Digitally signed by Matjaz Peterka
DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government,
serialNumber=1236795114014, cn=Matjaz Peterka
Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2015.05.11 14:10:52 +02'00'

Uradni
list
Republike Slovenije

Razglasni del

Internet: www.uradni-list.si

Št.

33

e-pošta: info@uradni-list.si

Ljubljana, ponedeljek

11. 5. 2015

ISSN 1318-9182

Leto XXV

Javni razpisi
Št. 0142-1/2015

Ob-2108/15

Na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona
o zdravstveni dejavnosti (ZZDej, Uradni list RS, št. 23/05
– uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08,
58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13)
in 5. člena Odloka o določitvi javne zdravstvene mreže
na primarni ravni v Občini Žiri (Uradni list RS, št. 24/15)
Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe
na področju osnovne zdravstvene dejavnosti
v Občini Žiri
1. Naročnik – koncedent: Občina Žiri, Loška
cesta 1, 4226 Žiri.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je podelitev koncesije področju osnovne zdravstvene
dejavnosti – družinske medicine v Občini Žiri.
3. Kraj izvajanja dejavnosti: dejavnost se bo opravljala v poslovnih prostorih Zdravstvenega doma Žiri.
4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko
razmerje se sklene za določen čas, in sicer za dobo
10 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesija se lahko podaljša na predlog koncesionarja, vendar
največ za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska
pogodba.
5. Osebe, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na
javni razpis se lahko prijavijo osebe, določene v 41. členu ZZDej.
6. Izpolnjevanje splošnih pogojev
Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, morajo kandidati izpolnjevati pogoje, ki jih določa
35. člen ZZDej in pogoje, ki so določeni v razpisni
dokumentaciji.
Kandidati morajo ob prijavi na razpis priložiti ustrezna dokazila:
– da imajo zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in so usposobljeni za samostojno delo v skladu s 64. členom ZZDej,
– da tekoče govori slovenski jezik;
– da niso v delovnem razmerju oziroma da bodo,
kolikor so v delovnem razmerju, le-to v primeru podelitve koncesije iz tega javnega razpisa prekinili in začeli
opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in
pogodbo,
– da jim ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe/poklica,
– da predložijo začasno odločbo o registraciji zasebnega zdravnika,

– da izbrani kandidat sklene s koncendentom ustrezno pogodbo o najemu oziroma uporabi poslovnih prostorov, v katerem bo opravljal zdravstveno dejavnost.
Če je kandidat za izvajanje koncesije pravna oseba,
morata biti poleg ostalih pogojev izpolnjena tudi naslednja pogoja:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– da ima pravna oseba dovoljenje Ministrstva za
zdravje, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti.
7. Kriteriji in merila
Prijave kandidatov bodo ocenjene v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– strokovna usposobljenost: maksimalno število
točk: 30,
– strokovne izkušnje: maksimalno število točk: 10,
– dodatna strokovna znanja in veščine za izvajanje
zdravstvene dejavnosti: maksimalno število točk: 5,
– zdravstveno-vzgojno delo v lokalni skupnosti
v obdobju 2010–2015: maksimalno število točk: 5.
8. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo
od dneva objave javnega razpisa, v tajništvu občinske
uprave Občine Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri ali na spletni strani, www.ziri.si. Dodatna pojasnila lahko kandidati
zahtevajo do vključno dan pred potekom roka za oddajo
kandidature. Kandidati lahko dobijo dodatne informacije
pri Matiji Podobniku po elektronski pošti: matija.podobnik@ziri.si.
9. Prijava na javni razpis: kandidati lahko prijavo
na javni razpis oddajo samo na originalni razpisni dokumentaciji, na kateri je lahko samo ena kandidatura.
Razpisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti
in priložiti vse zahtevane priloge. Prijavo morajo kandidati oddati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna
označba »Ne odpiraj – koncesija za zdravstvo«, naslov
naročnika in na hrbtni strani naslov kandidata.
10. Rok za prijavo na javni razpis oziroma oddajo
kandidatur: vloge je potrebno dostaviti na naslov Občina
Žiri, Loška cesta 1, 4226, Žiri najkasneje do dne 29. 5.
2015 do 8.30 ne glede na vrsto dospetja. Prijave poslane po pošti, morajo biti poslane priporočeno.
11. Odpiranje kandidatur: odpiranje prijav bo javno.
Odpiranje prijav bo dne 29. 5. 2015 ob 9. uri, na naslovu
Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri.
12. Izid javnega razpisa
O izidu javnega razpisa za podelitev koncesije bo
odločeno z upravno odločbo, in sicer v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti oziroma po predhodnem
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mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
pristojne zbornice in soglasju h koncesiji Ministrstva za
zdravje.
Občina Žiri bo po pravnomočnosti upravne odločbe
s koncesionarjem sklenila pogodbo o koncesiji. Če kandidat ne bo podpisal koncesijske pogodbe, bo pomenilo,
da odstopa od kandidature.
Občina Žiri
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Razpisi delovnih mest
Št. 46/99-2

Ob-2109/15

Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, s spremembami in dopolnitvami) in
na podlagi 26. člena v povezavi z 32. členom Statuta
Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje, Svet zavoda Splošne bolnišnice Trbovlje objavlja
prosto delovno mesto
strokovnega direktorja zavoda m/ž
Kandidat za imenovanje na funkcijo strokovnega direktorja zavoda mora poleg splošnih pogojev, določenih
z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba medicinske smeri,
– opravljena specializacija s področja bolnišničnih
dejavnosti,
– najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji.
Kandidat za strokovnega direktorja zavoda mora
prijavi podati program strokovnega dela in razvoja stroke v zavodu.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za mandatno obdobje 4 leta. Delovno razmerje
za strokovnega direktorja se sklepa s krajšim delovnim
časom in sicer za 20 ur tedensko za čas trajanja mandata, za preostali delovni čas do polnega delovnega časa
pa se sklene pogodbo o zaposlitvi na področju specializacije kandidata.
Rok, do katerega se sprejemajo prijave, je 8 dni
od dneva objave. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zakonskih pogojev in posebnih pogojev, ki jih
določa Statut Javnega zdravstvenega zavoda Splošna
bolnišnica Trbovlje ter programom strokovnega dela in
razvoja stroke v zavodu, kandidati pošljejo na naslov:
Svet Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska 9, 1420 Trbovlje, z oznako:
Ne odpiraj! »Prijava na razpis strokovnega direktorja
bolnišnice m/ž«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku
30 dni od objave razpisa.
Svet zavoda Splošne bolnišnice Trbovlje
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Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
N 3/2015

Os-1912/15

Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni sodnici Ireni
Šik Zabukovec v nepravdni zadevi predlagateljice Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d., Ulica
XIV. Divizije 4, Celje, zoper nasprotno udeleženko Mario
Pitacco, neznanega bivališča, zaradi sodnega depozita
(pcto. 2.304,88 EUR), ob smiselni uporabi 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku – ZNP s sklepom
opr. št. N 3/2015 z dne 26. 2. 2015 postavilo nasprotni
udeleženki Marii Pitacco začasno zastopnico, odvetnico
Viktorijo Badovinac Švarc iz Kopra.
Začasna zastopnica bo zastopala nasprotno udeleženko Mario Pitacco v postopku vse do takrat, dokler
nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 8. 4. 2015
N 11/2015

Os-1913/15

Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni sodnici Ireni
Šik Zabukovec v nepravdni zadevi predlagateljice Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d., Ulica
XIV. Divizije 4, Celje, zoper nasprotno udeleženko Marijo Pavlič, neznanega bivališča, zaradi sodnega depozita
(pcto. 9.450,03 EUR), ob smiselni uporabi 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku – ZNP s sklepom
opr. št. N 11/2015 z dne 25. 2. 2015 postavilo nasprotni
udeleženki Mariji Pavlič začasno zastopnico, odvetnico
Viktorijo Badovinac Švarc iz Kopra.
Začasna zastopnica bo zastopala nasprotno udeleženko Marijo Pavlič v postopku vse do takrat, dokler
nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 8. 4. 2015

Kot zakoniti dediči bi za dedovanje po zapustnici
prišli v poštev tudi dediči po zap. pok. hčerki Valdan Romani, ki živijo v Franciji in sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
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. 4. 2015
D 23/2015

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski
postopek po pokojni Ani Collini, rojeni 9. 6. 1923, nazadnje bivajoči na naslovu Obala 132, Lucija in umrli dne
13. 3. 2014.
Iz podatkov sodnega spisa sledi, da zapuščino predstavljajo denarna sredstva na računu pri organizaciji za plačilni promet ter nepremičnina, posamezni
del št. 12 v stavbi št. 4013, k.o. 2631 - Portorož, ki v zemljiški knjigi ni vpisana kot last zapustnice.
Zapustnica je naredila oporoko, sodišče pa ne razpolaga s podatki o zapustničinih zakonitih dedičih. Zato
pozivamo morebitne zapustnikove dediče, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 3. 4. 2015

Oklici dedičem
D 344/77

Os-1894/15

VSEBINA
Os-2001/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi postopek za
izdajo dodatnega sklepa o dedovanju po pok. Šavle
Antoniji, roj. Rejec, roj. 16. 1. 1896, Ajba 2, ki je umrla
24. 6. 1976.
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