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Leto XXXII

Javni razpisi
Ob-2973/22
Na podlagi Pravilnika o podeljevanju štipendij s
področja kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine
Bistrica ob Sotli, Občine Brežice, Občine Kostanjevica
na Krki, Mestne občine Krško, Občine Radeče in Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 86 z dne 12. 11. 2015),
(v nadaljevanju pravilnika) in Sklepa Sveta regije Posavje št. 66/1 z dne 28. 10. 2015, Regionalna razvojna
agencija Posavje objavlja
javni razpis
štipendij za študij v tujini
za študijsko leto 2022/2023
Namen: Občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Mestna občina Krško, Občina
Radeče in Občina Sevnica (v nadaljevanju: občine) dodeljujejo štipendije posameznikom, ki se usposabljajo za
poklice v umetnosti ter na področju kulturne dediščine, da
bi jim omogočile pridobitev ključnih kompetenc, povečanja
usposobljenosti ter pridobivanju dodatnih znanj in spret
nosti kot pogoj za uspešnejše vključevanje mladih na trg
dela. S tem se ustvarjajo pogoji za pridobivanje novih znanj
in dostopnosti do umetnosti, spodbujanje raziskovanja ter
ustvarjalnosti tudi na področjih, ki so deficitarna.
Predmet razpisa: Občina Bistrica ob Sotli, Občina
Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Mestna občina
Krško, Občina Radeče in Občina Sevnica podeljujejo
za šolsko/študijsko leto 2022/2023 štipendije za študij v
tujini z javno veljavnostjo na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, AV kulture
in konservatorstva-restavratorstva kulturne dediščine.
Pogoji razpisa
Za štipendije študija v tujini na umetniških smereh
lahko zaprosijo posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje
splošne pogoje:
– imajo status rednega študenta za polni študijski čas;
– se bodo izobraževali na področjih umetniških
poklicev ter na področju kulturne dediščine skladno z
2. členom pravilnika;
– se prijavljajo za štipendijo za študij z javno veljavnostjo v tujini;
– imajo stalno bivališče na območju občin financerk
(Občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Mestna občina Krško, Občina Radeče
in Občina Sevnica);
– se je kandidat na razpis prijavil samo z eno vlogo,
za eno smer na eni izobraževalni instituciji; v primeru, da
vloži več vlog oziroma poda vlogo za več študijskih smeri ali vlogo za isto študijsko smer na več izobraževalnih
ustanovah, bodo vse njegove dodatne vloge zavržene;
– se ne vpisujejo ponovno v isti letnik.

Štipendija se podeljuje tudi za absolventski staž,
vendar najdalj za eno leto.
Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati pogoje, ki jih določa Zakon o štipendiranju.
Rok za oddajo vlog: 15. 10. 2022.
Razpis je dostopen na spletnih straneh občin financerk in na spletni strani Regionalne razvojne agencije
Posavje: www.rra-posavje.si.
Dodatne informacije: vsa dodatna pojasnila glede razpisa lahko dobite na Regionalni razvojni agenciji Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško; Simona Hostar,
tel. 07/488-10-48, e-mail: simona.hostar@rra-posavje.si.
Regionalna razvojna agencija Posavje
Št. 430-0101/2022-2(610)

Ob-2975/22

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2,
9000 Murska Sobota, na podlagi določil Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011,
3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP), Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto
2022 (Uradni list RS, št. 26/22) in Statuta Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10,
39/15 in 69/17) objavlja
javni razpis
za štipendiranje nadarjenih študentov v Mestni
občini Murska Sobota za študijsko leto 2022/2023
Ime in sedež naročnika: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota.
Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je štipendiranje nadarjenih študentov s stalnim prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota v študijskem letu
2022/2023, ki traja od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023.
Upravičenci: študenti dodiplomskega in podiplomskega študija, ki imajo status rednega ali izrednega
študenta in se izobražujejo v Republiki Sloveniji ali tujini
(v nadaljnjem besedilu: kandidati), ki:
– ob vpisu v prvi letnik dodiplomskega študija niso
starejši od 21 let,
– ob prijavi niso starejši od 30 let,
– imajo najmanj tri leta od objave predmetnega
javnega razpisa stalno prebivališče na območju Mestne
občine Murska Sobota,
– niso v delovnem razmerju,
– ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
– niso družbeniki gospodarskih družb ali ustanovitelji oziroma soustanovitelji zavodov,
– niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
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– hkrati ne prejemajo druge štipendije v Republiki
Sloveniji, razen če študirajo v tujini,
– imajo v prvem letniku za preteklo šolsko leto v
zaključnem letniku srednjega izobraževanja povprečno
oceno najmanj 4,5 iz vseh ocenjenih predmetov,
– se izobražujejo po programu dodiplomskega in
podiplomskega študija, pa imajo v preteklem študijskem
letu najmanj povprečno oceno 8,5 iz vseh opravljenih izpitov in drugih študijskih obveznosti; študenti, ki študirajo
v tujini pa z njo primerljivo oceno,
– koristijo prvič status absolventa – ne upošteva se
podaljšan status študenta.
Štipendist lahko prejema štipendijo za posamezni
letnik na isti stopnji le eno leto.
Višina razpoložljivih sredstev: višina štipendije in
število dodeljenih štipendij sta odvisna od razpoložljivih
sredstev v občinskem proračunu Mestne občine Murska
Sobota za leto 2022 in leto 2023. Komisija za štipendije
vsako leto na podlagi prejetih vlog določi višino najvišje
in najnižje mesečne štipendije ter število podeljenih štipendij. Štipendija se izplačuje na transakcijski račun štipendista praviloma do 15. v mesecu za pretekli mesec.
Prijava: razpis je objavljen na spletnih straneh
Mestne občine Murska Sobota in v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prijavo za podelitev štipendije se odda na obrazcu »Vloga za podelitev štipendije za nadarjene študente Mestne občine Murska Sobota za študijsko leto
2022/2023«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh: www.murska-sobota.si pod rubriko »Odprti razpisi
– področje izobraževanje« ali na sedežu Mestne občine
Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, v
vložišču.
Kandidat mora predložiti:
– izpolnjeno vlogo za podelitev štipendije za študente Mestne občine Murska Sobota za študijsko leto
2022/2023,
– podpisano izjavo kandidata/ke,
– dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja,
– dokazilo šole o šolskem uspehu preteklega šolskega leta (fotokopijo spričevala zadnjega zaključnega
srednješolskega letnika) ter dokazilo šole o maturitet
nem uspehu (fotokopijo maturitetnega spričevala, iz katerega je razvidno število doseženih točk) – študenti
prvega letnika,
– dokazilo o študijskem uspehu preteklega študijskega leta oziroma šolskega leta (v kolikor kandidat za
podelitev štipendije za študij v tujini še ni vpisan, mora
k vlogi za podelitev štipendije priložiti potrdilo o opravljenih sprejemnih izpitih ali povabilo tuje izobraževalne
ustanove z obrazložitvijo s priloženim prevodom v slovenski jezik. Potrdilo o vpisu mora predložiti najkasneje
do izplačila prve štipendije),
– v primeru šolanja na univerzi v tujini vlogi priloži
fotokopijo dokumentacije, prevod v slovenski jezik ter
ustrezno primerjavo vrednotenja uspešnosti študija v
tujini z ocenami oziroma vrednotenjem v Republiki Sloveniji,
– dokazila o izjemnih dosežkih, ki se uveljavljajo,
– potrdilo o stalnem bivališču – si pridobi naročnik
sam,
– fotokopijo bančne kartice.
Odpiranje vlog: odpiranje vlog z ugotavljanjem popolnosti vlog bo izvedla strokovna komisija za štipendije,
ki jo sestavljajo trije predstavniki Mestne občine Murska
Sobota. Odpiranje vlog bo Komisija za štipendije izvedla
predvidoma v roku 8 dni po izteku razpisnega roka in ne
bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno
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izpolnjene in označene vloge. Vloge oddane po izteku
prijavnega roka (nepravočasne prijave) ali vloge, oddane v nepravilno izpolnjenih oziroma označenih kuvertah,
se s sklepom zavržejo.
Obravnava vlog: strokovna komisija za štipendije obravnava in ovrednoti vloge na podlagi Kriterijev
za vrednotenje vlog v postopku izbora nadarjenih študentov – štipendistov Mestne občine Murska Sobota.
Komisija kandidate razvrsti glede na doseženo število
točk, od najvišje do najnižje zbranih točk in pripravi
predlog prejemnikov sredstev. Na podlagi predloga komisije predstojnik ali pooblaščena oseba izda sklepe o
izboru prejemnikov sredstev. O podelitvi štipendije za
nadarjene študente bodo kandidati pisno obveščeni v
60 dneh od zadnjega dne za oddajo vlog. Komisija bo
obravnavala le pravočasne in popolne vloge. Vloga se
šteje za popolno, če je oddana na zahtevanem obrazcu
in vsebuje v razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane
podatke in priloge oziroma dokazila. V primeru nepopolnih vlog bodo kandidati pozvani, da v določenem roku
vloge dopolnijo. V kolikor kandidati nepopolnih vlog ne
bodo dopolnili v določenem roku in skladno z zahtevo
za dopolnitev, se bodo vloge zavrgle.
Rok za oddajo vlog
Študentje oddajo vlogo najkasneje do 4. 10. 2022.
Kandidati vlogo oddajo v zaprti ovojnici (kuverti)
z navedbo: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za štipendiranje nadarjenih študentov Mestne občine Murska
Sobota za študijsko leto 2022/2023«.
Vlogo kandidati pošljejo priporočeno na naslov:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000
Murska Sobota ali vložijo osebno v vložišče Mestne občine Murska Sobota.
Dodatne informacije in pojasnila: dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo pri
kontaktni osebi: mag. Darja Kadiš, tel. 02/525-16-30
ali na elektronski naslov darja.kadis@murska-sobota.si.
Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
1. Javni razpis za štipendiranje nadarjenih študentov v Mestni občini Murska Sobota za študijsko leto
2022/2023
2. Vloga za podelitev štipendije za nadarjene študente v Mestni občini Murska Sobota za študijsko leto
2022/2023
3. Izjava kandidata/ke
4. Kriteriji za vrednotenje vlog v postopku izbora nadarjenih študentov – štipendistov Mestne občine
Murska Sobota
5. Vzorec pogodbe o štipendiranju
6. Obrazec za opremo kuverte
7. Poročilo
Mestna občina Murska Sobota
Ob-2981/22
Na podlagi 11. člena Pravilnika o koprodukcijskem
sodelovanju Radiotelevizije Slovenija pri realizaciji avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 202/21) objavlja Radiotelevizija Slovenija informacijo o objavi
javnega razpisa
RTV Slovenija za koprodukcijsko sodelovanje
pri realizaciji 1 x serije TV oddaj o problematiki
varovanja okolja, zelene mobilnosti in trajnostnega
turizma (6 x dolžine 25 minut) 2022-4
Vse zainteresirane osebe obveščamo, da je javni
razpis RTV Slovenija za koprodukcijsko sodelovanje
pri realizaciji 1x serije TV oddaj o problematiki varovanja okolja, zelene mobilnosti in trajnostnega turizma
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(6 x dolžine 25 minut) 2022-4 z dnem 2. 9. 2022 odprt za
prijave do vključno dne 3. 10. 2022. Javni razpis je z vso
pripadajočo dokumentacijo objavljen na spletnem mestu
RTV SLO MMC: http://www.rtvslo.si/razpisi v mapi »Javni pozivi in razpisi«.
Radiotelevizija Slovenija
Ob-2970/22
Javni razpis
za podelitev koncesije za izvedbo projekta
energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega
centra Kranj in Srednje šole Izola
1. Povabilo k oddaji prijave
Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
in Srednja šola Izola – Scuola Media Isola, Izola, Ulica
Prekomorskih brigad 7, 6310 Izola, na podlagi 48. člena
Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS,
št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) ter Koncesijskega akta
o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra
Kranj in Srednje šole Izola (Uradni list RS, št. 67/22, v
nadaljevanju: koncesijski akt) objavljata povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva
na objektih Šolskega centra Kranj in Srednje šole Izola.
Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora
biti v celoti pripravljena v skladu s predmetno razpisno
dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni
strani: https://www.sckr.si/objave/.
2. Splošne informacije o javnem razpisu
Koncedenta:
Naziv:
Šolski center Kranj Srednja šola Izola –
Scuola Media Isola
Naslov:
Kidričeva cesta 55, Ulica Prekomorskih
4000 Kranj
brigad 7, 6310 Izola
Internetni
naslov:
http://www.sckr.si/ http://www.
srednjasolaizola.si/
Zakoniti
zastopnik:
Drenovec Jože,
Adelija Perne,
direktor
ravnateljica
Kontaktna
oseba:
Drenovec Jože,
direktor
Elektronski
kontakt:
info@sckr.si
Telefonski
kontakt:
04/280-40-00
Ime javnega razpisa: »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih
Šolskega centra Kranj in Srednje šole Izola«
Številka javnega razpisa: 411-2/2022-6
Podatki o koncesijskem aktu: Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Kranj
in Srednje šole Izola (Uradni list RS, št. 67/22)
Predmet koncesije: Predmet koncesije je izvajanje
storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije na objektih
Šolskega centra Kranj in Srednje šole Izola, ki so navedeni v nadaljevanju predmetnega poglavja.
Območje izvajanja koncesije: Območje izvajanja
koncesije velja za objekte:
a) Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole
Kranj
– stavba B, Cesta Staneta Žagarja 31
– k.o. 2120 Primskovo
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– številka stavbe 33
– parcelne številke 229/1 in 228/2
b) Srednja šola Izola
– Ulica prekomorskih brigad 7, Izola
– k.o. 2626 Izola
– številke stavb 1120, 1122, 2269
– parcelne številke 1305 in 1308.
Za potrebe izvajanja koncesionirane dejavnosti v
zgoraj navedenih objektih, se lahko posamezna dela
izvajajo tudi na zemljiških parcelah, ki se nahajajo v
okolici stavb iz predhodnega odstavka, če so predmetne
zemljiške parcele v lasti koncedentov.
V fazi priprave ali izvedbe javnega razpisa, do oddaje končnih ponudb, lahko koncedenta nabor objektov
zmanjšata, v kolikor se za posamezni objekt izkaže, da
je njegova vključitev v projekt negospodarna, ali bi usklajevanje s pogoji soglasodajalcev oziroma upravljavcev v
tolikšni meri oviralo izvedbo tega dela projekta, da bi to
lahko ogrozilo uspešno izvedbo celotnega projekta.
Trajanje koncesije: Koncesijsko razmerje se sklene
za največ 20 let. Razmerje javno-zasebnega partnerstva
se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske
pogodbe, skladno z določbami le-te.
Razdelitev na sklope: Javni razpis ni razdeljen na
sklope.
Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje
2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega
cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo
v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z
energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni
infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje
učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
3. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok za
predložitev prijav
Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za
njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.
Končni rok za prejem prijav je 20. 10. 2022 do
10. ure.
Prijave morajo do zgoraj navedenega roka prispeti
na naslov Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000
Kranj. Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča koncedenta prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno
prejete (prejemna teorija). Prepozno prejete prijave bo
strokovna komisija zaprte vrnila pošiljatelju.
Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, dne
20. 10. 2022 ob 10.05.
4. Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci:
skladno z 38. členom ZJZP se na javni razpis lahko prijavi skupina prijaviteljev (skupna prijava), pri čemer prijavo odda vodilni partner. Prijavitelj lahko v okviru prijave
skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število
podizvajalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve
skupne prijave oziroma nominacije podizvajalcev so
navedene v razpisni dokumentaciji.
5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati,
in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji.
6. Merila
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so:
– višina prihrankov,
– obseg ponujenih ukrepov,
– trajanje koncesijskega razmerja,
– višina investicije.
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Merila so ob upoštevanju drugega odstavka
50. člena ZJZP navedena v padajočem zaporedju njihove pomembnosti. Druga merila ter podrobnejša vsebina
meril in ponderiranje, bo opredeljeno v razpisnih dokumentacijah za fazo dialoga in ponudbeno fazo.
7. Postopek izbire izvajalca
Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob
upoštevanju določb III. dela ZJZP po postopku konkurenčnega dialoga skladno s 46. členom ZJZP.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni
predvidoma do 30. 6. 2023.
Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.
8. Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja
v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi
javnega razpisa preko elektronske pošte info@sckr.si,
s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih
olskega centra Kranj in Srednje šole Izola«. Skrajni
rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je
20. 9. 2022 do 10. ure. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana v čim krajšem času,
najkasneje šest dni pred rokom za prejem prijav in bodo
objavljena na spletni strani koncedenta.
Šolski center Kranj
Srednja šola Izola – Scuola Media Isola, Izola
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Javne dražbe
Ob-2982/22
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 11/18, s spremembami; ZSPDSLS-1) ter na podlagi
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju:
ZZZS) vabi na
javno dražbo,
katere predmet bo prodaja stanovanja ZZZS v centru Ljubljane (znižana izklicna cena).
Predmet dražbe je neopremljeno in nezasedeno
stanovanje št. 14 na naslovu Fabianijeva ulica 11, Ljubljana, ID znak del stavbe 2636-3092-14, razred C potrebne toplote za ogrevanje.
Javna dražba bo v poslovni stavbi ZZZS na Miklošičevi cesti 24, Ljubljana, dne 29. 9. 2022, z začetkom
ob 9. uri. Za sodelovanje na dražbi je treba izpolniti razpisane in predpisane pogoje.
Podrobnejše informacije o nepremičnini, postopku
in pogojih prodaje ter preostalo obvezno vsebino razpisa javne dražbe najdete na spletni strani ZZZS v rubriki
O ZZZS na dnu spletne strani oziroma na direktni povezavi: https://www.zzzs.si/o-zzzs/javne-drazbe-javno-zbiranje-ponudb-in-neposredne-pogodbe/default-title/
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Stran

1983

Stran

1984 /

Št.

115 / 2. 9. 2022

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Razpisi delovnih mest
Ob-2964/22
Svet zavoda Vrtca Ravne na Koroškem, Čečovje 12a, 2390 Ravne na Koroškem, na podlagi 2. in
3. sklepa 7. seje sveta zavoda z dne 25. 8. 2022, razpisuje delovno mesto
ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
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 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15
46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21,
207/21 in 105/22 – ZZNŠPP).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 11. 12. 2022.
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 zahtevanih
pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev, potrdilo o nekaznovanosti
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in
potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku),
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda
Vrtca Ravne na Koroškem, Čečovje 12a, 2390 Ravne na
Koroškem, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda
Vrtca Ravne na Koroškem
Ob-2965/22
Na podlagi 6. sklepa zapisnika sestanka 3. redne
seje Sveta zavoda Vrtca Tezno Maribor, ki je potekala
dne 22. 6. 2022, Svet zavoda Vrtca Tezno Maribor, Dogoška cesta 20, Maribor, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/-ice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
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 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-I-269/12-24 in 47/15; v
nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let. Predvideni začetek dela bo dne 1. 1. 2023. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja.

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
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 ni v
kazenskem postopku, ter potrdila iz evidence izbrisanih
oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost)
pošljite v zaprti ovojnici v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov: Svet zavoda Vrtca Tezno Maribor, Dogoška cesta 20, 2000 Maribor, z oznako »Prijava na razpis za
ravnatelja« – Ne odpiraj.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Tezno Maribor
Št. 2-7/2022-5

Ob-2966/22

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih
(Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT,
33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS,
81/19, 36/20 – ZIUPPP, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 –
ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 98/20 – ZIUPDV,
152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 –
ZIUPOPDVE, 195/20, 15/21 – ZDUOP, 28/21 – skl. US),
56. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 54/92, 56/92, 42/94 – odl. US, 1/99 – ZNIDC, 41/99,
36/00 – ZPDZC, 54/00 – ZUOPP, 26/01, 110/02 – ZIRD,
2/04, 7/04, 69/05 – odl. US, 21/06 – odl. US, 105/06,
114/06 – ZUTPG, 23/07, 61/10, 62/10 – ZUPJS, 40/11,
40/11 – ZUPJS-A, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1,
15/17 – DZ, 29/17, 54/17) in 34. člena Statuta Lambrechtovega doma, Slovenske Konjice (št. 2/15-3-2016,
sprejet dne 21. 6. 2016) Svet javnega zavoda Lambrechtov dom, Slovenske Konjice na 7. redni seji, dne 28. 6.
2022 sprejme javni razpis za imenovanje
direktorja
javnega zavoda Lambrechtov dom,
Slovenske Konjice
Svet javnega zavoda Lambrechtov dom, Slovenske Konjice, Šolska ulica 4, 3210 Slovenske Konjice,
objavlja javni razpis delovnega mesta za imenovanje
direktorja Lambrechtovega doma, Slovenske Konjice,
za mandatno obdobje 2023 do 2028.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki
poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje
še naslednje pogoje, določene v 56., 57. in 69. členu
Zakona o socialnem varstvu, da ima:
visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo smer
socialno delo, psihološke ali biopsihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne,
pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo,
druge družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri,
pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit po
Zakonu o socialnem varstvu ali
višjo strokovno izobrazbo smer socialno delo, psihološke ali biopsihološke smeri, pedagoške smeri in
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njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke,
zdravstvene smeri – smer delovne terapije in teološke
smeri z ustrezno specializacijo, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva in
opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu.
Kandidat mora imeti znanja iz področja organizacije
dela, vodenja in dela s skupinami, opravljen program za
vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike
Slovenije za splošno izobraževanje. Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki nima opravljenega programa
za vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu
od začetka opravljanja nalog direktorja.
Kandidat mora predložiti program dela z vizijo razvoja doma.
Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati izkazati s
pisnimi listinami.
Kandidati se morajo prijaviti na razpis v roku osem
delovnih dni po objavi. Za pravočasne se štejejo vloge
priporočeno oddane na pošto najkasneje osmi delovni
dan po objavi ali osebno oddane na spodaj navedenem
naslovu. Prepozno prispele vloge ne bodo obravnavane.
Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev naslovijo
kandidati v pisni obliki po pošti ali oddajo osebno na
naslov: Svet Lambrechtovega doma, Slovenske Konjice, Šolska ulica 4, 3210 Slovenske Konjice, s pripisom
»Razpis za delovno mesto direktorja zavoda«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonskem
roku.
Svet javnega zavoda Lambrechtov dom,
Slovenske Konjice
Ob-2969/22
Svet zavoda Osnovne šole Draga Kobala Maribor
je na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07,
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-K, 25/17 –
ZVaj) na 9. seji Sveta zavoda dne 29. 6. 2022 soglasno
sprejel sklep o razpisu delovnega mesta
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
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 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15,
46/16, 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI)
in 84. členom Kazenskega zakonika (Uradni list RS,
št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr.,
38/16, 27/17, 23/20 in 91/20).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda s podružnico.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 3. 2023.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo
5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba
o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Pisne prijave z originalnimi ali overjenimi dokazili o
izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
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– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu, če
ga kandidat ima (lahko se opravi v prvem letu ravnateljevanja),
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz Kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis,
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo
njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja
pošljite v zaprti ovojnici v 8 dneh po objavi razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije predvidoma 2. 9.
2022 na naslov: Svet zavoda OŠ Draga Kobala Maribor,
Tolstojeva ulica 3, 2000 Maribor, z oznako »Prijava na
razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni za ženske in moške.
Svet zavoda
Osnovne šole Draga Kobala Maribor
Ob-2972/22
Svet zavoda Osnovne šole dr. Ivana Korošca Borovnica, Paplerjeva ulica 15, 1353 Borovnica, na podlagi
58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (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, 46/16 in 49/16 – popr., 25/17
– ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21) in sklepa 3. redne seje
Sveta zavoda Osnovne šole dr. Ivana Korošca Borovnica z dne 25. 8. 2022, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z
Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (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, 46/16 in 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj,
123/21, 172/21, 207/21).
Kandidat/kandidatka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno
vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/imenovana za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena
pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.
Predvideni začetek dela bo 1. 1. 2023.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se
opravlja polni delovni čas.
Zahtevana so naslednja pisna dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi (overjena fotokopija),
– dokazilo o pridobljenem nazivu (overjena fotokopija),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (overjena fotokopija),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu
(overjena fotokopija); dokazilo ni obvezno, kandidat
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mora opraviti ravnateljski izpit najkasneje v enem letu
po začetku mandata,
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, (izpis obdobij zavarovanja v RS ali drugo dokazilo
o obdobju dela v VIZ),
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva
dejanja zoper spolno nedotakljivost za namen »Varstvo
otrok in mladoletnikov« iz kazenskih evidenc Ministrstva
za pravosodje, ki ni starejše od 30 dni,
– podpisana izjava, s katero dovoljuje obdelavo in
uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi
s postopkom imenovanja.
Kandidat/kandidatka mora k prijavi priložiti program
vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Pisno prijavo in dokazila pošljite na naslov »Svet
zavoda Osnovne šole dr. Ivana Korošca Borovnica,
Paplerjeva ulica 15, 1353 Borovnica«, v zaprti kuverti s
pripisom »Prijava za razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.
Zadnji dan za prijavo je 12. 9. 2022.
Kandidati/kandidatke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda
Osnovne šole dr. Ivana Korošca Borovnica
Ob-2974/22
Svet zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna
Kranj, Kidričeva cesta 49, 4000 Kranj, na podlagi sklepa, ki ga je 21. 6. 2022 sprejel na 18. redni seji, razpisuje
prosto delovno mesto
ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na mesto ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z 58. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 –
ZVaj, 123/21 in 172/21; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI),
in sicer mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge
stopnje
– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja (izobrazba ustrezne smeri, strokovni izpit, potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo iz evidence izbrisanih
obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost,
potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku)
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj
pet let naziv mentor
– ima opravljen ravnateljski izpit.
Kandidat lahko ravnateljski izpit opravi tudi naknadno, v roku 1 leta po začetku mandata. Delo na delovnem
mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Predvideni začetek dela je 6. 1. 2023. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z
njim sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, za
delovno mesto ravnatelja.

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
iz kazenske evidence in potrdilo iz evidence izbrisanih
obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost
ter potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, dokazilo o delovnih izkušnjah; potrdilo iz kazenske
evidence in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za
kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost ter potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku ne
smejo biti starejša od 30 dni) pošljite priporočeno po
pošti v roku osem dni po objavi razpisa na naslov: Svet
šole Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj, Kidričeva
cesta 49, 4000 Kranj, z oznako »Prijava na razpis za
prosto delovno mesto ravnatelj«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obveščeni o odločitvi oziroma
imenovanju najpozneje v roku 4 mesecev od objave
tega razpisa.
Svet zavoda Osnovne šole
Franceta Prešerna Kranj
Ob-2992/22
Na podlagi tretjega odstavka 19. člena Družbene pogodbe in sklepa skupščine JP Centralna čistilna naprava
Domžale-Kamnik d.o.o. objavlja prosto delovno mesto
direktor
javnega podjetja Centralna čistilna naprava
Domžale-Kamnik d.o.o.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj VII/2 stopnjo izobrazbe (kot dokazilo naj
kandidat predloži overjeno fotokopijo diplome), raven
SOK 9, raven EOK 8, raven EOVK 3,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih (kot dokazilo kandidat
predloži pisno potrdilo delodajalca oziroma lasten zapis
o delovnih izkušnjah),
– dokazilo o nekaznovanosti (potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje),
– predložitev izjave kandidata, da:
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in
socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prosto in naravne dobrine, da ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica ter,
da ni bil član organa vodenja, ali nadzora družbe, nad
katerim je bil začet stečajni postopek, ni bil pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom, v skladu z
določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij,
o odškodninski odgovornosti,
– ima vozniški izpit B kategorije,
– obvlada računalniško pismenost (znanje MS
Word, Excel, e-pošta).
Dela in naloge delovnega mesta:
– predlaga temelje poslovne politike in letni poslovni
načrt,
– načrtuje pozitivno poslovanje družbe,
– v okviru plana odloča o nakupu blaga, surovin,
energije in storitev, o prodaji blaga in storitev, o najemanju kreditov in izvajanju investicij,
– sodeluje z ustanovitelji v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb, pripravlja poročila o poslovanju
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in jih predloži skupščini in nadzornemu svetu. Pripravlja
poročilo o uresničevanju razvojnega in letnega plana,
– izvršuje sklepe organov družbe in sprejema ukrepe za izvrševanje le-teh,
– določa naloge zaposlenim v družbi in nadzoruje
njihovo izvajanje,
– odloča o sprejemu v delovno razmerje, prenehanju delovnega razmerja in odloča o pravicah in obveznostih delavcev, ki izhajajo iz delovnega razmerja,
– podaja poslovna poročila, opravlja druge naloge,
določene z družbeno pogodbo, splošnimi akti družbe in
sklepi družbe.
Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:
1. kratek življenjepis in v njem, poleg formalne izobrazbe, tudi navedbe in/ali dokazila o drugih znanjih in
veščinah, ki jih je pridobil kandidat,
2. program in vizijo razvoja JP CČN Domžale-Kam
nik d.o.o. za petletno obdobje,
3. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in
smer izobrazbe ter datum (dan, mesec in leto) zaključka
izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena,
4. dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih
izkušenj, med drugim tudi, da ima kandidat delovne izkušnje na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih,
5. dokazilo kandidata, da:
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in
socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje
družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno premoženje, in sicer za obdobje petih
let po pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti
po prestani kazni zapora,
– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi,
– če je bil član uprave podjetja, nad katerim je bil
začet stečajni postopek, da ni bil pravnomočno obsojen
na plačilo odškodnine upnikom po 19. členu Zakona o
finančnem poslovanju podjetij, in sicer za obdobje dveh
let po pravnomočnosti sodbe.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo
v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – delovno
mesto Direktor JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o.« na
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naslov: Študljanska cesta 91, 1230 Domžale, in sicer v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike
Slovenije in na spletni strani javnega podjetja.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska
oblika, poslana na elektronski naslov info@ccn-domzale.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer
najkasneje zadnji dan roka za prijavo.
Obravnavale se bodo pravočasne, ustrezne in popolne prijave. Za popolno prijavo se šteje, če so priloženi vsi navedeni dokumenti. V izbirni postopek, se
bodo uvrstili kandidati, ki bodo na podlagi predloženih
dokazil izpolnjevali pogoje za imenovanje. Kandidati,
uvrščeni v izbirni postopek, bodo povabljeni na razgovor.
Izpolnjevanje pogojev kandidatov in izbiro kandidata bo presojal nadzorni svet na podlagi predloženih
dokazil in na podlagi razgovora s kandidati.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati glede na:
– dosedanje delovne izkušnje in rezultate kandidata,
– razvojno naravnanost in uresničljivost programa
in vizije razvoja JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o. za
petletno obdobje,
– poznavanje normativne ureditve področja dela,
– poznavanje sistema ravnanja z okoljem,
– javno objavljene strokovne članke s področja dela
(vsaj 5 člankov).
O imenovanju direktorja dokončno odloči skupščina
JP CČN Domžale-Kamnik, skladno z družbeno pogodbo.
Z izbranim kandidatom se sklene delovno razmerje
za določen čas, za mandatno obdobje pet let, ista oseba
pa je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.
Pogodbo z direktorjem javnega podjetja podpiše predsednik nadzornega sveta javnega podjetja.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 30 dneh
po končanem izbirnem postopku.
V tem besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški
spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in za moške.
JP Centralna čistilna naprava
Domžale-Kamnik d.o.o.
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Druge objave
Ob-2976/22
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, matična številka: 5056497000,
identifikacijska številka za DDV: SI29865174, na podlagi 2., 21. in 33. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju: ZSPDSLS-1)
in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 31/18), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo tovornega motornega vozila z dvigalom
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja
ponudb: Radiotelevizija Slovenija, javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, matična številka: 5056497000,
identifikacijska številka za DDV: SI29865174.
2. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb
Predmet prodaje je premičnina.
Premičnina
je
rabljeno
tovorno
motorno vozilo z dvigalom, znamka vozila: SCANIA, model P124 CB4X4HZ 420, številka šasije
XLEP4X40004477041, leto izdelave 2002, moč motorja
309 kW, z delovno prostornino 11705 cm3, število prevoženih km 330.000, z nadgradnjo HIAB 200 in ZABOJ
prekucnik (oboje v okvari). Inventarna številka: 171734.
Vozilo je neregistrirano in trenutno nevozno.
3. Ogled predmeta prodaje
Ogled premičnine bo v torek, 13. 9. 2022, ob 10. uri.
Ogled bo možen po izključni predhodni najavi. Ponudniki naj se za ogled prijavijo najpozneje do ponedeljka, 12. 9. 2022, do 12. ure, na elektronski naslov: primoz.megusar@rtvslo.si z naslovom elektronskega sporočila: »Prijava na ogled tovornega vozila z dvigalom«.
Ogled bo potekal na lokaciji v Ljubljani na naslovu: Mariborska ulica 20, 1000 Ljubljana (Ljubljana – Bežigrad).
4. Izhodiščna vrednost premičnine: izhodiščna
vrednost premičnine je 9.000,00 EUR. Ponudbena cena
ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti premičnine.
5. Varščina
Varščina za predmet prodaje znaša 1.000,00 EUR.
Varščina se plača najkasneje do 19. 9. 2022 do
24. ure na transakcijski račun RTV Slovenija, in sicer:
Številka TRR:
SI56 0110 0603 0355 106
Naziv:
RTV SLOVENIJA
Namen nakazila: Javno zbiranje ponudb za
prodajo tovornega motornega
vozila z dvigalom
Uspelemu ponudniku se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku
15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine,
se varščina zadrži.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini.
6. Način in rok plačila kupnine
Uspeli ponudnik mora kupnino plačati v roku 15 dni
od sklenitve pogodbe. Kupnina se plača na enak transakcijski račun kot za varščino. Le namen plačila naj se
pri plačilu kupnine glasi: »kupnina za tovorno vozilo z
dvigalom.«
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V kolikor kupnina ni
plačana v roku, se varščina zadrži.

7. Podrobnejši pogoji javnega zbiranja ponudb
Dokumentacija ponudnika mora vsebovati:
– ponudbo za odkup tovornega vozila na Obrazcu 1;
– potrdilo o plačani varščini ter
– kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico) – velja za fizične osebe in samostojne
podjetnike.
Ponudba mora biti poslana:
– priporočeno po pošti na naslov: »Javni zavod
RTV SLOVENIJA, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ponudba za odkup tovornega vozila Scania«,
– ali pa oddana osebno na Vložišče organizatorja
zbiranja ponudb.
Ponudba priporočeno po pošti ali oddana osebno
na Vložišče organizatorja zbiranja ponudb se šteje, da
je pravočasna, če prispe na naslov organizatorja najpozneje do 27. 9. 2022.
Ponudbe, predložene po izteku navedenega roka,
se ne bodo upoštevale.
Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni najkasneje 8 dni po zaključenem zbiranju ponudb.
8. Rok sklenitve pogodbe
Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo
ponudil najvišjo odkupno ceno. V primeru, da je podanih
več ponudb z enako najvišjo odkupno ceno, ima prednost ponudnik, ki je prvi oddal ponudbo. Vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva plača kupec. Premičnina
bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Najugodnejši ponudnik mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo (v prilogi – Izjava ponudnika).
9. Prenos in izročitev premičnin: prenos in izročitev
prodanega motornega vozila se opravi po plačilu celotne
kupnine. Kupec mora vozilo prevzeti in odpeljati v roku
10 dni od plačila celotne kupnine.
10. Davščine in ostali stroški: motorno vozilo je že
bilo registrirano v Republiki Sloveniji, zato ni predmet
obdavčitve z davkom na motorna vozila. Vse morebitne
stroške, povezane s prenosom lastništva, in druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, plača kupec.
11. Dodatne informacije o predmetu prodaje
Objava javnega zbiranja ponudb z vsemi prilogami
je dostopna na spletni strani prodajalca (http://www.
rtvslo.si/razpisi). Za dodatne informacije o prodaji lahko
interesenti pišejo na elektronski naslov primoz.megusar@rtvslo.si, s pripisom: »Zbiranje ponudb za prodajo
– tovorno vozilo z dvigalom«.
To besedilo se objavi v Uradnem listu RS in na
spletni strani RTV Slovenija: www.rtvslo.si/razpisi.
12. Opozorilo: organizator lahko do sklenitve pravnega posla postopek javnega zbiranja ponudb ustavi
oziroma ne sklene pogodbe z uspelim ponudnikom, brez
odškodninske odgovornosti.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod
Št. 610-59/2022-1

Ob-2967/22

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16,
61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22 – ZDeb) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za
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izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni
list RS, št. 43/10 in 62/16) in Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 173/20 in 90/22) Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja
na spletni strani Mestne občine Ljubljana (https://www.
ljubljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne-objave/) Javni
poziv za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram
KULTURA.
Mestna občina Ljubljana
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-19/2018/39(134-03)

Ob-2968/22

V register političnih strank se pri politični stranki
Stranka Aleksandra Kamenika, s kratico imena SAK
in s sedežem v Mariboru, Prisojna ulica 17 ter z matično številko 4109163000, vpiše sprememba zastopnika
stranke.
Kot nova zastopnica stranke se vpiše Štefanija Peklar, roj. 18. 10. 1954, državljanka Republike Slovenije,
s stalnim prebivališčem: Ribiška ulica 2, Maribor.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 38141-3/2022/3

Ob-2971/22

Na podlagi 104.a člena Zakona o medijih (Uradni
list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08
– ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11
– ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 –
odl. US, 67/19 – odl. US in 82/21; v nadaljevanju: ZMed)
in ob smiselni uporabi 38. člena Zakona o elektronskih
komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14
– ZIN-B, 81/15, 40/17 in 189/21 – ZDU-1M) Agencija za
komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
(v nadaljevanju: agencija) objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za podelitev treh pravic
razširjanja televizijskega programa v digitalni
radiodifuzni tehniki na območju
Republike Slovenije
1 Predmet javnega razpisa
Tri pravice razširjanja televizijskega programa v
digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije. Pravice bo agencija podelila z odločbo v skladu
s petim odstavkom 104.a člena ZMed.
Zahteve v zvezi s predmetom javnega razpisa, ki se
bodo zapisale v odločbe o podelitvi pravice:
– izbrani ponudnik mora z razširjanjem in oddajanjem televizijskega programa, za katerega je pridobil
pravico razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki, pričeti
najkasneje v roku treh mesecev od pravnomočnosti odločbe o podelitvi pravice. Agencija lahko izbranega ponudnika, ki v roku treh mesecev od pravnomočnosti odločbe
o podelitvi pravice ne bo pričel z izvrševanjem pravice,
pisno opozori, naj začne podeljeno pravico izvrševati v
roku enega meseca od prejema pisnega opozorila. Če
bo agencija ugotovila, da izbrani ponudnik podeljene pravice v roku enega meseca od prejema njenega pisnega
opozorila ni začel izvrševati, bo lahko po uradni dolžnosti
začela postopek za razveljavitev odločbe o podelitvi pravice, ki je predmet tega javnega razpisa.
– izbrani ponudnik mora pravico izvrševati ves čas
trajanja odločbe, s katero mu je digitalna pravica podeljena. Agencija lahko izbranega ponudnika, ki po pričetku izvrševanja podeljene pravice te ne bo nepretrgoma
izvrševal več kot tri mesece, pisno opozori, naj začne
podeljeno pravico izvrševati v roku enega meseca od
prejema pisnega opozorila. Če bo agencija ugotovila,
da izbrani ponudnik podeljene pravice v roku enega
meseca od prejema njenega pisnega opozorila ni začel
izvrševati, bo lahko po uradni dolžnosti začela postopek
za razveljavitev odločbe o podelitvi pravice, ki je predmet tega javnega razpisa.
2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je za televizijski program, s katerim kandidira
na tem javnem razpisu, imetnik veljavnega dovoljenja
za izvajanje televizijske dejavnosti, ki je bilo izdano
v Republiki Sloveniji, ali imetnik ustreznega oziroma
primerljivega veljavnega dovoljenja, izdanega v drugi
državi članici Evropske unije ali tretji državi, podpisnici
Evropske konvencije o čezmejni televiziji Sveta Evrope.
Dovoljenje za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma
ustrezno oziroma primerljivo dovoljenje mora biti izdano

pred potekom roka za predložitev ponudb na zadevni
javni razpis.
2.2 Ponudnik za televizijski program, s katerim kandidira na tem javnem razpisu, ne sme biti imetnik pravice
razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju, ki zajema tudi območje Republike Slovenije, razen, če ponudnik kandidira s programom, za katerega mu je podeljena pravica razširjanja
televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki
na območju Republike Slovenije na način, da ponudnik
tega programa ne sme razširjati preko prizemnega digitalnega radiodifuznega omrežja (ali njegovega dela), ki
je rezervirano za prostodostopne programe.
2.3 Ponudnik mora imeti na dan poteka roka za
predložitev ponudb poravnane vse zapadle obveznosti
do agencije.
2.4 Zoper ponudnika do poteka roka za predložitev
ponudb ne sme biti začet postopek prisilne poravnave,
stečaja ali prisilnega prenehanja.
2.5 Ponudnik mora predložiti popolno in pravilno
ponudbo.
3 Merila za izbiro ponudb in način njihove uporabe
Ponudbe, pri katerih bodo izpolnjeni vsi razpisni
pogoji, bodo pri vsakem merilu ocenjene s točkami. Pri
vsakem merilu je določeno največje in najmanjše število
točk, ki jih lahko ponudnik prejme pri posameznem merilu, ter način ocenjevanja. Največje možno število točk
pri vseh merilih skupaj je sto (100).
3.1 Žanrska in tematska ustreznost programske
ponudbe
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede
na to, koliko različnih zvrsti programskih vsebin, ki so
določene v Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin
lastne produkcije (Uradni list RS, št. 77/02), zagotavljajo
v ponujenem programu, pri čemer se upoštevajo samo
zvrsti z minimalnim tedenskim povprečjem vsaj 1,0 %.
Ponudbe ponudnikov se pri tem merilu ocenjujejo na
podlagi podatkov iz dovoljenja za izvajanje televizijske
dejavnosti oziroma na podlagi podatkov iz obrazca, ki
ga ponudnik priloži ponudbi. (0–20 točk)
3.2 Obseg lastne produkcije
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede
na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije ponujenega programa v dnevnem oddajnem času.
Ponudbe ponudnikov se pri tem merilu ocenjujejo na
podlagi podatkov iz dovoljenja za izvajanje televizijske
dejavnosti oziroma na podlagi podatkov iz obrazca, ki
ga ponudnik priloži ponudbi. (0–20 točk)
3.3 Produkcija slovenskih avdiovizualnih del iz
68. člena Zakona o medijih
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede
na minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času. Ponudbe ponudnikov
se pri tem merilu ocenjujejo na podlagi podatkov iz
dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma
na podlagi podatkov iz obrazca, ki ga ponudnik priloži
ponudbi. (0–20 točk)
3.4 Trajanje (obseg) programa
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo sorazmerno glede na minimalni tedenski obseg trajanja
programa. Ponudba ponudnika z največjim minimalnim
tedenskim obsegom trajanja programa dobi 20 točk.
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Ponudbe ponudnikov se pri tem merilu ocenjujejo na
podlagi podatkov iz dovoljenja za izvajanje televizijske
dejavnosti oziroma na podlagi podatkov iz obrazca, ki
ga ponudnik priloži ponudbi. (0–20 točk)
3.5 Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih
programih
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na to, ali ponudbi priložijo izjavo o uravnoteženem
poročanju v dnevnoinformativnih oddajah. Ponudnik,
ki ponudbi priloži izpolnjeno in podpisano izjavo, prejme 10 točk. Ponudnik, ki ponudbi ne priloži izpolnjene
in podpisane izjave, prejme 0 točk. Če izpolnjeno in
podpisano izjavo ponudbi priloži ponudnik, ki glede na
podatke iz dovoljenja oziroma podatke iz obrazca, ki se
nahaja v razpisni dokumentaciji in bo predstavljal del
ponudbe, v programu, s katerim kandidira, ne zagotavlja
informativne zvrsti, izjave razpisna komisija ne upošteva
ter ponudnik pri tem merilu prejme 0 točk. (0–10 točk)
3.6 Prosta dostopnost (nekodiranost) programa
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede
na to, ali ponudbi priložijo izjavo o prosti dostopnosti
(nekodiranosti) programa. Ponudnik, ki ponudbi priloži
izpolnjeno in podpisano izjavo, prejme 10 točk. Ponudnik, ki ponudbi ne priloži izpolnjene in podpisane izjave,
prejme 0 točk. (0–10 točk)
3.7 Dodatno merilo 1 – Obseg lastne produkcije
Če bosta dve ponudbi ali več ponudb dosegli enako
vsoto točk, se bo z uporabo dodatnega merila 1 »Obseg
lastne produkcije« za eno mesto višje uvrstila tista ponudba, katere ponudnik je imel ugotovljen večji obseg
lastne produkcije v skladu z merilom pod točko 3.2.
3.8 Dodatno merilo 2 – Žanrska in tematska ustreznost programske ponudbe
Če po uporabi dodatnega merila 1 »Obseg lastne
produkcije« nobene izmed ponudb, ki so dosegle enako
vsoto točk, ne bo mogoče uvrstiti na višje mesto, se bo
z uporabo dodatnega merila 2 »Žanrska in tematska
ustreznost programske ponudbe« za eno mesto višje
uvrstila tista ponudba, katere ponudnik v svojem televizijskem programu tedensko predvaja več različnih zvrsti
programskih vsebin z minimalnim tedenskim povprečjem vsaj 1,0 % v skladu z merilom pod točko 3.1.
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3.9 Žreb
Če po uporabi dodatnega merila 2 »Žanrska in tematska ustreznost programske ponudbe« nobene izmed
ponudb, ki so dosegle enako vsoto točk, ne bo mogoče
uvrstiti na višje mesto, se bo o razvrstitvi ponudnikov
odločilo z žrebom.
4 Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 3. 10. 2022 do 12. ure.
Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na
naslov agencije: Agencija za komunikacijska omrežja
in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka. Ponudniki lahko ponudbe
pošljejo po pošti na naslov agencije ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so
od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi
od 13. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena
za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave
izdala potrdilo o prejemu ponudbe.
Ponudba mora biti predložena v izvirniku in v eni
kopiji. Izvirnik in kopija ponudbe morata biti zaprta vsak
v svojem ovoju z oznako »Izvirnik« oziroma »Kopija«.
Oba ovoja morata biti vstavljena v skupen ovoj, označen z oznako »Ponudba na javni razpis za podelitev
treh pravic razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije,
Ne odpiraj« in naslovljen na naslov agencije. Ponudnik
mora na skupen ovoj napisati tudi svoj polni naslov.
Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v
razpisni dokumentaciji.
5 Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb
bo potekalo na sedežu agencije: Stegne 7, Ljubljana, v
veliki sejni sobi, dne 4. 10. 2022, ob 10. uri.
6 Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani agencije: http://www.
akos-rs.si. Ponudnikom je na voljo brez plačila.
7 Kontaktna oseba: Martin Hari (martin.hari@
akos-rs.si).
8 Rok za izdajo in vročitev odločb o podelitvi pravice: agencija bo odločbe izdala in vročila najpozneje v
osmih mesecih po preteku roka za predložitev ponudb.
Agencija za komunikacijska omrežja
in storitve Republike Slovenije
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Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
II P 837/2021

Os-2787/22

Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici dr.
Kseniji Zeilhofer Orehek, v pravdni zadevi tožeče stranke Tanje Bogeljić, Obala 123, Portorož, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Marija Bele Vatovec d.o.o., s sedežem
v Ljubljani, zoper toženo stranko Zvonimirja Šanović,
neznanega bivališča, zaradi ugotovitve daril (vrednost
spora: 289.865,02 EUR), dne 10. maja 2022 sklenilo:
Toženi stranki Zvonimirju Šanović se postavi začasni zastopnik Peter Železen, Posavskega ulica 22,
Ljubljana.
Začasni zastopnik ima v predmetnem postopku vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko v tej
pravdni zadevi dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je toženi stranki postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2022
0956 I 975/2022

Os-2802/22

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski
sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, Ljubljana,
zoper dolžnika Mateja Binder, Zaloška cesta 69, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 0,00 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi
začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Ljujić Kerševan
Aleksandra, Linhartova, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 7. 2022
VL 55503/2021

Os-2820/22

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Vovšek
Andreja – odvetnik, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, ki
ga zastopa Vovšek Andrej – odvetnik, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, proti dolžnici Vesni Kikel, Hauptstrasse 41, Rekawinkel, Pressbaum, ki jo zastopa Pogorevc David – odvetnik, Glavni trg 51, Slovenj Gradec,
zaradi izterjave 491,20 EUR, sklenilo:
Dolžnici Vesni Kikel, Hauptstrasse 41, Rekawinkel,
Pressbaum, 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 David Pogorevc, Glavni trg 51, Slovenj Gradec.
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 2. 8. 2022
0865 VL 51853/2020

Os-2881/22

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast.
Krištof Mlakar, zoper dolžnico Božico Vujatović, Preglov trg 6, Ljubljana, zaradi izterjave 161,50 EUR s pp,
sklenilo:
Dolžnici se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku in 15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika dolžnici se postavi odv.
mag. Saša Bohinc, Komenskega 16, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do
takrat, dokler dolžnica 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 11. 8. 2022
0865 VL 62081/2021

Os-2882/22

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Samo
Lozej, zoper dolžnico Božico Vujatovič, Preglov trg 6,
Ljubljana, zaradi izterjave 80,92 EUR s pp, sklenilo:
Dolžnici se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku in 15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika dolžnici se postavi odv.
mag. Saša Bohinc, Komenskega 16, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za social
ne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 8. 2022
0865 VL 88544/2020

Os-2883/22

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Samo
Lozej, zoper dolžnico Božico Vujatovič, Preglov trg 6,
Ljubljana, zaradi izterjave 169,40 EUR s pp, sklenilo:
Dolžnici se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku in 15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika dolžnici se postavi odv.
mag. Saša Bohinc, Komenskega 16, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica 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 11. 8. 2022
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Os-2884/22

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast.
Krištof Mlakar, zoper dolžnico Božico Vujatović, Preglov trg 6, Ljubljana, zaradi izterjave 221,53 EUR s pp,
sklenilo:
Dolžnici se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku in 15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika dolžnici se postavi odv.
mag. Saša Bohinc, Komenskega 16, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica 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 11. 8. 2022
0865 VL 57810/2021

Os-2885/22

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Samo
Lozej, zoper dolžnico Božico Vujatovič, Preglov trg 6,
Ljubljana, zaradi izterjave 234,14 EUR s pp, sklenilo:
Dolžnici se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku in 15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika dolžnici se postavi odv.
mag. Saša Bohinc, Komenskega 16, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica 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 11. 8. 2022
XII Ps 294/2022

Os-2977/22

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Komenskega 7, Ljubljana, je po triažnem sodniku: mag. Anton Lisac, v socialnem sporu tožeče stranke: Zavod
Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina,
cesta IX/6, Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenka Zdravka Lorković, zoper toženo stranko: Samir Bikić, EMŠO:
0711978501153 (nima prebivališča v RS), zaradi vračila
neupravičeno pridobljenih sredstev iz naslova brezposelnosti v višini 603,75 EUR s p.p., izven glavne obravnave dne 22. 8. 2022 sklenilo:
V tem socialnem sporu se za začasnega zastopnika
tožene stranke postavi odvetnik Anže Lapajne, Dunajska cesta 160, Ljubljana.
Začasni zastopnik ima v tem socialnem sporu vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo toženo
stranko zastopal od dneva postavitve dalje, vse dotlej,
dokler ne bo le-ta ali njen pooblaščenec nastopil pred
sodiščem.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 22. 8. 2022
I 239/2021-34

Os-2858/22

Okrajno sodišče v Murski Soboti je v izvršilni zadevi
upnika Petrol, slovenska energetska družba d.d., Dunajska cesta 50, Ljubljana, zoper dolžnika Jožeta Šarkezi,
Serdica 114, Rogašovci, zaradi izterjave 1.645,34 EUR
s pp, dne 15. junija 2022 sklenilo:

Solastnikom nepremičnin, vpisanih v k.o. 11 Ženavlje, s parc. št. 1339, Suzani Horvat, Francu Baranji in
Mariji Milenkovič, ki so neznanega prebivališča, se v
predmetni izvršilni zadevi na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v
zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ,
postavlja začasna zastopnica odvetnica Martina Zrinski
Gönter iz Puconcev, ki bo solastnike v tem postopku zastopala vse do takrat, dokler solastniki ne nastopijo pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 15. 6. 2022
P 47/2016

Os-2906/22

Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici
Nataši Pavlin Rogelja v pravdni zadevi tožeče stranke
Supernova Q Ngo d.o.o., Pot za Brdom 102, Ljubljana,
ki jo zastopa Gorazd B. Južina, odvetnik v Ljubljani, zoper toženo stranko Aljošo Krošlin Grlj, Kubed 7A, 6272
Gračišče, zaradi plačila 27.299,50 EUR spp, sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku se toženi stranki Aljoši
Krošlin Grlju, Kubed 7A, 6272 Gračišče, sedaj neznanega prebivališča, postavi začasni zastopnik Jernej Velikonja, odvetnik v Ajdovščini, Tovarniška cesta 4A. Začasni
zastopnik bo zastopal toženo stranko v pravdni zadevi
opr. št. P 8/2022, vse dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 8. 2022
II N 140/2022-14

Os-2868/22

Okrožno sodišče v Novem mestu je v nepravdni zadevi opr. št. II N 140/2022 predlagateljice Lee Franetović, Ragovska cesta 39, Novo mesto, zoper nasprotnega
udeleženca Danijela Henić, neznanega prebivališča, zadnje znano stalno prebivališče Luža 19, Dobrnič, zaradi
izvrševanja starševske skrbi prijave prebivališča otroka
in vpisa otroka v vrtec na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi
z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku nasprotnemu udeležencu zaradi nezmožnosti vročitve sodnih
pisanj postavilo začasno zastopnico Majdo Štrasner,
Jerebova 4, Novo mesto.
Začasna zastopnica bo zastopala interese nasprotnega udeleženca v nepravdni zadevi vse dotlej, dokler
se ne ugotovi njegovo prebivališče oziroma dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 11. 8. 2022
D 121/2022

Os-2775/22

Okrajno sodišče na Ptuju je v zapuščinski zadevi
po pokojni Heleni Kukec, rojeni Gubič, hčerki Lovrenca,
upokojenki, vdovi, rojeni 21. 10. 1942, umrli 5. 2. 2022,
državljanki Republike Slovenije, nazadnje stanujoči
Nova vas pri Markovcih 83, na podlagi drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v povezavi s
163. členom Zakona o dedovanju dediču Srečku Dewaeghemaeckerju, zadnji znan naslov 3 Rue de I’Eglise,
FR 57915 Woustviller, Francija, postavilo začasno zastopnico odvetnico Vanjo Janžekovič, Mestni trg 4, Ptuj.
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Začasna zastopnica ima v postopku opr.
št. D 121/2022 vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica
od dne postavitve in vse do takrat, dokler dedič ne nastopi pred sodiščem, oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 14. 7. 2022
D 245/2018

Os-2909/22

Okrajno sodišče v Škofji Loki je po okrajni sodnici
Ani Harb v zapuščinski zadevi po pokojni Vidi Justin,
rojeni 26. 5. 1920, nazadnje stanujoči Brebovnica 5, Gorenja vas, umrli 3. 7. 2018, sklenilo, da se dedinji Vesni
Justin na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v
zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (v nadaljevanju ZD) postavi začasnega zastopnika, odvetnika Tomaža Osolnika, Kapucinski trg 7, Škofja Loka, ker je naslov
dejanskega prebivališča navedene dedinje neznan in
nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika in bo dedinjo Vesno
Justin zastopal od dneva postavitve in vse do takrat,
dokler dedinja Vesna Justin ali njen pooblaščenec/ka ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika (83. člen ZPP v zvezi s 163. členom ZD).
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 16. 8 2022

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 733/1997

Os-2879/22

Okrajno sodišče v Celju vodi zapuščinski postopek po
pokojni Gabrijeli Obrovnik, rojeni Golob, rojeni 18. 3. 1947,
umrli 19. 3. 1997, nazadnje stanujoči Trnovo 14, Laško.
Zapustnica oporoke ni napravila, zato je nastopilo
dedovanje po zakonu. Kot dediča I. dednega reda pridejo v poštev vdovec Alojz Obrovnik in zap. sinova Rok
Obrovnik in Boris Pahole, pri čemer sodišču prebivališče
slednjega ni znano.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica na oglasni deski in spletni strani sodišča ter v Uradnem listu RS. Če se dediči v določnem
roku ne bodo priglasili, bo sodišče zaključilo zapuščinski
postopek na podlagi podatkov spisa.
Okrajno sodišče v Celju
dne 2. 8. 2022
D 172/2021

Os-2740/22

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Ilirski Bistrici pod opr. št. D 172/2021 po pok.
Stojanu Močniku, pok. Alojza, upokojencu iz Ilirske Bistrice, Maistrova ulica 10, roj. 5. 12. 1957, državljanu
Republike Slovenije, ki je umrl 22. 11. 2021, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega
odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja
naslednji oklic neznanim upnikom.
Sodišče morebitne upnike obvešča, da lahko pri
Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici pridobijo podatke o
premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih ob-
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veznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica
zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v
stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD, in sicer če prijavijo to zahtevo
v zapuščinskem postopku in vložijo 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 Slovenijo, ki za zapustnikove dolgove ne odgovarja.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 13. 7. 2022
I D 2037/2019

Os-2335/22

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Branku Fon, rojen 13. 8.
1948, umrl 31. 3. 2019, nazadnje stanujoč na naslovu
Ulica pregnancev 3, Ljubljana, drž. Republike Slovenije,
v katerem je bil opravljen oklic dedičem po 206. členu
Zakona o dedovanju (ZD) in se do poteka roka sodišču
k dedovanju ni priglasila nobena oseba.
Sodišče upnike opozarja, da bo zapuščina prešla
na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne
odgovarja za zapustnikove dolgove.
Vsem potencialnim upnikom sodišče pojasnjuje,
da lahko pri zapuščinskem sodišču v času uradnih ur
pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino
in podatke o zapustnikovih obveznostih.
Sodišče vse potencialne upnike opozarja, da lahko
v roku šestih mesecev od dneva objave tega oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami
142.b člena ZD.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 4. 2022
D 19/2022

Os-2663/22

Na Okrajnem sodišču v Trbovljah teče zapuščinski
postopek opr. št. D 19/2022 po dne 18. 12. 2021 umrlem Jožefu Vahtar, roj 1. 9. 1949, nazadnje stanujočem
Polje 29, Zagorje ob Savi.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju zapuščinsko sodišče poziva vse, ki menijo, da bi utegnili imeti
pravico do dedovanja, da se priglasijo pri naslovnem
sodišču v roku enega leta po objavi tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 29. 6. 2022

Oklici pogrešanih
N 23/2022

Os-2935/22

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo
zastopa Državno odvetništvo RS, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke Mirijane (od Luka) Coder, z zadnjim
znanim naslovom Krraj 112, Drenchia, Italija, za mrtvo.
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Rojstni podatki pogrešane niso znani. Znano je le
to, da je bila v zemljiško knjigo, kot lastnica nepremičnin
v k.o. 2249 Volče, vpisana na podlagi listin iz leta 1867
in 1878. Potem se je za njo izgubila vsaka sled.
Pogrešano bo v postopku, kot skrbnik za poseben
primer, zastopal Ivan Rutar, odvetnik s sedežem v Solkanu.
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 sodišče, po
poteku tega roka, razglasilo pogrešano za mrtvo v skladu z določili Zakona o nepravdnem postopku – ZNP-1.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 18. 8. 2022
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Preklici
Drugo preklicujejo
Bajrami Mirdi, Cesta Staneta Žagarja 29, Kranj,
certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja,
št. IZO-08/2939, izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 2008. gnw-344399
BMDN
TRANSPORT
D.O.O.,
CELOVŠKA CESTA 69B, Ljubljana, potrdilo za voznika,
št. 80704/8551, izdano na ime Željko Drljić, veljavno od
1. 4. 2022 do 3. 3. 2023, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije, leto izdaje 2022. gnu-344401
EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec,
licenco vozila, št. 017700/031, veljavnost od 8. 9. 2021
do 8. 9. 2026, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gni-344388
Horvat Primož, Zaloška cesta 293, Ljubljana, izkaz
nico za veterana, št. 10730, izdajatelj UE Ljubljana.
gnx-344398
KRISTIJAN KURTIĆ S.P., SELO PRI IHANU 9A,
Domžale, izvod licence, št. 014392/004, za vozilo Volkswagen Passat, reg. št. LJ 07-ELA, veljavnost do 23. 7.
2024. gnc-344394
LF TRANSPORT D.O.O., KRIVA POT 20, Ljubljana,
izvod licence, št. GE012767/07683/001, za vozilo DAF,
reg. št. LJ 72JAL, veljavnost do 22. 2. 2027. gnz-344396
Nusheski Dushko, Pod bregom 23, Ljubljana-Črnuče, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500037644001,
izdal Cetis Celje d.d. gnd-344393
SLOBODAN
GAJIĆ
S.P.,
ŠMARJEŠKE
TOPLICE 274, Šmarješke Toplice, potrdilo za voznika,
št. 017767/NSK8-4-5059/2022, izdano na ime Maslić
Eldin, veljavnost od 18. 8. 2022 do 3. 5. 2023, izdajatelj
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnf-344391
STALLER D.O.O., MAISTROVA ULICA 1,
Slovenj Gradec, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500050709000, izdal Cetis Celje d.d., na ime
Marko Karalić. gnb-344395
Šavs Lana, Kogovškova ulica 6, Ljubljana, dijaško
izkaznico, izdala Gimnazija Vič, št. 0007007218. gnv344400
ŠPEDICIJA GOJA d.o.o., Rajšpova ulica 22, Ptuj,
izvod licence, št. GE009764/02131/060, za tovorno vozilo, reg. št. MB GOJA2, veljavnost do 19. 4. 2023.
gne-344392
Tiganj Arnel, Ljubljanska cesta 3a, Kamnik, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500030386002, izdal
Cetis Celje d.d. gny-344397
Vozel Aleksander, Vreskovo 25a, Trbovlje, izkaznico vojnega veterana, št. 3688/2021, izdajatelj UE Trbov
lje. gng-344390
ŽONTA, d.o.o., Gaji 44, Celje, izvod licence, št. GE010602/08430/003, za vozilo Volvo, reg.
št. CEZONTA1, veljavnost do 11. 4. 2024. gnh-344389
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VSEBINA
Javni razpisi

1979

Javne dražbe

1983

Razpisi delovnih mest

1984

Druge objave

1988

Objave po Zakonu o političnih strankah

1990

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

1991

Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici pogrešanih

1993
1993
1995
1995

Preklici
Drugo preklicujejo

1997
1997
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