjena za določen čas, to je za čas trajanja mandata.
Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas.
Izbrani/a kandidat/ka bo opravljal/a vsa dela in naloge
ravnatelja/ravnateljice po ZOFVI.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka
ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet Zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec,
z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico
Srednje zdravstvene šole”.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli v zakonitem roku.
Svet Zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec
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Objave sodišč

Izvršbe
VL 58317/2009

Oklici o začasnih zastopnikih in
skrbnikih
Os-3426/13

Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne
8. 5. 2009, opr. št. VL 58317/2009 je bil dne 5. 4. 2011
opravljen v korist upnika Metalka stanovanjske storitve
d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana, rubež stanovanja
št. 51, v 8. nadstropju, št. stavbe 4425, v izmeri 70,88 m2
(geodetski podatek 80,19 m2), na naslovu Trnovska
ulica 4, Ljubljana, last dolžnice Nadje Zidarič.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 7. 2013

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
N 50/2012

Os-4358/13

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, okrajna sodnica
Mihaela Rakovnik, je v nepravdni zadevi predlagajoče
stranke Darinke Luscher-Grilc, Meža 70, Dravograd,
ki jo zastopa Erik Kralj, odvetnik v Mariboru, zoper nasprotna udeleženca: 1. Gozdno gospodarstvo Slovenj
Gradec, d.d., Vorančev trg 1, Slovenj Gradec in 2. Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo
RS, Zunanji oddelek v Mariboru, zaradi vzpostavitve
etažne lastnine in določitve pripadajočega zemljišča, pri
nepremičnini – posameznem delu stavbe, ki predstavlja
stanovanje, v skupni izmeri 57,68 m2, kar vključuje dve
sobi, kuhinjo, kopalnico, predsobo in balkon (stanovanje
označeno s št. 4K), ki leži v I. nadstropju stavbe na naslovu Meža 70, Dravograd, stoječi na parceli št. 1118/4-0
in 1118/3-0, k.o. 829 - Dravograd, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer prodajne pogodbe z dne 9. 2. 1995, sklenjene med prodajalcem
Gozdnim gospodarstvom Slovenj Gradec, p.o., Slovenj
Gradec in kupcem Gracej Ivanom, roj. 30. 4. 1931, stan.
Meža 70, Dravograd, na podlagi Stanovanjskega zakona, za prodajo stanovanja, v skupni izmeri 57,68 m2, kar
vključuje dve sobi, kuhinjo, kopalnico, predsobo in balkon, ki leži v I. nadstropju stavbe na naslovu Meža 70,
Dravograd, stoječi na parceli št. 1118, k.o. Dravograd.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Zofke Frank, Meža 70,
Dravograd – do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin,
katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice
tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 25. 11. 2013

VL 205033/2012

Os-1197/14

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika
Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska
cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Alenka Čeh
Gerečnik, P.P. 1234, Maribor, proti dolžnici Isabelli Hicl,
Zagrebška cesta 72, Maribor, ki jo zastopa začasni
zastopnik odv. Andrej Pipuš, Ulica talcev 15, Maribor,
zaradi izterjave 618,78 EUR, sklenilo:
dolžnici Isabelli Hicl, Zagrebška cesta 72, Maribor, 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 odv. Andrej
Pipuš, Ulica talcev 15, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej,
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2013
VL 77491/2013

Os-1252/14

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika
Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska
cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Alenka Čeh
Gerečnik, P.P. 1234, Maribor, proti dolžniku Boštjanu
Horvat, Cvetkova ulica 19, Murska Sobota, ki ga zastopa odv. Jože Korpič, Slomškova 1, Murska Sobota,
zaradi izterjave 1.599,57 EUR, sklenilo:
dolžniku Boštjanu Horvat, Cvetkova ulica 19,
Murska Sobota, 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 odv. Jože Korpič.
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 Ljubljani
dne 22. 1. 2014
N 60/2013

Os-1183/14

Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni zadevi
predlagateljev: 1. Branko Ličen, Na terasah 1, 6310
Izola, 2. Urban Prelc, Laže 6, 6224 Senožeče in 3. Irena
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Prelc, Senožeče 72, 6224 Senožeče, ki jih zastopa odvetnica Majda Škrlj iz Sežane in nasprotne udeleženke:
Karoline Prelec, Barka 10, 6217 Vremski Britof, sedaj
neznanega bivališča, ki jo zastopa začasni zastopnik
odvetnik Damjan Krt iz Sežane zaradi predloga za delitev nepremičnin v solasti (pcto. 16.955,00 EUR) sklepom z dne 20. 1. 2014 nasprotni udeleženki postavilo
začasnega zastopnika na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, in sicer odvetnika Damjana Krta,
Partizanska cesta 63, 6210 Sežana, ki bo nasprotno
udeleženko v tem postopku zastopal vse do takrat,
dokler nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec ne
nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 20. 1. 2014

Oklici dedičem
II D 1019/2013

Os-1164/14

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Mariji Lavrič, hčerki Merčnik
Jakoba, rojeni dne 25. 1. 1929, umrli dne 3. 3. 2013, nazadnje stanujoči na naslovu Topniška ulica 25, Ljubljana.
Kot dediči bi prišli v poštev tudi potomci zap. brata
Franca Merčnika, ki je umrl pred približno 40 leti in je
imel hčerki Jožico in Verico, podrobnejši podatki pa
sodišču niso poznani. Tako sodišče ne razpolaga niti
s podatkom, ali sta omenjeni osebi še živi.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine oziroma do sodelovanja v zapu-

ščinskem postopku po pok. Mariji Lavrič poziva, da se
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica
v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 1. 2014

Oklici pogrešanih
N 33/2013

Os-1250/14

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu vodi nepravdni
postopek pod opr. št. N 33/2103 na predlog predlagajoče stranke: Antona Slemnik, Črneška gora 1A, Dravograd, ki ga zastopa Rafael Mohorko, odvetnik v Celju,
zaradi razglasitve za mrtvega Alojza Slemnik, roj. 23. 5.
1921, nazadnje stanujoč Vrhe 51, Slovenj Gradec, ki
ga zastopa skrbnik za poseben primer Anton Knez,
Vrhe 38, Slovenj Gradec.
Po navedbah predlagajoče stranke je pogrešani
Alojz Slemnik stric Antona Slemnik. Pogrešan je od začetka leta 1944. O pogrešanem pa v zadnjih petih letih
ni bilo nobenega poročila.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli
o pogrešanem in njegovem življenju, naj to sporočijo
Okrajnemu sodišču v Slovenj Gradcu ali skrbniku za poseben primer Antonu Knezu, Vrhe 38, Slovenj Gradec,
v roku treh mesecev od objave tega oklica, ker bo sicer
sodišče po preteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 24. 1. 2014
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