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Javni razpisi

Št. 4300-43/2020/203 Ob-2625/21

Sprememba
Ministrstvo za javno upravo objavlja spremembo 

Javnega razpisa za demonstracijske projekte vzpo-
stavljanja pametnih mest in skupnosti, ki je bil objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 21 z dne 12. 2. 2021, 
Ob-1301/21 in spremembo v št. 51 z dne 2. 4. 2021.

Sprememba se nanaša na prvi odstavek 9.2. točke 
besedila razpisa, kjer se spremeni drugi rok za oddajo 
vlog: »Vloga mora biti predložena v enem elektron-
skem izvodu na e-nosilcu podatkov, v Wordovi oziroma 
Excelovi obliki ter v celoti v enem pisnem izvodu sku-
paj z vsemi obrazci razpisne dokumentacije in v zaprti 
ovojnici, opremljeni z obrazcem razpisne dokumentacije 
z vidno oznako »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis za 
demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest 
in skupnosti«, z navedbo polnega naziva in naslova 
pošiljatelja, na naslov ministrstva (Ministrstvo za javno 
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljub ljana) pa mora pri-
speti najpozneje do izbranih rokov za oddajo vlog, ki sta:

– 14. 5. 2021 do 12. ure,
– 22. 10. 2021 do 12. ure.«
Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespre-

menjene.
Ministrstvo za javno upravo

Št. 122-65/2021 Ob-2633/21
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 
42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, 
št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 
67/06, 39/08 in 33/18) in sklepa župana, št. 122-65/2021 
z dne 6. 8. 2021, Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov v vrtcih in šolah  

v Mestni občini Koper, namenjenih preprečevanju 
in reševanju socialnih stisk, posledic epidemije 

nalezljive bolezni COVID-19 v letu 2021
I. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega 

razpisa: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 
Koper.

II. Predmet in cilj javnega razpisa je sofinanciranje 
programov za otroke in mladostnike v javnih vrtcih in 
šolah v Mestni občini Koper, namenjenih preprečevanju 
in reševanju socialnih stisk, posledic epidemije nalezlji-
ve bolezni COVID-19 v letu 2021, ki jih izvajajo društva, 
ustanove in zavodi, in sicer:

a) Psihosocialno svetovanje in psihosocialna po-
moč za otroke in mladostnike Mestne občine Koper 
(individualno oziroma v manjših, podpornih skupinah);

b) Preventivne delavnice na temo preprečevanja 
zasvojenosti z digitalnimi mediji (varna uporabe televi-
zije, digitalnih naprav in spleta ter preprečevanje nasilja 
na spletnih forumih in telefonskega ustrahovanja);

c) Preventivne delavnice na temo preprečevanja 
samopoškodovalnega in samomorilnega vedenja otrok 
in mladostnikov;

d) Preventivne delavnice na temo preprečevanja 
nasilja (medvrstniško nasilje in/ali nasilje v družini);

e) Preventivne delavnice na temo preprečevanja 
zasvojenosti z alkoholom in/ali s tobakom ter nedovo-
ljenimi psihoaktivnimi snovmi;

f) Preventivne delavnice na temo socialno-emocio-
nalnega učenja (zviševanje socialne in čustvene kompe-
tentnosti, trening socialnih veščin in upravljanje z med-
osebnimi odnosi).

Psihosocialno svetovanje in psihosocialna pomoč 
ter preventivne delavnice so namenjene:

– otrokom, vključenim v programe predšolske vzgo-
je v javnih vrtcih Mestne občine Koper;

– otrokom, vključenim v programe osnovnošolske-
ga izobraževanja v osnovnih šolah Mestne občine Ko-
per ter

– otrokom in mladostnikom, vključenim v programe 
srednješolskega izobraževanja, ki imajo sedež v Mestni 
občini Koper.

Izvajalci programov se za izvajanje programov do-
govarjajo neposredno z javnimi vzgojno-izobraževalnimi 
zavodi v Mestni občini Koper.

Zaželeno je, da se delavnice izvedejo v vseh javnih 
vzgojno-izobraževalnih zavodih (vrtcih, šolah in srednjih 
šolah), ki imajo sedež v Mestni občini Koper.

III. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis za sofinanciranje programov v vrtcih 

in šolah v Mestni občini Koper, namenjenih preprečeva-
nju in reševanju socialnih stisk, posledic epidemije na-
lezljive bolezni COVID-19 v letu 2021, se lahko prijavijo 
zavodi (razen vzgojno-izobraževalnih zavodov), društva 
in ustanove, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. so registrirani in imajo dejavnost, ki je predmet 
razpisa, opredeljeno v ustanovitvenih aktih;

2. imajo zagotovljene kadrovske pogoje za izvaja-
nje programa;

3. imajo večletne (vsaj dvoletne) izkušnje oziroma 
reference na področju izvajanja programov, za katerega 
se prijavljajo;

4. prijavljajo program, katerega vsebina je skladna 
s predmetom javnega razpisa;
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5. s prijavljenim programom zagotavljajo brezplač-
no sodelovanje javnih zavodov in uporabnikov ter do-
stopnost vsem otrokom in mladostnikom pod enakimi 
pogoji na območju Mestne občine Koper;

6. prijavljajo program, ki ni v celoti financiran iz 
proračunskih sredstev in drugih javnih virov, saj le-ta 
ni predmet tega razpisa, prav tako ni predmet razpisa 
investicijski program;

7. nihče od izvajalcev pri izvedbi programa ni eviden-
tiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena ose-
ba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost;

8. usposobljeni prostovoljci pri izvajanju programa 
upoštevajo načelo varstva uporabnikov prostovoljskega 
dela iz 11. člena Zakona o prostovoljstvu;

9. prijavljeni program izvajajo izvajalci, navedeni 
v obrazcu prijave na javni razpis. Le-ti ne smejo prenesti 
izvajanja programa na tretje fizične ali pravne osebe;

10. posamezna izvedba programa traja najmanj 
eno šolsko uro in največ dve šolski uri;

11. imajo poravnane finančne obveznosti do Me-
stne občine Koper.

Najvišja možna zaprošena vrednost za sofinancira-
nje Mestne občine Koper posamezne izvedbe programa 
(psihosocialnega svetovanja in psihosocialne pomoči ali 
preventivne delavnice) je 60,00 EUR za eno šolsko uro 
in vključuje vse stroške izvedbe.

Prijavitelj se zavezuje, da bo med izvajanjem pro-
gramov dosledno spoštoval varovanje osebnih podatkov 
skladno z veljavno področno zakonodajo.

Pogoje iz pete, šeste, sedme in osme alineje 
III. točke javnega razpisa prijavitelj dokazuje s podpisa-
no izjavo v obrazcu prijave na javni razpis.

IV. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov bodo upo-

rabljena naslednja merila:
1. kvaliteta in izvedljivost prijavljenega programa 

glede na zagotovljene kadrovske pogoje (do 30 točk);
2. dosedanje delo oziroma izkušnje (do 30 točk);
3. sedež prijavitelja v Mestni občini Koper oziro-

ma delovanje na območju Mestne občine Koper (do 
10 točk);

4. pregledna, jasna in natančna finančna kon-
strukcija prihodkov in odhodkov izvajanja programa (do 
15 točk);

5. jasno opredeljeni in ustrezni nameni in cilji pro-
grama (do 20 točk);

6. jasno opredeljene in ustrezne metode in načini 
dela programa (do 20 točk).

Komisija za pregled prijav in pripravo predloga raz-
delitve sredstev po Javnem razpisu za sofinanciranje 
programov v vrtcih in šolah v Mestni občini Koper, name-
njenih preprečevanju in reševanju socialnih stisk, posle-
dic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 v letu 2021, bo 
izvedla presojo primernega zneska sofinanciranja progra-
mov z vidika zaprošenih sredstev in vidika najvišje možne 
zaprošene vrednost sofinanciranja Mestne občine Koper 
za posamezno izvedbo programa (psihosocialnega sve-
tovanja in psihosocialne pomoči/preventivne delavnice). 
Presoja komisije bo, poleg zbranih točk, osnova za dode-
litev višine sredstev sofinanciranja za posamezno prijavo.

V. Okvirna višina sredstev: okvirna višina razpisanih 
sredstev za sofinanciranje programov v vrtcih in šolah 
v Mestni občini Koper, namenjenih preprečevanju in 
reševanju socialnih stisk, posledic epidemije nalezljive 
bolezni Covid-19 v letu 2021, je opredeljena s proraču-
nom za leto 2021, in sicer največ do 15.400,00 EUR.

VI. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti 
porabljena v letu 2021, v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

VII. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na predpisanem obrazcu prijave, ki je sestavni del raz-
pisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati v celoti 
izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 
Prijavitelji, katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zah-
tevanih prilog in bodo zato nepopolne, bodo pozvani 
k dopolnitvi prijav. V kolikor prijav v določenem roku ne 
bodo dopolnili, bodo zavržene. Obrazec prijave ni pred-
met dopolnjevanja.

VIII. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporo-

čeno pošiljko najkasneje do 20. avgusta 2021 na naslov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali 
jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine 
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (pritličje desno), 
in sicer v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: 
»Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje progra-
mov v vrtcih in šolah v Mestni občini Koper, namenje-
nih preprečevanju in reševanju socialnih stisk, posle-
dic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 v letu 2021, 
št. 122-65/2021«. Na hrbtni strani mora biti napisan 
naslov prijavitelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene 
in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno 
označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem.

IX. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav, ki ga bo vodila komisija, bo najka-

sneje v roku osmih dni po poteku roka za oddajo prijav.
Komisija bo najkasneje v roku osmih dni od zaključ-

ka odpiranja prijav prijavitelje, katerih prijave ne bodo 
popolne, pozvala, da jih v roku petih dni dopolnijo.

X. Odločanje v postopku javnega razpisa in obve-
ščanje o izidu javnega razpisa

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih in zavr-
njenih programih ter zavrženih prijavah na prvi stopnji 
s sklepom odločil vodja Urada za družbene dejavnosti 
Mestne občine Koper. Zoper ta sklep je dovoljena pritož-
ba v roku osmih dni od njegove vročitve na župana Me-
stne občine Koper. Pritožbo se vloži pisno ali poda ustno 
na zapisnik, oboje pri organu, ki je sklep izdal. Vložena 
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obve-
ščeni predvidoma v roku 30 dni od roka za oddajo prijav.

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene po-
godbe o sofinanciranju programov v letu 2021, s kateri-
mi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih 
sredstev.

XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo

Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od 
dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo 
prijav v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdi-
jeva ulica 10, Koper (pritličje desno), vsak dan v času 
uradnih ur ali na spletni strani Mestne občine Koper na 
naslovu: www.koper.si.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom do-
bijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti 
Mestne občine Koper, emina.glavas@koper.si ali 
tel. 05/66-46-236.

Mestna občina Koper
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 Ob-2620/21
Na podlagi 34. člena Statuta Doma upokojencev 

Domžale (v nadaljevanju: dom), št.: PP160973 z dne 
30. 11. 2016 in na podlagi sklepa sveta zavoda z dne 
9. 6. 2021, Svet Doma upokojencev Domžale (v nada-
ljevanju: svet) razpisuje delovno mesto za

direktorja
1. V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo 

na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so upo-
rabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. Svet Doma Domžale, Karantanska cesta 5, 
1230 Domžale, objavlja javni razpis za direktorja Doma 
upokojencev Domžale, za mandatno obdobje 1. 3. 
2022–1. 3. 2027.

3. Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, 
ki izpolnjuje splošne zakonske pogoje in pogoje, do-
ločene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 
– ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 
29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A). Izpol-
njevanje pogojev morajo kandidati dokazati s pisnimi 
dokazili (diploma o končani izobrazbi, potrdilo o opra-
vljenem strokovnem izpitu, uradna dokazila o delovnih 
izkušnjah, diplomo o opravljenem programu za vodenje 
socialno varstvenega zavoda oziroma ga mora kandidat 
opraviti v skladu s petim odstavkom 56. člena).

4. Želena so znanja s področja organizacije in vo-
denja neprofitne (osnovne) in profitne (dodatne) de-
javnosti, znanja s področja projektnega planiranja in 
strateškega vodenja, znanja s področja gerontologije in 
psihiatrije starostnika, znanja za delo z računalnikom. 
Kandidati pisni prijavi priložijo tudi izdelan program (vi-
zijo) za vodenje zavoda.

5. K pisni prijavi z vsemi dokazili o izpolnjevanju 
razpisnih pogojev morajo kandidati priložiti življenjepis.

6. Izpolnjevanje pogojev pod točko 4 morajo kandi-
dati izkazati z uradnimi pisnimi dokazili.

7. Od kandidata se pričakuje, da ima smisel za po-
slovnost ter delo z ljudmi.

8. Mandat direktorja traja 5 let. Mandat bo direktorju 
pričel teči z dnem, ko bo izdano soglasje k imenovanju, 
ki ga poda minister, pristojen za socialno varstvo ali na-
slednji dan po preteku ali prekinitvi prejšnjega mandata, 
če je bilo soglasje ministra izdano prej oziroma skladno 
s 56. členom Zakona o socialnem varstvu.

9. Prijave z vsemi dokazili naj kandidati v zaprti 
ovojnici dostavijo do vključno 16. 8. 2021 najpozneje do 
15. ure na naslov: Svet Doma upokojencev Domžale, 
Karantanska cesta 5, 1230 Domžale, s pripisom »razpis 
za direktorja« in s pripisom »ne odpiraj«.

10. Prepozno prispele prijave se ne bodo obrav-
navale in se bodo kandidatom vrnile neodprte, če bo iz 
ovojnice razvidno, da gre za prijavo za razpis direktorja. 
Nepopolnih prijav kandidatov Svet Doma upokojencev 
Domžale ne bo obravnaval.

11. Svet DU Domžale bo kandidate vabil in obve-
ščal izključno po elektronski pošti, zato je obvezna se-
stavina prijave tudi elektronski naslov.

12. Svet bo izmed kandidatov izbral tistega, za 
katerega bo ugotovil, da je najbolj strokovno usposo-
bljen za opravljanje nalog na delovnem mestu direk-

Razpisi delovnih mest

torja (skladno s 15. točko 6. člena Zakona o javnih 
uslužbencih).

13. Z imenovanim kandidatom bo na osnovi Zakona 
o delovnih razmerjih sklenjena pogodba o zaposlitvi.

14. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem 
roku.

Svet Doma upokojencev Domžale

 Ob-2621/21
Svet zavoda na podlagi 34. člena Zakona o zavodih 

(Uradni list RS, št. 12/91, s spremembami in dopolnitva-
mi) in 28. člena Statuta Splošne bolnišnice Trbovlje, za 
mandatno obdobje 4 let, razpisuje delovno mesto

direktorja (m/ž)
Splošne bolnišnice Trbovlje

Za direktorja bolnišnice je lahko imenovan kandidat, 
ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– končano visokošolsko univerzitetno izobraževa-
nje (prejšnje) oziroma specialistično izobraževanje po 
visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje) oziroma ma-
gistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja) oziro-
ma magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni 
izobrazbi (prejšnje),

– najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi or-
ganizacijskimi in upravljavskimi znanji.

Kandidat mora k prijavi predložiti dokazila o izpol-
njevanju pogojev in tudi življenjepis – v obliki Europass.

Kandidat za direktorja zavoda mora v prijavi podati 
svoj program dela zavoda za mandatno obdobje in pred-
staviti način vodenja poslovnega oziroma delovnega 
procesa.

Kandidat mora v svoji vlogi navesti elektronski na-
slov na katerega bo prejemal dopise Splošne bolnišnice 
Trbovlje v zvezi z razpisom (vabila, vloge za dopolnitve 
ipd.).

Kandidat k prijavi predloži tudi potrdilo, da ni bil 
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega de-
janja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno 
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev je treba oddati v roku 8 dni od dneva objave 
v Uradnem listu Republike Slovenije, in sicer do vključ-
no 14. 8. 2021 (poštni žig) na naslov: Splošna bolnišnica 
Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje, s pripisom 
»Razpis za direktorja bolnišnice – ne odpiraj!«.

Šteje se, da je prijava poslana po pošti pravočasna, 
če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje 
zadnji dan roka za prijavo.

Vloge bodo obravnavane zaupno. Kandidati z od-
dajo vloge soglašajo, da lahko kadrovska komisija zbira 
in obdeluje posredovane podatke za namen izvedbe 
postopka iskanja in izbire kandidata za imenovanje di-
rektorja.

Svet zavoda Splošne bolnišnice Trbovlje

Št. 100-9/2021/1 Ob-2622/21
Na podlagi 19. člena Sklepa Vlade RS o ustanovitvi 

javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center za izo-
braževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik z dne 
28. 10. 2008 ter Sklepa o spremembah sklepa z dne 
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27. 7. 2010 in 48., 53., 53a., 99., 107.a in 145. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr. in 25/7 
– ZVaj) Svet Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in 
usposabljanje Kamnik razpisuje delovni mesti v nasled-
njih organizacijskih enotah Centra:

1. ravnatelj osnovne šole Centra
2. ravnatelj srednje šole Centra

Pogoji:
– Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

– Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
organizacijske enote, za vodenje katere kandidira.

Predviden začetek dela bo dne 1. 12. 2021.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih 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 ni 
v kazenskem postopku) pošljite v 10 dneh od objave 
razpisa na naslov: Center za izobraževanje, rehabilitaci-
jo in usposabljanje, Novi trg 43a, 1241 Kamnik, z oznako 
»Prijava na razpis za ravnatelja OŠ« oziroma »Prijava 
na razpis za ravnatelja SŠ«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
organizacijske enote, za vodenje katere kandidira, za 
mandatno obdobje in predložiti kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v za-
konitem roku.

Svet Centra za izobraževanje, rehabilitacijo  
in usposabljanje Kamnik

 Ob-2623/21
Svet zavoda Vrtca Zagorje ob Savi, Cesta 9. av-

gusta 111, 1410 Zagorje ob Savi na podlagi 35. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, – stari, št. 12/91, Ura-
dni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – 
ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 
– ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 58. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-
vanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – 
ZVaj) in Sklepa 2. seje Sveta Vrtca Zagorje ob Savi 
z dne 30. 6. 2021, razpisuje delovno mesto

ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 
– ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 
47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj).

Predviden začetek dela je 13. 12. 2021.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisna prijava mora vsebovati naslednja dokazila 
o izpolnjevanju pogojev:

– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu (naziv svetnik ali 

svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kan-

didat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, 
vendar si ga mora pridobiti v enem letu po začetku man-
data, sicer mu preneha mandat po zakonu),

– dokazilo o delovnih izkušnjah (najmanj 5 let 
v vzgoji in izobraževanju),

– potrdilo o nekaznovanosti (potrdilo Ministrstva za 
pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni od konč-
nega roka za oddajo prijav,

– potrdilo krajevno pristojnega okrajnega sodišča, 
da kandidat ni v kazenskem postopku oziroma zoper 
njega ni vložena pravnomočna obtožnica, ki ne sme biti 
starejše od 30 dni od končnega roka za oddajo prijav,

– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdilo Ministrstva 
za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni od konč-
nega roka za oddajo prijav,

– program vodenja vrtca za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis z dosedanjimi delovnimi izkuš-

njami.
Kandidati naj pisne prijave z dokazili o izpolnjeva-

nju zahtevanih pogojev pošljejo v zaprti ovojnici v roku 
14 dni po objavi razpisa na naslov Svet Vrtca Zagorje 
ob Savi, Cesta 9. avgusta 111, 1410 Zagorje ob Savi, 
z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Prijava bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan 
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

V primeru oddaje nepopolne vloge, bo kandidat 
pisno pozvan, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v nasprot-
nem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno in bo 
zavržena in s tem izločena iz izbirnega postopka.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
moške in ženske.

Svet Vrtca Zagorje ob Savi

 Ob-2624/21
Svet Doma starejših občanov Ilirska Bistrica na 

podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91 45/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 
Odl. US: U-I-34/94, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 
56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, št 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 
– ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 
31/18 – ZOA-A in 28/19), 19. člena Statuta Doma sta-
rejših občanov Ilirska Bistrica ter sklepa Sveta Doma, 
razpisuje prosto delovno mesto

direktor (m/ž)
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, 

ki poleg splošnih pogojev, ki jih določa delovno pravo, 
izpolnjuje še pogoje, določene v 56. in 57. členu Zako-
na o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 
23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 
– ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 
29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 
189/20 – ZFRO) in ima:
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– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 
69. člena tega zakona in 5 let delovnih izkušenj ali

– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo in 
5 let delovnih izkušenj na področju dejavnosti socialne-
ga varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana s social-
no varstveno dejavnostjo ali

– višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena tega za-
kona in 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let 
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju 
dejavnosti socialnega varstva

– opravljen strokovni izpit iz področja socialnega 
varstva

– opravljen program za vodenje socialnovarstvene-
ga zavoda, ki je določen s strani socialne zbornice ozi-
roma mora le-tega opraviti v roku enega leta od začetka 
opravljanja nalog direktorja.

Direktor bo imenovan za obdobje 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih 

pogojev in kratek življenjepis z opisom dosedanjih delov-
nih izkušenj ter program dela in razvoja Doma starejših 
občanov Ilirska Bistrica za naslednje mandatno obdobje, 
kandidati pošljejo na naslov: Dom starejših občanov 
Ilirska Bistrica, Kidričeva ulica 15, 6250 Ilirska Bistrica, 
z oznako: Ne odpiraj – »Prijava na razpis za direktorja« 
v 10 dneh od uradne objave v Uradnem listu RS. Svet 
Doma starejših občanov Ilirska Bistrica prepozno prispe-
lih prijav ne bo obravnaval.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30 dneh od 
dneva objave razpisa.

Svet Doma starejših občanov Ilirska Bistrica

 Ob-2627/21
Svet zavoda Dom starejših občanov Preddvor na 

podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91 s spremembami), 56. člena Zakona o so-
cialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB in 57/12), 
34. člena Statuta Doma starejših občanov Preddvor in 
v skladu s sprejetim sklepom 5. seje sveta Doma z dne 
14. 7. 2021 razpisuje delovno mesto

direktorja (m/ž)
Doma starejših občanov Preddvor,  

Potoče 2, 4015 Preddvor
1. Kandidatka/kandidat za direktorico/direktorja 

Doma mora poleg splošnih pogojev, ki so določeni z za-
konom, izpolniti še pogoje iz 56., 57. in 69. člena Zakona 
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, uradno 
prečiščeno besedilo):

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba 
v skladu s 56. in 69. členom Zakona o socialnem var-
stvu, 5 let delovnih izkušenj ali višja strokovna izobrazba 
v skladu s 57. in 69. členom Zakona o socialnem var-
stvu ter 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let 
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju 
socialnega varstva

– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 
varstvu in

– opravljen program za vodenje socialnovarstvene-
ga zavoda, ki ga določi socialna zbornica oziroma mora 
le-tega opraviti v roku enega leta od začetka opravljanja 
nalog direktorice/direktorja.

2. Direktorica/direktor bo imenovana/imenovan za 
obdobje 5 let.

3. Pisne prijave z dokazili:
– življenjepis iz katerega so razvidne dosedanje 

izkušnje in izpolnjevanje pogojev,
– dokazila o izobrazbi, o nazivu,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,

– izpis zavarovanj v RS (izpis iz ZPIZ o delovni 
dobi),

– kopija potrdila o opravljenem programu za vo-
denje oziroma izjavo, po četrtem odstavku 56. člena 
Zakona o socialnem varstvu,

– program dela in vizija razvoja zavoda za nasle-
dnjih pet let (za čas trajanja mandata),

– potrdilo o nekaznovanosti,
– druga dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Kandidat mora poleg splošnih zakonskih pogojev 

izpolnjevati še naslednja pogoja:
– državljanstvo Republike Slovenije in
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Pisne prijave z dokazili morajo kandidatke/kandidati 

poslati pisno, s priporočeno pošto, v zaprtih ovojnicah, 
v roku 15 dni po objavi na naslov: Svet Doma starejših ob-
čanov Preddvor, Potoče 2, 4205 Preddvor, z oznako »za 
razpis direktorice/direktorja« in s pripisom »Ne odpiraj«.

Nepopolnih vlog in vlog, prispelih po razpisnem 
roku ne bomo upoštevali.

Kandidatke/kandidati bodo o izbiri obveščene/ob-
veščeni v zakonitem roku po končanem postopku izbire.

Svet Doma starejših občanov Preddvor

Št. 1-DIR/2021-284 Ob-2628/21
Na podlagi določil 32.–36. člena Zakona o zavo-

dih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I – ZUDE, 55/92 – 
ZVDK, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 66/93 – ZVDK-A, 
45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 
127/06 – ZJZP), 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah (Uradni list 
RS, št. 25/02, 34/02, 12/05, 4/18, 65/19) in 39., 40. in 
41. člena Statuta ZD, Svet Zdravstvenega doma Šmarje 
pri Jelšah razpisuje vodstveno delovno mesto

direktor zdravstvenega doma (m/ž),
šifra delovnega mesta: B017334

Za direktorja ZD (m/ž) je lahko imenovan kandidat, 
ki poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpol-
njuje še naslednje pogoje:

1. da ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali speci-
alizacijo po visokošolskem strokovnem programu oziro-
ma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja),

2. da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na zah-
tevani stopnji izobrazbe, od tega 3 leta na vodstvenih 
delovnih mestih,

3. da je državljan Republike Slovenije,
4. da obvlada slovenski jezik,
5. da predloži program dela in razvoja zavoda in 

opredeli svojo vlogo pri realizaciji le-tega,
6. da predloži potrdilo o nekaznovanosti.
Prijava mora vsebovati tudi kratek življenjepis, ki 

poleg formalne izobrazbe vsebuje tudi druga znanja in 
veščine, ki jih ima kandidat pridobljene.

Kandidati morajo k prijavi priložiti:
1. dokazilo o izobrazbi – fotokopija,
2. opis delovnih izkušenj – življenjepis kandidata 

in navedba delovnih izkušenj na zahtevani stopnji izo-
brazbe, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja 
glede zahtevanih delovnih izkušenj, in ki izkazujejo, da 
ima strokovne, vodstvene, organizacijske in druge po-
slovodne sposobnosti za opravljanje dela direktorja ZD,

3. potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
4. potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravo-

sodje izdano z datumom po objavi razpisa,
5. program dela in razvoja Zdravstvenega doma 

Šmarje pri Jelšah za obdobje mandata in opredeli svojo 
vlogo pri realizaciji le-tega.
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Prijava kandidata je popolna, če je v slovenskem 
jeziku in vsebuje zgoraj navedene priloge.

Obravnavale se bodo samo popolne prijave kan-
didatov.

Direktorja ZD imenuje Svet ZD. K imenovanju di-
rektorja ZD podajo soglasje občinski sveti občin usta-
noviteljic zavoda. Mandatna doba direktorja ZD traja 
4 leta.

Rok za prijavo je 15 dni po objavi. Kot pravočasne 
se bodo štele vloge, ki bodo prispele do 21. 8. 2021 
oziroma bodo poslane po pošti priporočeno z žigom 
najkasneje z datumom 21. 8. 2021 na naslov: Zdrav-
stveni dom Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 16, 3240 
Šmarje pri Jelšah. Na ovojnici naj kandidati navedejo, 
na katero razpisano delovno mesto se prijavljajo s pri-
pisom »Ne odpiraj – za razpisno komisijo«. Kandidati 
bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po objavi tega 
razpisa.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Svet Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah

 Ob-2634/21
Na podlagi 27. člena Statuta Komunalnega podjetja 

Velenje, d.o.o. z dne 25. 8. 2016, Komunalno podjetje 
Velenje, d.o.o., razpisuje prosto delovno mesto

tehnični direktor (m/ž)
Kratek opis del in nalog:
– organiziranje in nadzor nad optimizacijo poslovnih 

procesov v PE Energetika in PE Komunala ter nadzor 
nad nabavnimi procesi v obeh poslovnih enotah,

– odgovornost za nemoteno delovanje daljinske 
oskrbe s toplotno energijo, hladom in zemeljskim pli-
nom ter oskrbe s pitno vodo in odvajanje in čiščenje 
komunalne in padavinske odpadne vode,

– odgovornost za nemoteno delovanje pogrebno 
pokopališke dejavnosti,

– odgovornost za izboljšanje in racionalizacijo teh-
ničnih in delovnih procesov v vseh sektorjih PE Energe-
tika in PE Komunala,

– učinkovito organizira tehnično področje in je ciljno 
usmerjen,

– delo s projekti in tehničnimi načrti.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo 

naslednje pogoje:
– VII. stopnja izobrazbe ali najmanj specializacijo 

po višješolskem programu ali končan študij po visoko-
šolskem strokovnem programu (VI/2) ali univerzitetnem 
programu (1. bol. st.) strojne ali gradbene smeri,

– najmanj deset let delovnih izkušenj na vodilnih 
delovnih mestih s področja strojništva ali gradbeništva.

K prijavi mora kandidat(-ka) priložiti naslednja do-
kazila:

– življenjepis,
– program oziroma vizijo razvoja Poslovne enote 

Energetika, ki obsega oskrbo s toplotno energijo, hla-
dom in zemeljskim plinom in Poslovne enote Komunala, 
ki obsega oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje 
komunalne in padavinske odpadne vode ter pogrebno 
pokopališko dejavnost,

– opis izkušenj s področja črpanja EU in nacional-
nih sredstev z dokazili, če jih kandidat ima,

– dokazilo o izobrazbi (kopijo diplome),
– dokazilo o delovnih izkušnjah na vodilnih delovnih 

mestih s področja strojništva ali gradbeništva,
– izjavo o aktivnem znanju vsaj enega tujega jezika 

(angleščina ali nemščina).
Delovno razmerje se sklepa za določen čas dveh 

let, s polnim delovnim časom (40 ur/teden), z možnostjo 
podaljšanja za nedoločen čas.

Upoštevane bodo popolne prijave z zahtevanimi 
dokazili o izpolnjevanju pogojev in programom oziroma 
vizijo razvoja obeh poslovnih enot (vse v slovenskem 
jeziku), ki bodo prispele najkasneje do 7. 9. 2021, na 
naslov: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Koroška 
cesta 37/b, 3320 Velenje, v zaprti ovojnici s pripisom 
»Ne odpiraj – Javni razpis za delovno mesto Tehnični 
direktor Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o.«.

Neizbrani kandidati bodo pisno obveščeni najka-
sneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Za morebitna vprašanja kontaktirajte Pravno in ka-
drovsko pisarno podjetja na tel. 03/89-61-114.

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.
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Št. 352-01/2021-4 Ob-2626/21
Občinska uprava Občine Bovec na podlagi pogojev 

iz Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj (li-
sta A), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 67/21 z dne 
30. 4. 2021, ob upoštevanju določb Pravilnika o dode-
ljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, 
št. 14/04 s spremembami) in točkovalnih zapisnikov za 
posamezne upravičence razpisa objavlja

prednostno listo
za oddajo neprofitnih stanovanj Občine Bovec  

v najem – lista A

VRSTNI 
RED

IME IN PRIIMEK 
UPRAVIČENCA

ŠTEVILO 
TOČK

Število 
družinskih 

članov
1. TINA KAVS 240 1
2. TJAŠA CELEC 240 1
3. TINA TOMINEC 230 2
4. ANDRAŽ BILMEZ 220 2
5. IRENA DOLŠEK 220 2

Ta prednostna lista nadomesti prednostno listo 
št. 35200-01/2019-45, objavljeno v Uradnem listu RS, 
št. 4/20 z dne 24. 1. 2020.

Občinska uprava Občine Bovec

Druge objave
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Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

II N 643/2016 Os-2451/21
Okrajno sodišče v Ljub ljani je po sodnici Živi Sila, 

v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Borislav Todoro-
vić, Jakčeva ulica 6, Ljub ljana, 2. Svjetlana Todorović, 
Jakčeva ulica 6, Ljub ljana, ki ju oba zastopa Boris Goda, 
odvetnik v Ljub ljani, ob udeležbi: 1. Andreja Grum, Brile-
jeva ulica 4, Ljub ljana, 2. Jernej Grum, Brilejeva ulica 8, 
Ljub ljana, 3. Marija Kranjc, Trnovski pristan 40, Ljub-
ljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Pirnat – Kova-
čič – Škofič, o.p., d.o.o., iz Ljub ljane, 4. Helena Furlan, 
Mohorini 22a, Renče, ki jo zastopa Svetlana Vakanjac, 
odvetnica v Ljub ljani, 5. Franc Virant, Trnovski pristan 40, 
Ljub ljana, ki ga zastopa skrbnica Andreja Grum, Brilejeva 
ulica 4, Ljub ljana, 6. pok. Leopold Štricelj, Trnovski pri-
stan 40, Ljub ljana, 7. Tina Rus, Mala čolnarska ulica 15a, 
Ljub ljana, ki jo zastopa Rok Koren, odvetnik v Ljub ljani, 
8. Stjepan Furjan, Avgusta Šenoe 107, 1041 Velika Go-
rica, Hrvaška, ki ga zastopa začasni zastopnik Anton 
Nosan, odvetnik v Ljub ljani, 9. Štefan Furjan, Trnovski 
pristan 40, Ljub ljana, ki ga zastopa začasni zastopnik 
Anton Nosan, odvetnik v Ljub ljani, zaradi vzpostavitve 
etažne lastnine, dne 14. maja 2021 sklenilo:

Udeležencu Stjepanu Furjanu, Avgusta Šenoe 107, 
1041 Velika Gorica, Hrvaška, se na podlagi tretjega od-
stavka 6. člena Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine 
na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega 
zemljišča (ZVEtL-1) in 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku (ZPP) v zvezi s 37. členom Zakona o neprav-
dnem postopku (ZNP), prvim odstavkom 216. člena 
ZNP-1 in 3. členom ZVEtL-1 postavi začasni zastopnik, 
odvetnik Anton Nosan, Komenskega ulica 36, Ljub ljana.

Udeležencu Štefanu Furjanu, Trnovski pristan 
40, Ljub ljana, se na podlagi tretjega odstavka 6. člena 
ZVEtL-1 in 82. člena ZPP v zvezi s 37. členom ZNP in 
3. členom ZVEtL-1 postavi začasni zastopnik, odvetnik 
Anton Nosan, Komenskega ulica 36, Ljub ljana.

Funkcija začasnega zastopnika bo prenehala, ko 
bosta udeleženca Štefan Furjan in Stjepan Furjan (oziro-
ma njuni pravni nasledniki) prevzela ta postopek, oziro-
ma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči sodišču, da je postavil skrbnika, oziroma s pravno-
močnostjo sklepa, s katerim bo zemljiško knjižno sodišče 
odločilo o vpisu v zemljiško knjigo na podlagi odločbe, 
izdane v tem nepravdnem postopku.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 14. 5. 2021

VL 37081/2021 Os-2538/21
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Nove 
kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 
Maribor, ki jo zastopa odv. Odvetniška družba Ivančič, 
o.p., d.o.o., Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11, 
Maribor, proti dolžniku: Saša Lazić, Ob Suhi 19, Ravne 
na Koroškem, ki ga zastopa Špela Horvat Mesner, Ko-
roška cesta 14, Ravne na Koroškem, zaradi izterjave 
1.916,24 EUR, sklenilo:

Objave sodišč

Dolžniku Saša Lazić, Ob Suhi 19, Ravne na Koro-
škem, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Horvat Mesner 
Špela, Koroška c. 14, 2390 Ravne na Koroškem.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 8. 7. 2021

2874 Z 143/2021 Os-2586/21

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v zadevi zavaro-
vanja terjatve upnice Republike Slovenije, matič-
na št. 5854814000, davčna št. 17659957, Gregorči-
čeva ulica 20, Ljub ljana, ki jo zastopa zak. zast. Dr-
žavno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva 
ulica 2, Ljub ljana, proti dolžniku Andreasu Minatti, 
EMŠO 2508961501203, Felkestrasse 7, Neuss, zaradi 
zavarovanja 2.447,21 EUR, sklenilo:

Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Pri-
mož Greif, Resljeva cesta 25, 1000 Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do ta-
krat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 20. 7. 2021

Oklici dedičem in neznanim upnikom

A 223/1929 Os-2432/21

Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v teku postopek 
za izdajo dodatnega sklepa o dedovanju po pokojnem 
Janezu Pangršiču, tudi Pungrčiču, rojenem dne 21. 6. 
1866 in umrlem dne 6. 8. 1929, nazadnje stanujočem 
Sobenja vas 9, Krška vas.

Ker sodišču niso znani podatki o vseh dedičih 
zapustnika oziroma njihovih potomcih in ostalih dedi-
čih, predvsem podatki o dedičih zapustnikovega vnuka, 
Mihaela Pungarčiča, ki naj bi po podatkih spisa živel na 
Danskem, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne po zapustniku, da se priglasijo Okrajnemu sodišču 
v Brežicah, v enem letu od objave tega oklica.

Po poteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo 
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o de-
dovanju.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 21. 6. 2021
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D 164/2021 Os-2446/21
V skladu s 142.a členom Zakona o dedovanju vas 

obveščamo o zapuščini brez dedičev.
Podatki o zapustniku: Jožica Stunković, rojena 

13. 3. 1955, EMŠO 1303955505367, nazadnje stanujo-
ča Veliki Obrež 45, Dobova, umrla 2. 5. 2021 v Brežicah.

Opravilna številka zapuščinske zadeve: D 164/2021.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 

Slovenijo (9. člen Zakona o dedovanju), če noben upnik 
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija 
ne odgovarja za zapustničine dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapu-
stničinih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 24. 6. 2021

D 111/2019 Os-2581/21
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 

po pokojnem Marinić Karlu, sinu Antona, roj. 15. 11. 
1902, nazadnje stanujočem Ulica Blagoja Parovića 9, 
Sarajevo, Bosna in Hercegovina, umrlem 21. 11. 1971 
v Sarajevu.

Pokojni oporoke ni napravil, tako da bo prišlo do 
zakonitega dedovanja, ki so ga deležni tudi dediči po-
kojne zapustn. vdove Marinić Anice, dediči pokojnega 
zapustn. brata Marinić Antona in dediči pokojne zapustn. 
sestre Šisel Marije, ki pa so sodišču neznani.

Glede na zgoraj navedeno sodišče s tem oklicem 
poziva dediče pokojnih Marinić Anice, Marinić Antona 
in Šisel Marije, da se v roku enega leta od objave tega 
oklica v Uradnem listu RS, na sodni deski tukajšnjega 
sodišča in na spletni strani tukajšnjega sodišča, zglasijo 
ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine.

Po preteku oklicnega roka bo sodišče nadaljevalo 
in zaključilo zapuščinski postopek v skladu z zakonom.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 1. 7. 2021

D 58/2021 Os-2414/21
Okrajno sodišče v Litiji, Jerebova 6, 1270 Litija, 

v zapuščinski zadevi po pokojnem Alojziju Weiss, roj. 
22. 5. 1936, umrl 12. 1. 2021, nazadnje stan. Gobnik 13, 
Gabrovka, sodišče za potrebe izdaje sklepa o dedovanju 
izdaja oklic neznanim dedičem, ker ni dedičev I. dedne-
ga reda, Almira Vodenik ni poklicana k dedovanju, ostali 
pa so neznani.

S te oklicem sodišče poziva neznane dediče po 
pokojnem, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku enega 
leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani 
sodišča in v Uradnem listu RS.

Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 8. 6. 2021

I D 473/2019 Os-2574/21
V zapuščinski zadevi, ki se vodi pred Okrajnim sodi-

ščem v Mariboru po dne 5. 2. 2019 umrli Miri Cvetko, hči 

Franja Cvetka in mame Justine Golob (por. Cvetko), roj. 
23. 8. 1928, drž. RS, nazadnje stan. Gledališka ulica 8, 
Maribor, pridejo v poštev kot dediči III. dednega reda po 
zapustnici tudi potomci (zap. bratranci in sestrične) za-
pustničine tete Amalije Preaz, roj. Golob, Marija Preaz, 
Ferdinand Preaz, Alojz Preaz in Amalija Preaz, neznanih 
podatkov in njihovi nadaljnji potomci, neznanih imen in 
drugih podatkov.

Sodišče zato poziva vse potencialne dediče III. ded-
nega reda, predvsem pa potomce zap. tete Amalije Pre-
az in njihove nadaljnje potomce, neznanih podatkov, 
oziroma vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica 
v zadevi pod opr. št. I D 473/2019, v skladu z 206. čle-
nom Zakona o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo 
s postopkom oziroma bo odločilo na podlagi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 7. 2021

D 57/2020 Os-2413/21
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po pok. Lukežič Antonu, pok. Andreja, z zadnjim 
stalnim prebivališčem v Lukežičih 27, ki je bil s sklepom 
Okrajnega sodišča v Novi Gorici, opr. št. N 86/2010 
z dne 20. 9. 2011, razglašen za mrtvega, kot datum smrti 
pa se šteje dan 6. 9. 1949.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapu-
stnikovih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Re-
publiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 6. 2021

D 73/2021 Os-2438/21
Na Okrajnem sodišču v Ormožu je v teku zapuščin-

ski postopek po pokojnem Srečku Bokši, sinu Marijana 
Bokše, samskem, rojenem 19. 5. 1969, umrlem 27. 3. 
2021, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stanu-
jočem Trgovišče 61, Ormož.

Zapuščino po pokojnem po podatkih smrtovnice 
sestavljajo denarna sredstva pri Novi KBM d.d., TRR št.: 
SI56 0400 1001 2108 111, s stanjem na dan 27. 4. 2021 
v višini 15,76 EUR in denarna sredstva pri Novi KBM 
d.d., hranilna vloga: BMRV - Mrtva partija, s stanjem na 
dan 27. 4. 2021 v višini 46,57 EUR.

Terjatev do zapuščine je priglasila Republika Slove-
nija, in sicer iz naslova stroškov postopka po pravnomoč-
nem sklepu Okrajnega sodišča na Ptuju, PR 208/2019 
z dne 23. 12. 2019, ki je postal pravnomočen 21. 1. 
2019, v višini 340,00 EUR.

V predmetni zapuščinski zadevi dedičev prvega 
dednega reda ni, dediči drugega dednega reda pa so 
se dedovanju po pokojnem Srečku Bokši odpovedali. 
Dediči tretjega dednega reda sodišču niso znani.

Ker se ne ve, kdo so dediči tretjega dednega reda, 
ki bi bili poklicani k dedovanju, sodišče na podlagi prve-
ga in drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju 
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(ZD), s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo pra-
vico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku ene-
ga leta od objave tega oklica na sodni deski Okrajnega 
sodišča v Ormožu.

Če se po preteku enega leta od objave oklica na 
sodni deski Okrajnega sodišča v Ormožu ne bo oglasil 
noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravna-
vo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga oziroma bo 
objavilo oklic neznanim upnikom.

Okrajno sodišče v Ormožu
dne 23. 6. 2021

D 93/2019 Os-2425/21
Po pokojni Mariji Gornik, roj. 16. 3. 1964, z zadnjim 

stalnim prebivališčem Gorišnica 55, Gorišnica, in umrli 
1. 1. 2019, ni dedičev.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapu-
stničinih obveznostih.

Zapustničine upnike se poziva, da lahko v šestih 
mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona 
o dedovanju, ki določa, da upnik lahko zahteva, da se za-
puščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila 
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od 
dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika, prijavi 
to zahtevo v zapuščinskem postopku in vloži predlog za 
začetek stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve 
za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za 
začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Sloveni-
jo, ki ne odgovarja za zapustničine dolgove.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 11. 6. 2021

D 188/2020-4 Os-2415/21
Okrajno sodišče v Trebnjem je v zapuščinski zadevi 

po pokojnem Alojziju Gačnik, roj. 21. 6. 1867, ki je umrl 
31. 12. 1956, z zadnjim prijavljenim stalnim prebivali-
ščem na naslovu Verh 11, Šentrupert, sodišče poziva 
neznane dediče ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do 
zapuščine po pokojnem Alojziju Gačniku, da se priglasijo 
sodišču v roku enega leta od objave tega oklica, v skla-
du z 206. členom Zakona o dedovanju (ZD).

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 17. 6. 2021

Oklici pogrešanih

I N 19/2021 Os-2543/21
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-

gateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, 
Ljub ljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo RS, Zuna-
nji oddelek v Novi Gorici, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova 
Gorica, postopek o razglasitvi pogrešane za mrtvo, in 
sicer Gorjup Angelo, Via Media 30, Trst, Italija, ki jo za-
stopa skrbnik za posebni primer odv. Silvan Komunjar, 
Stresova ulica 1, Kobarid.

Iz priloženih listin izhaja, da je Angela Gorjup, pok. 
Valentina, Via Media 30, Trst, Italija, pridobila lastnin-
sko pravico pri nepremičninah s parc. št. 2365/272 
in 2365/273, obe k.o. Čepavan, in sicer na podlagi 
prisojilne listine z dne 11. 4. 1904, A VI, ležeče pod 
dn. št. 2044/904. Po tem datumu o pogrešani ni bilo 
nobenega poročila več.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti pogrešane Gorjup Angele, naj javijo tukajšnjemu 
sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer 
bo po poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo 
za mrtvo.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 7. 2021

N 23/2021 Os-2513/21
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku ne-

pravdni postopek predlagatelja Igorja Cenciča, Robidi-
šče 3, Breginj, ki ga zastopa Sebastian Cencič, odvet-
nik v Odvetniški pisarni Sebastian Cencič v Tolminu, 
zaradi razglasitve pogrešane Amalije Pavšin, z zadnjim 
znanim prebivališčem na naslovu Robidišče 28, Bre-
ginj, za mrtvo.

Pogrešana je bila rojena 27. 3. 1911 na Robidišču, 
materi Mariji in očetu Jožefu. Iz odločbe o dedovanju, na 
podlagi katere je bila v zemljiško knjigo vpisana kot sola-
stnica nepremičnin v k.o. Robidišče, ki je bila izdana leta 
1948, je razvidno, da je bila pogrešana že takrat nekje 
v Franciji. Drugi podatki o njej niso znani.

Pogrešano bo v postopku kot skrbnik za poseben 
primer zastopal Rok Prezelj, odvetnik v Odvetniški pisar-
ni Podgornik iz Tolmina.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešani oziroma njeni 
smrti, naj to sporoči sodišču ali skrbniku za posebni 
primer, v treh mesecih od objave oklica, sicer bo so-
dišče, po poteku tega roka, razglasilo pogrešano za 
mrtvo v skladu z določili Zakona o nepravdnem po-
stopku – ZNP-1.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 2. 7. 2021
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Drugo preklicujejo

EUROTIR ALJOŠA LAPAJNE S.P., Sloven-
ska cesta 21, Spodnja Idrija, potrdilo za voznika, 
št. 01431/BGD21-3-6720/2020, izdano na ime Radenko 
Tanasić, veljavnost do 6. 8. 2020, izdajatelj Obrtno-pod-
jetniška zbornica Slovenije. gnv-343350

EUROTIR ALJOŠA LAPAJNE S.P., Sloven-
ska cesta 21, Spodnja Idrija, potrdilo za voznika, 
št. 014318/SŠD21-2-6639/2019, izdano na ime Aco Mi-
tev, veljavnost od 6. 12. 2019 do 6. 12. 2020, izdajatelj 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnu-343351

EUROTIR ALJOŠA LAPAJNE S.P., Sloven-
ska cesta 21, Spodnja Idrija, potrdilo za voznika, 
št. 014318/SŠD21-3-745/2018, izdano na ime Aco Mi-
tev, veljavnost od 6. 12. 2018 do 6. 12. 2019, izdajatelj 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnt-343352

EVA ROP – ODVETNICA, Barjanska cesta 3, Ljub-
ljana, službeno izkaznico, št. 3860-457965, izdajatelj 
Odvetniška zbornica Slovenije. gnw-343349

HRNČIČ d.o.o., Sladki Vrh 16A, Sladki Vrh, potr-
dilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne uspo-
sobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, 
št. 604156, izdano na ime Ivan Črnčec, izdalo Ministr-
stvo za promet in zveze leta 1997. gns-343353

NATALIIA KURAKINA S.P., Pot na Labar 41, Ljub-
ljana, potrdilo za voznika, št. 014480/SŠD36-2-746/2019, 
izdano na ime Baran Yuriy, veljavnost od 4. 2. 2019 do 
4. 3. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slo-
venije. gnn-343358

NATALIIA KURAKINA S.P., Pot na Labar 41, Ljub-
ljana, potrdilo za voznika, št. 014480/SŠD36-2-169/2020, 
izdano na ime Kachmar Serhiy, veljavnost od 13. 1. 

Preklici

2020 do 13. 1. 2021, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbor-
nica Slovenije. gnm-343359

NATALIIA KURAKINA S.P., Pot na La-
bar 41, Ljub ljana, potrdilo za voznika, 
št. 014480/SŠD36-2-2265/2019, izdano na ime Kho-
mych Mykhaylo, veljavnost od 12. 4. 2019 do 11. 2. 
2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnl-343360

NATALIIA KURAKINA S.P., Pot na Labar 41, Ljub-
ljana, potrdilo za voznika, št. 014480/SŠD36-2-101/2020, 
izdano na ime Khomych Mykhaylo, veljavnost od 8. 1. 
2020 do 31. 12. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije. gnk-343361

NATALIIA KURAKINA S.P., Pot na Labar 41, Ljub ljana, 
potrdilo za voznika, št. 010749/SŠD36-2-2585/2013, iz-
dano na ime Petrov Stanislav, veljavnost od 31. 5. 2013 
do 15. 11. 2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnj-343362

PLOJ d.o.o., Spodnje Dobrenje 42B, Pe-
snica pri Mariboru, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500003064002, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Železnik Aleš. gnr-343354

PREVOZI MAČEK, d.o.o., Stopče 26, Grobelno, 
izvod licence, št. GE010368/06893/001, za tovorno vo-
zilo MAN, reg. št. CE-RN-713, veljavnost do 31. 1. 2024. 
gnq-343355

TRILA d.o.o., Zoisova ulica 51, Bohinjska Bistrica, 
preklic digitalne tahografske kartice, izdane na ime Odar 
Martin, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 125/21 
z dne 30. 7. 2021, pod oznako gny-343347. gnp-343356

ZALES, d.o.o., Zapudje, Zapudje 11, Dragatuš, po-
trdilo o opravljenem strokovnem izpitu NPK gozdarski 
traktorist, št. 6230.003.4.1-078-2013-47129, izdano na 
ime Trempus David, izdajatelj Srednja šola Postojna, 
leto izdaje 2013. gno-343357
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