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Javni razpisi
Št. 5442-2/2022/15

Ob-2915/22

Št. 3021-1/2022-SRRS-19

Ob-2872/22

Razveljavitev

Sprememba

Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44,
1000 Ljubljana, razveljavlja Javni razpis za vzpostavitev
spletne platforme za podporo prožnejšim načinom organizacije dela, objavljen v Uradnem listu RS, št. 103/22
dne 29. 7. 2022, s popravkom, objavljenim v Uradnem
listu RS, št. 108/22 dne 12. 8. 2022.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpis za pred- financiranje projektov gospodarskih subjektov – B-PF,
št. 3021-1/2022-SRRS-1, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 38/22 z dne 18. 3. 2022 s spr. in dop. v št. 92/22
z dne 8. 7. 2022, in sicer kot sledi:
I. V poglavju 1 »UVODNA DOLOČILA«, podpoglavju oziroma točki 1.1 »VIŠINA SREDSTEV«, se besedilo
po novem glasi:
Skupni razpisani znesek je 4.000.000 EUR, kot
sledi v nadaljevanju

Št. 4301-56/2020

Ob-2874/22
Sprememba

Na podlagi sklepa št. 4301-56/2020/1574 z dne
10. 8. 2022 objavljamo novi rok za oddajo vlog na Javni
razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših
proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije
z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021).
1. Ime in sedež sofinancerja: Republika Slovenija,
Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535
Ljubljana, tel. 01/478-80-00.
2. V Javnem razpisu za sofinanciranje operacij
gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka:
JR SE OVE 2021), objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 67/21 (in spremembe Uradni list RS, št. 6/22 dne
14. 1. 2022, Uradni list RS, št. 17/22 dne 11. 2. 2022,
Uradni list RS, št. 47/22 dne 1. 4. 2022, Uradni list RS,
št. 60/22 dne 6. 5. 2022 in Uradni list RS, št. 99 dne
22. 7. 2022), se v 8. točki doda trinajsti odstavek tako,
da se glasi:
»Rok za oddajo vlog na sedmo odpiranje je 13. 1.
2023. Vloge, ki bodo prispele za sedmo odpiranje, bodo
obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne
bodo porabljena na prvem, drugem, tretjem, četrtem,
petem in šestem odpiranju, o čemer bo MZI na spletni
strani ministrstva objavil posebno obvestilo o porabi
sredstev. Vloge, prejete za sedmo odpiranje po objavi
obvestila o porabi sredstev, bodo zavržene kot prepozne
ter vrnjene prijavitelju.«.
Spremeni se štirinajsti odstavek 8. točke in se glasi:
»Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma
najkasneje do 13. 1. 2023.«.
Ministrstvo za infrastrukturo

Znesek
v EUR

Postavka
– leto

Oblika
sredstev

4.000.000

2022

Posojilo

Vir sredstev

Namensko
premoženje Sklada
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 410-38/2022-1

Ob-2862/22

Na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v
Občini Komen (Uradni list RS, št. 85/22; v nadaljevanju:
pravilnik) in Odloka o proračunu Občine Komen za leto
2022 (Uradni list RS, št. 207/21) Občina Komen objavlja
javni razpis
za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav v Občini Komen
za leto 2022
1. Razpisovalec: Občina Komen, Komen 86, 6223
Komen (v nadaljevanju: občina).
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje nakupa
in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) velikosti do 50 PE v Občini Komen.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in zahtevane priloge
3.1 Upravičenci:
Do nepovratnih sredstev so upravičene fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Komen, ki so lastniki ali solastniki enostanovanjskih ali večstanovanjskih
objektov v Občini Komen in pristopijo k izgradnji MKČN.
V primeru izgradnje skupne MKČN za več enostanovanjskih objektov ali za enega ali več večstanovanjskih
objektov, je upravičenec in vlagatelj vloge tisti investitor,
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ki je lastnik zemljišča, na katerem bo zgrajena čistilna
naprava. Investitorji morajo medsebojna razmerja urediti
s pogodbo oziroma sporazumom. Do sofinanciranja niso
upravičene pravne osebe.
3.2 Splošni pogoji za sofinanciranje:
Sofinancira se izgradnja MKČN za objekte na območjih izven meja aglomeracij v skladu z Operativnim
programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode v Republiki Sloveniji, ki ga je sprejela Vlada RS ter z
Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode v Občini Komen. Izjemoma se lahko sofinancira tudi izgradnja MKČN za objekte na območju, kjer
je javno kanalizacijsko omrežje že zgrajeno, priključitev
nanj pa ni tehnično možna ali ekonomsko upravičena ali
je gradnja šele načrtovana, kar mora predhodno potrditi
izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih
voda v občini – Kraški vodovod Sežana d.o.o., Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana (v nadaljevanju: izvajalec
javne službe). V primeru izgradnje skupne MKČN za več
enostanovanjskih objektov oziroma za enega ali več večstanovanjskih objektov, ki so v lasti različnih upravičencev, mora vlagatelj priložiti pogodbo oziroma sporazum
o ureditvi medsebojnih razmerij med investitorji. Vsak
upravičenec lahko kandidira za proračunska sredstva za
en objekt le enkrat. V primeru, da se MKČN sofinancira
tudi iz drugih virov javnih sredstev, skupna vrednost sofinanciranja iz vseh virov ne sme preseči 100 % vrednosti
upravičenih stroškov investicije. V primeru presežka, se
sofinanciranje občine ustrezno zniža.
3.3 Pogoji in omejitve:
MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka s standardom iz Uredbe o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS,
št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2). Certifikat oziroma listina morata biti izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje
gradbenih proizvodov.
Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti
kopijo prijave MKČN izvajalcu javne službe o začetku
obratovanja MKČN, iz katere bo razviden datum prvega
zagona MKČN.
Vlogi mora biti priloženo potrdilo izvajalca javne
službe o območju vgradnje MKČN (znotraj ali izven meja
aglomeracij). V primeru sofinanciranja izgradnje MKČN
znotraj območja aglomeracije (točka 3.2 tega javnega
razpisa) mora biti s strani izvajalca javne službe potrjena
upravičenost vgradnje MKČN.
MKČN mora biti v času vložitve zahtevka za nakazilo odobrenih sredstev vgrajena, kar vlagatelj dokaže s
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priloženim računom za nakup in postavitev MKČN ter v
funkciji obratovanja, rezultati opravljenih prvih meritev
obratovanja pa morajo biti ustrezni.
4. Višina sredstev in višina sofinanciranja
Sredstva bremenijo proračunsko postavko proračuna Občine Komen za leto 2022 s številko 150256 Sofinanciranje malih čistilnih naprav, konto 41199926. Višina
razpisanih sredstev za leto 2022 je 30.000,00 EUR. Višina pomoči znaša 50 % upravičenih stroškov oziroma
največ 1.500 EUR za en stanovanjski objekt. V primeru
vgradnje ene MKČN za več stanovanjskih objektov oziroma za enega ali več večstanovanjskih objektov, ki so v
lasti različnih upravičencev, znaša višina pomoči do 50 %
upravičenih stroškov za vse upravičence skupaj, in sicer:
– v primeru vgradnje ene MKČN za 2–3 objekte
oziroma stanovanja največ: 1.800 EUR,
– v primeru vgradnje ene MKČN za 4–5 objektov
oziroma stanovanj največ: 2.100 EUR,
– v primeru vgradnje ene MKČN za 6 ali več objektov oziroma stanovanj največ: 3.000 EUR.
5. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški nakupa in vgradnje
MKČN do 50 PE, z vključenimi stroški montaže MKČN
in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov (pri
tem se upošteva samo gradbena dela, ki se nanašajo
konkretno na izkop in postavitev MKČN, ne upošteva
pa se izkopa in izdelave kanalizacijskih cevi in raznih
drugih priključkov).
Upravičeni stroški so stroški, ki nastanejo od 1. 1.
2019 dalje.
Upravičeni stroški so izključno stroški, katere bo
upravičenec dokazoval s potrdilom o plačanih računih
za nakup, vgradnjo in montažo MKČN ter stroške njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov. DDV ni
upravičen strošek.
6. Način prijave in roki
Prijava na razpis mora biti vložena na priloženem
obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so
navedene v razpisu.
Rok za vložitev vloge je 10. 10. 2022.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo osebno
oddane v sprejemni pisarni občine najpozneje 10. 10.
2022 do 14. ure oziroma do 10. 10. 2022 oddane po
pošti s priporočeno pošiljko na naslov Občina Komen,
Komen 86, 6223 Komen. Vloga, oddana na obrazcu,
mora biti dostavljena v zapečateni ovojnici. Na prednji
strani mora biti označeno: »Ne odpiraj, javni razpis za
sofinanciranje MKČN«, na hrbtni strani ovojnice pa ime
in priimek ter naslov prijavitelja.

7. Odpiranje in obravnavanje vlog: odpiranje vlog ni
javno. Postopek bo vodila tričlanska strokovna komisija,
ki bo izvedla odpiranje in pregled vseh prispelih vlog po
vrstnem redu prispetja. Če vloga ne bo formalno popolna, bo vlagatelj pozvan, da v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge, le-to dopolni. Formalno nepopol-
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ne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bodo s sklepom zavržene. Popolne vloge se razvrstijo po datumu in uri prejetja. Pravočasno dopolnjene
vloge se uvrstijo po vrstnem redu na seznam glede na
datum prejema dopolnitve. Sredstva sofinanciranja se
odobrijo po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do
porabe proračunskih sredstev. Na podlagi izvedenega
postopka pristojni organ občinske uprave izda odločbo,
s katero odloči o dodelitvi sredstev v skladu z določili
upravnega postopka, in sicer najkasneje v roku 30 dni
od prejema popolne vloge. Zoper odločbo je mogoča
pritožba na župana, v roku 15 dni od vročitve odločbe.
Po dokončnosti odločbe o dodelitvi sredstev skleneta
upravičenec in Občina Komen pogodbo o sofinanciranju. Če upravičenec ne vrne podpisane pogodbe v roku
8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe, se šteje,
da je vlogo na javni razpis umaknil.
8. Zahtevki za izplačilo
Rok za vložitev popolnega zahtevka za izplačilo je
najkasneje 6 mesecev od podpisa pogodbe o sofinanciranju nakupa in vgradnje MKČN med občino in upravičenci. Upravičenci, ki bodo vložili zahtevek za izplačilo
po izteku navedenega roka, izgubijo pravico do izplačila
sredstev. Izplačilo sredstev bo izvedeno v roku 30 dni po
predložitvi popolnega zahtevka.
Po zaključeni naložbi upravičenci pošljejo na Občino Komen zahtevek za izplačilo sredstev na predpisanem obrazcu z obvezno prilogo – Poročilo o prvih
meritvah za MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki
ga izdela pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa (https://spot.gov.si/assets/Evidenca-izvajalcev-prvih-meritev-in-obratovalnega-monitoringa-odpadnih-voda-_-za_-objavo-na-spletu-april2022.pdf) in iz katerega
izhaja, da so parametri onesnaženosti ustrezni. Meritve
iz prejšnjega odstavka se opravijo po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer MKČN v roku, ki ga določajo
veljavni predpisi. Na podlagi popolnega zahtevka se
izplačajo sredstva na vlagateljev transakcijski račun v
roku, določenem z veljavnimi predpisi o izvrševanju
proračuna. Pristojni organ občinske uprave lahko pred
izplačilom sredstev opravi ogled MKČN, za katero se
sredstva dodeljujejo. Če na podlagi ogleda ugotovi, da
niso izpolnjeni pogoji za odobritev in izplačilo sredstev,
določeni v pravilniku in tem javnem razpisu, se upravičencu sredstva ne izplačajo.
9. Nadzor: prejemnik sredstev v obdobju 5 let od
prejema sredstev MKČN ne sme odtujiti, razen če je
bil objekt, za katero se je vgradila MKČN, v tem času
priključen na javno kanalizacijo v upravljanju izvajalca
javne službe. Podrobnejša določila glede nadzora se
določijo v pogodbi.
10. Razpisna dokumentacija
Obrazci za prijavo na javni razpis so dostopni v
sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223
Komen, dosegljivi so tudi preko spletne strani Občine Komen www.komen.si (rubrika Razpisi). Dodatne informacije posreduje Boštjan Frančeškin, tel.
05/731-04-53, e-pošta: bostjan.franceskin@komen.si
v času uradnih ur.
Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije in s pravilno označeno kuverto, mora
vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila.
Občina Komen
Št. 430-2/2022-1

Ob-2866/22

Na podlagi 46. člena Zakona o javno zasebnem
partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06), 36. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni
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list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN, 57/11) in 18. člena Odloka o predmetu
in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje zimske
službe (Uradno glasilo slovenskih občin št. 33/22), objavljamo
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje obvezne
lokalne gospodarske javne službe zimske službe
v Občini Oplotnica
Naročnik: Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317
Oplotnica.
1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zimske službe v Občini Oplotnica.
2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga.
3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: deset let po
sklenitvi koncesijske pogodbe.
4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna
dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine
Oplotnica: www.oplotnica.si.
5. Način, kraj in čas oddaje prijave
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Oplotnica, Goriška
cesta 4, 2317 Oplotnica.
Na prednji strani ovojnice mora biti navedeno: »Ne
odpiraj – Prijava na javni razpis – zimska služba«.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden
naziv in naslov pošiljatelja.
Prijave je potrebno oddati najkasneje do 5. 9. 2022
do 10. ure.
6. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih predpisanih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem
jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne
dokumentacije.
Prijavitelj lahko svojo prijavo dopolnjuje oziroma
spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka za
oddajo prijave.
6.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne
prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne
in popolne.
Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in
ure, določene v razpisu.
Prijava je popolna:
– če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
6.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri
kontaktni osebi: Aleš Hren, e-pošta: alesh@oplotnica.si,
tel. 02/845-09-02.
Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji
posredovati po elektronski pošti na naslov: alesh@
oplotnica.si.
Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na uradni spletni strani Občine Oplotnica:
www.oplotnica.si.
7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
Naročnik lahko najkasneje šest dni pred potekom
roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno
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dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« objavljena na uradni spletni strani Občine Oplotnica: www.
oplotnica.si.
Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok
za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice
in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove
roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za
oddajo prijave.
8. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno
merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.
Merila so določena v razpisni dokumentaciji.
9. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi
konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni dokumentaciji.
V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji za
predložitev skupne prijave.
Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih
obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji
prijavitelja se ne upoštevajo.
Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem,
ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje določene z razpisno
dokumentacijo in izdal sklep o priznanju sposobnosti.
Kandidati bodo obveščeni o priznanju sposobnosti
po 1. fazi postopka najkasneje v 30 dneh po poteku roka
za oddajo prijav.
Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal sposobnost, povabil k oddaji ponudbe in z vsemi ponudniki
izvedel še dialog.
Po zaključku pogajanj in predložitvi končnih ponudb, bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem
postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.
10. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 30 dni po dokončnosti upravne odločbe.
Občina Oplotnica
Ob-2873/22
Javni razpis
za podelitev koncesije za izvedbo projekta
energetskega pogodbeništva za energetsko
prenovo objektov v lasti Občine Mozirje
1. Povabilo k oddaji prijave
Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje,
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 projektov energetske prenove objektov v
lasti Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 4/2022, v nadaljevanju: koncesijski akt) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za
podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega
pogodbeništva za energetsko prenovo objektov v lasti
Občine Mozirje.
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://mozirje.si/.
2. Splošne informacije o javnem razpisu
Koncedent:
Naziv: Občina Mozirje
Naslov: Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje
Zakoniti zastopnik: Ivan Suhoveršnik, župan
Kontaktna oseba: Ivo Glušič

Telefon: +386 3 839 33 06
Elektronski naslov: obcina@mozirje.si
Spletna stran: https://mozirje.si/
Ime javnega razpisa: »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko
prenovo objektov v lasti Občine Mozirje«
Številka javnega razpisa: 430-0007/2021
Podatki o koncesijskem aktu: Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projektov energetske prenove objektov v lasti Občine Mozirje (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 4/2022)
Predmet koncesije: Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v objektih
Občine Mozirje, in ki so navedeni v nadaljevanju predmetnega poglavja.
Razdelitev na sklope: Javni razpis ni razdeljen na
sklope.
Območje izvajanja koncesije: Območje izvajanja
koncesije obsega:
OBJEKT

NASLOV

ZEMLJIŠKOKNJIŽNI
PODATKI

OŠ
Mozirje

Šolska
ulica 23,
3330
Mozirje
Šolska
ulica 23,
3330
Mozirje

Številka stavbe: 890,
k.o. 920 Mozirje
Parc. št. 638/1, k.o. 920
Mozirje
Številka stavbe: 1081,
k.o. 920 Mozirje
Parc. št. 638/1, k.o. 920
Mozirje

ŠD
Mozirje

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 koncedenta.
Območje izvajanja koncesionirane dejavnosti ostane enako ne glede na morebitno spremembo zemljiškoknjižnega podatka iz prvega odstavka tega člena.
V fazi izvedbe javnega razpisa, do oddaje končnih ponudb, lahko koncedent s sklepom župana nabor
objektov zmanjša, v kolikor se za posamezni objekt izkaže, da je njegova vključitev v projekt negospodarna, ali
bi usklajevanje s pogoji mnenjedajalcev oziroma uprav
ljavcev v tolikšni meri oviralo izvedbo tega projekta, da
bi to lahko ogrozilo uspešno izvedbo celotnega projekta.
Trajanje koncesije: Koncesija se podeli za največ
20 let, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z
določbami ZJZP, koncesijskega akta in sklenjene koncesijske pogodbe. Razmerje javno-zasebnega partnerstva
se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske
pogodbe, skladno z določbami le-te.
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 5. 10. 2022 do
10. ure.
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Prijave morajo do zgoraj navedenega roka prispeti
na naslov Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje. 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 Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, dne
5. 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,
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– udeležba koncedenta pri prihrankih in
– višina investicije.
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 31. 3. 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 obcina@mozirje.si, s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije za
izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov v lasti Občine Mozirje«. Skrajni
rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je
21. 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.
Občina Mozirje
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Razpisi delovnih mest
Št. 900-2/2022-23

Ob-2850/22

Na podlagi sklepa Sveta vrtca Otona Župančiča
Maribor, ki je bil sprejet na 30. seji sveta vrtca 17. 6.
2022, Svet vrtca Otona Župančiča Maribor, Oblakova
ul. 5, 2000 Maribor, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu s prvim
odstavkom 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popravek, 65/09 – popravek, 20/11, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popravek in 25/17 – ZVaj (v nadaljnjem besedilu ZOFVI)).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.
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. Predviden začetek dela bo 1. 12. 2022.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– potrdila o izobrazbi (ftk overjena ali originalna),
– dokazilo o pridobljenem nazivu (naziv svetnik ali
svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor – ftk
overjena ali originalna),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (ftk
overjena ali originalna),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu; če
ravnateljskega izpita kandidat nima, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu po začetku mandata (ftk overjena ali originalna),
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju
(najmanj 5 let),
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva
dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in ne sme biti starejše od 30 dni,
– program vodenja za mandatno obdobje,
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet vrtca
Otona Župančiča Maribor, Oblakova ulica 5, 2000 Maribor, z oznako Prijava na razpis za ravnatelja.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet vrtca Otona Župančiča Maribor
Ob-2851/22
Svet zavoda Osnovne šole Simona Jenka, Smlednik, Smlednik 73, 1216 Smlednik, na podlagi sklepa
št. 23, ki ga je 15. 6. 2022 sprejel na svoji 7. redni seji,
razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji

in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (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; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati/ka morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela bo dne 1. 1. 2023.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice 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/ravnateljice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (1. potrdilo o izobrazbi, 2. potrdilo o nazivu,
3. potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, 4. potrdilo
o opravljenem ravnateljskem izpitu, 5. potrdilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, 6. potrdilo
o nekaznovanosti, 7. potrdilo sodišča, da kandidat ni v
kazenskem postopku, 8. potrdilo iz evidence izbrisanih
obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost)
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet OŠ
Simona Jenka, Smlednik, Smlednik 73, 1216 Smlednik,
z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Potrdila iz točk 6–8 ob oddaji vloge ne smejo biti
starejša od 30 dni.
Kandidat/ka, ki nima ravnateljskega izpita, si ga
mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati/ka bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Simona Jenka, Smlednik
Ob-2852/22
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Bio
tehniški izobraževalni center Ljubljana, Ižanska cesta 10,
1000 Ljubljana, na podlagi 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,
2/15 – Odl. US: U-1-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem
besedilu: ZOFVI) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ice
Gimnazije in veterinarske šole
Kandidati/ke morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-1-269/12-24 in
47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
Gimnazije in veterinarske šole.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno
dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. januar 2023 oziroma
v skladu s sklepom Sveta vzgojno-izobraževalnega zavoda BIC Ljubljana.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev, vključno s potrdilom iz kazenske evidence in
potrdilom sodišča, kjer ima kandidat/ka prebivališče, da
ni v kazenskem postopku, kratkim življenjepisom, opisom dosedanjega dela in programom oziroma vizijo razvoja in dela Gimnazije in veterinarske šole za mandatno
obdobje pošljite najpozneje v 15 dneh po objavi razpisa
v Uradnem listu RS v zaprti kuverti na naslov: Svet
vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana,
s pripisom: »Prijava na razpis za ravnatelja/ico«.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli v zakonitem roku.
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
Ob-2853/22
Svet zavoda Osnovne šole Kolezija 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
5. 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 mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela je dne 26. 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:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (oziroma si ga pridobi najpozneje v letu dni po začetku mandata, sicer mu/ji preneha mandat po zakonu),
– 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 (zaželen),
– 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 na naslov: Svet

Št.

110 / 19. 8. 2022 /

Stran

1951

zavoda Osnovne šole Kolezija, Cesta v Mestni log 46,
1000 Ljubljana, 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.
Dokazila o izpolnjevanju razpisanih pogojev morajo
biti originalna ali overjene kopije originalov.
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 Kolezija
Št. RAV-VSŠ-1/2022-1

Ob-2854/22

Svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Šolski center Šentjur, Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šent
jur, na podlagi 53.a in 58. člena Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07 – UPB5 in nadaljnji) razpisuje delovno
mesto
ravnatelja
Višje strokovne šole – VSŠ (m/ž)
Kandidat-ka mora za imenovanje za ravnatelja/ico
in hkrati za direktorja/ico zavoda izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 55.,
58., 92., 96., 100. in 107.a členom ZOFVI ter 33. členom
Zakona o višjem strokovnem izobraževanju – ZVSI
(Uradni list RS, št. 86/04 in nadaljnji), in sicer:
– da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma
raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje (prej: najmanj visokošolska izobrazba),
– da ima veljaven naziv »predavatelj višje šole«,
– obvlada slovenski knjižni jezik,
– ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in
izobraževanja v skladu z zakonom,
– ima pridobljeno pedagoško-andragoško izobrazbo (razen izjema po tretjem odstavku 33. člena ZVSI),
– ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo
pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju,
– ni bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolž
nosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– ni bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– ni bil-a zoper njega/njo uveden kazenski postopek
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– da predloži svoj program vodenja Višje strokovne
šole in program vodenja zavoda.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po prehodnih določbah ZOFVI.
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole
oziroma zavoda ter zna rokovati z informacijsko – komunikacijsko tehnologijo in z računalniškimi programi,
ki jih uporablja zavod.
Izbran kandidat bo imenovan za 5 let. Svet zavoda
lahko imenovanega kandidata za ravnatelja imenuje tudi
kot direktorja zavoda Šolski center Šentjur. Pogodba o
zaposlitvi se lahko v primeru izbire in imenovanja zunanjega kandidata-ke sklene za določen čas.
Predviden začetek dela je 24. 1. 2023.
Popolne pisne prijave s kratkim življenjepisom, programom vodenja in s priloženimi kopijami vseh dokazil
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o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdili o izobrazbi,
nazivu, ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji
in izobraževanju idr.) ter z originalnima potrdiloma Ministrstva za pravosodje (o nekaznovanosti in iz evidence
izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost) in potrdilom pristojnega Okrajnega sodišča o ne pričetem kazenskem postopku (vsa potrdila v
skladu s 107.a členom ZOFVI, ki ne smejo biti starejša
od 8 dni), pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Svet zavoda Šolskega centra Šentjur, Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur, z oznako »prijava na razpis za
ravnatelja VSŠ«.
Svet lahko od kandidata naknadno zahteva overitev
kopij dokazil o izpolnjevanju pogojev.
Kandidati/-ke posredujte tudi e-naslov za obveščanje med razpisnim postopkom in podajo morebitnega
poziva za dopolnitev vloge.
Kandidati bodo prejeli pisna obvestila o imenovanju
v zakonitem roku.
Svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda
Šolski center Šentjur
Ob-2855/22
Svet javnega zavoda Posvetovalnice za učence in
starše Novo mesto na podlagi 23. člena Statuta javnega
zavoda PUS, in na podlagi 34. in 35. člena Zakona o
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC
in 127/06 – ZJZP) ter sklepa Sveta zavoda PUS z dne
15. 6. 2022, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja
Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki izpolnjuje pogoje v skladu Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06
– ZJZP) in Statuta javnega zavoda Posvetovalnice za
učence in starše Novo mesto ter:
1. 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 pedagoške, psihološke ali socialne smeri,
2. ima najmanj pet let delovnih izkušenj pri vzgojno-
svetovalnem in terapevtskem delu z otroki in s starši,
3. ima organizacijske in strokovne sposobnosti, ki
zagotavljajo, da bo s svojim delom prispeval k uresničevanju ciljev zavoda,
4. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
5. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost,
6. ni bil zoper njega uveden kazenski postopek
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
7. da predloži svoj program vodenja in razvoja dela
Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto.
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, s
polnim delovnim časom za mandatno obdobje štirih let,
s pričetkom dela 31. 12. 2022.
Direktor bo poleg poslovodnih nalog opravljal tudi
strokovne (pedagoške/psihološke/socialne) naloge neposredno, skladno z letnim delovnim načrtom zavoda.
Popolno pisno prijavo s priloženim življenjepisom,
programom vodenja, fotokopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter originalna potrdila Ministrstva

za pravosodje o nekaznovanosti, potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost Ministrstva za pravosodje ter pristojnega Okrajnega sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki
na dan oddaje prijave ne smejo biti starejša od 30 dni,
izpis obdobij zavarovanj ZPIZ-a, in izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov za
namen in v zvezi s postopkom imenovanja direktorja
pošljite v zaprti ovojnici najkasneje do 31. 8. 2022 na
naslov: Svet zavoda Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto, Mušičeva ulica 2, 8000 Novo mesto,
s pripisom »Ne odpiraj – Prijava na razpis direktorja«.
Formalno nepopolne in nepravočasno prispele prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Prosimo, da na prijavo zapišete svoj elektronski
naslov in telefonsko številko, na katero ste dosegljivi.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Razpis je zapisan v slovnični obliki moškega spola
in velja enakovredno za oba spola.
Svet zavoda Posvetovalnice za učence
in starše Novo mesto
Št. 100-0004/2022

Ob-2856/22

Na podlagi 36. člena 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) in 6. člena
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center
Delavski dom Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 24/2003 – prečiščeno besedilo, Uradni list RS,
št. 83/09, 45/12 in 48/15) ustanovitelj Občina Zagorje
ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi,
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi objavlja javni
razpis za zasedbo delovnega mesta
direktorja
javnega zavoda Kulturni center Delavski dom
Zagorje ob Savi
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpisano prosto
delovno mesto, morajo poleg splošnih zakonskih pogojev, izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj in vodstvene
sposobnosti,
– poznavanje dejavnosti s področja dela zavoda,
– znanje slovenskega jezika in z ustreznim potrdilom izkazano znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Kandidati morajo poleg prijave z življenjepisom in
dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev, priložiti
tudi vizijo delovanja javnega zavoda za mandatno obdobje.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno obdobje
5 let.
Po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.
Kandidat mora podati pisno prijavo na razpis z vsemi prilogami in dokazili v roku 15 dni od objave tega razpisa v zaprti kuverti na vložišče oziroma na naslov razpisovalca: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5,
1410 Zagorje ob Savi, z oznako: »Ne odpiraj – Javni
razpis za direktorja KC DD«.
O izbiri bodo prijavljeni kandidati obveščeni najkasneje v roku 8 dni od dneva izbire.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v
moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.
Občina Zagorje ob Savi
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Ob-2863/22
Na podlagi 16. in 29. člena Odloka o ustanovitvi
Javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o. (Uradni list
RS, št. 83/12) in Družbene pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o., Svet ustanoviteljic Javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o. objavlja
javni razpis za imenovanje
direktorja
javnega podjetja Vodovod
sistema B d.o.o.
1. Uporaba izrazov: v javnem razpisu uporabljeni
izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot
nevtralni za ženski in moški spol.
2. Javno podjetje in kraj opravljanja dela: Javno
podjetje Vodovod sistema B d.o.o., Kopališka ulica 2,
9000 Murska Sobota. Izbrani kandidat bo delo opravljal
v prostorih javnega podjetja.
3. Pogoji za opravljanje dela
Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, mora kandidat, ki
se bo prijavil na prosto delovno mesto, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– najmanj visokošolska izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na delovnih mestih z zahtevano izobrazbo iz prejšnje alinee, na vodilnih
oziroma vodstvenih delih,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– strokovno poznavanje področja dela javnega podjetja oziroma gospodarskih javnih služb,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– predložiti program dela (razvojne usmeritve javnega podjetja, vizijo vodenja in organiziranja dela javnega podjetja v mandatnem obdobju),
– pogoje iz drugega odstavka 255. člena Zakona o
gospodarskih družbah /ZGD-1/.
4. Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti k prijavi:
1. Potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije;
2. Fotokopijo diplome kot dokazilo o doseženi
strokovni izobrazbi;
3. Izjavo o najmanj petih letih delovnih izkušenj,
iz katere je razviden datum začetka in konca opravljanja
dela pri določenem delodajalcu ter opis dela;
4. Izjavo v skladu z drugim odstavkom 255. člena
ZGD-1, da:
– ne sme biti član drugega organa vodenja ali
nadzora te družbe,
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper
premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine,
in sicer kandidat ne sme biti član organa vodenja ali
nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po
prestani kazni zapora,
– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi
opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved,
– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu
z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po
pravnomočnosti sodbe.
Izjavi morajo biti priložena potrdila iz uradnih evidenc, iz katerih je razvidno, da gre za podatke iz druge,
tretje in četrte alinee te točke.
5. Program dela (razvojne usmeritve javnega
podjetja, vizija vodenja in organiziranja dela javnega
podjetja v mandatnem obdobju).
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6. Življenjepis, v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki
jih je pridobil. Razvidno mora biti strokovno poznavanje
področja dela javnega podjetja oziroma gospodarsko
javnih služb ter organizacijske in vodstvene sposobnosti. Predložen tudi na obrazcu europass.
Zaželeno je, da se prijava odda na obrazcu »Obrazec za prijavo«, ki ga najdete na spletni strani javnega
podjetja, pod objavo tega javnega razpisa (www.vodovod-b.si).
5. Rok in naslov za vlaganje prijav in rok za obveščanje o izbiri
Prijave na javni razpis z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljejo ali osebno vložijo v zaprti ovojnici na naslov: Javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o.,
Kadrovska služba, Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota, s pripisom: »Javni razpis za direktorja javnega
podjetja Vodovod sistema B d.o.o. – ne odpiraj«.
Kot pravočasne se bodo upoštevale prijave, ki bodo
vložene oziroma bodo prispele po pošti na sedež javnega
podjetja do vključno 2. septembra 2022. V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje.
V izbirni postopek se ne bodo uvrstile vloge, ki bodo
na sedež javnega podjetja prispele po roku, določenem
v prejšnjem odstavku, vloge, ki bodo nepopolne in vloge,
iz katere ni mogoče razbrati ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje ter tudi vloge oddane po elektronski pošti.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih
dneh po zaključenem postopku izbire.
6. Imenovanje direktorja javnega podjetja in sklenitev pogodbe o zaposlitvi
Direktorja javnega podjetja imenuje Svet ustanoviteljic Javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o. za
dobo štirih let.
Na podlagi sklepa o imenovanju bo izbrani kandidat
sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas štirih let v
roku 15 dni po imenovanju. Pogodbo o zaposlitvi z izbranim kandidatom sklene predsednik skupščine javnega
podjetja. Po preteku mandatne dobe je lahko ista oseba
ponovno imenovana za direktorja.
7. Dodatne informacije: dodatne informacije dobite
na tel. 02/521-37-32.
Svet ustanoviteljic
Javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o.
Ob-2875/22
Svet Nacionalnega inštituta za javno zdravje na
podlagi določil 25. člena Statuta Nacionalnega inštituta
za javno zdravje v povezavi z 8. in 9. členom Sklepa o
spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Nacio
nalnega inštituta za javno zdravje, št. 01403-16/2021/4
z dne 19. 5. 2021, objavlja javni razpis za imenovanje
generalnega direktorja
Nacionalnega inštituta za javno zdravje
Za generalnega direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem
programu druge stopnje oziroma izobrazbo, ki ustreza
ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko
ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih s področja vodenja in upravljanja,
– ima znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Kandidat za generalnega direktorja mora svoji prijavi priložiti program dela in razvoja zavoda za obdobje
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njegovega mandata. Mandat generalnega direktorja traja pet let in je lahko ponovno imenovan. Generalnega
direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem
ustanovitelja, tj. Vlade Republike Slovenije.
Kandidati lahko svoje prijave posredujejo po navadni pošti na sedež NIJZ, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, s
pripisom »Ne odpiraj, za razpisno komisijo – za razpisano mesto generalnega direktorja«. Prijavi morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev iz tega razpisa.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska
oblika, poslana na elektronski naslov: info@nijz.si, v
zadevi »Ne odpiraj, za razpisno komisijo – za razpisano
mesto generalnega direktorja«, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom, priložena
pa morajo biti skenirana dokazila, ki so zahtevana v razpisni dokumentaciji. Zaradi varstva osebnih podatkov je
potrebno poslane dokumente zavarovati z geslom, ki ga
sporočite na kadrovska.sluzba@nijz.si.
Ne glede na način pošiljanja mora prijava prispeti
na zavod do vključno 2. 9. 2022 do 12. ure.
Kandidati, katerih prijave ne bodo izkazovale izpolnjevanje zahtevanih pogojev, ne bodo pozvani k dopolnitvi, ampak bodo izločeni iz nadaljnjega postopka.
Razpisna komisija, ki jo sestavljajo člani Sveta
NIJZ, bo na podlagi prejetih prijav pripravila seznam
kandidatov, ki bodo povabljeni na osebni razgovor, ki
bo potekal dne 15. 9. 2022 in na katerem bodo Svet
zavoda tudi podrobneje seznanili s svojo vizijo razvoja
zavoda. Kandidate prosimo, da navedejo GSM številko
ali elektronsko pošto, na katero bodo prejeli vabilo na
razgovor.
O izboru kandidata bodo vsi prijavljeni kandidati
obveščeni v roku 30 dni od objave tega razpisa.
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo po
elektronski pošti na naslovu kadrovska.sluzba@nijz.si.
Svet Nacionalnega inštituta za javno zdravje
Ob-2876/22
Svet Nacionalnega inštituta za javno zdravje na
podlagi določil 11. člena Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za
javno zdravje, št. 01403-16/2021/4 z dne 19. 5. 2019,
1. in 5. člena Sklepa o spremembah in dopolnitvah
Sklepa o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno
zdravje, št. 01403-10/2022 z dne 1. 6. 2022 in Sklepa o
spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Nacio
nalnega inštituta za javno zdravje, št. 01403-11/2022-2
z dne 7. 6. 2022, objavlja javni razpis za imenovanje
strokovnega direktorja
Nacionalnega inštituta za javno zdravje
Za strokovnega direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo medicinske smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje oziroma
izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po
študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena
na 8. raven,
– ima specializacijo s področja javnega zdravja
oziroma socialne medicine, epidemiologije ali higiene
oziroma drugo primerljivo podiplomsko izobrazbo s področja javnega zdravja oziroma socialne medicine, epidemiologije ali higiene in

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih s področja strokovnega vodenja.
Kandidat za strokovnega direktorja mora svoji prijavi priložiti program dela in razvoja zavoda za obdobje njegovega mandata. Mandat strokovnega direktorja
traja pet let in je lahko ponovno imenovan. Strokovnega
direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda po predhodnem mnenju strokovnega sveta zavoda.
Kandidati lahko svoje prijave posredujejo po navadni
pošti na sedež NIJZ, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj, za razpisno komisijo – za razpisano
mesto strokovnega direktorja«. Prijavi morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev iz tega razpisa.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska
oblika, poslana na elektronski naslov: info@nijz.si, v
zadevi »Ne odpiraj, za razpisno komisijo – za razpisano mesto strokovnega direktorja«, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom, priložena
pa morajo biti skenirana dokazila, ki so zahtevana v razpisni dokumentaciji. Zaradi varstva osebnih podatkov je
potrebno poslane dokumente zavarovati z geslom, ki ga
sporočite na kadrovska.sluzba@nijz.si.
Ne glede na način pošiljanja mora prijava prispeti
na zavod do vključno 2. 9. 2022 do 12. ure.
Kandidati, katerih prijave ne bodo izkazovale izpolnjevanje zahtevanih pogojev, ne bodo pozvani k dopolnitvi, ampak bodo izločeni iz nadaljnjega postopka.
Razpisna komisija, ki jo sestavljajo člani Sveta
NIJZ, bo na podlagi prejetih prijav pripravila seznam
kandidatov, ki bodo povabljeni na osebni razgovor, ki bo
potekal dne 15. 9. 2022 in na katerem bodo svet zavoda
tudi podrobneje seznanili s svojo vizijo razvoja zavoda.
Kandidate prosimo, da navedejo GSM številko ali elektronsko pošto, na katero bodo prejeli vabilo na razgovor.
O izboru kandidata bodo vsi prijavljeni kandidati
obveščeni v roku 30 dni od objave tega razpisa.
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo po
elektronski pošti na naslovu kadrovska.sluzba@nijz.si.
Svet Nacionalnega inštituta za javno zdravje
Ob-2914/22
Zdravstveni dom Koper na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 36/00 – ZPDZC, 127/06
– ZJZP) ter Statuta zavoda objavlja razpis za delovno
mesto
strokovni vodja zavoda
Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev določenih
z zakonom izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– da ima univerzitetno strokovno izobrazbo medicinske smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da aktivno obvlada slovenski in italijanski jezik.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo štirih
let.
Kandidati/ke naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in program dela ter razvoja zavoda za
naslednje štiriletno obdobje v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva 3,
6000 Koper, z oznako na ovojnici »Prijava na razpis za
strokovnega vodjo«.
Prijavljeni kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v
30 dneh po objavi razpisa.
Zdravstveni dom Koper

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

110 / 19. 8. 2022 /

Druge objave
Ob-2864/22
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim
premoženjem – 1 družba SŽ – Tovorni promet d.o.o.
vabi k nakupu premičnin: odpadno železo.
Vrsta posla: odprodaja odpadnega materiala.
Lokacija odpadnega materiala:
– lokacija Novo mesto.
Predmet prodaje obsega:
– cca 41 t odpadnega materiala – lokomotiva ser.
732-185 (Eu številka 927937321857) iz lokacije Novo
mesto.
Skupna ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša
16.500,00 EUR brez DDV.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 6. 9. 2022 ob
12. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, Sektor za nabavo (sejna soba 606).
Navodilo za oblikovanje ponudbe, ki vsebuje tudi
dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje, bo dosegljivo od 19. 8. 2022 na spletni povezavi: http://www.
slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/javni
razpisi.
SŽ – Tovorni promet d.o.o
Ob-2865/22
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim
premoženjem – 1 družba SŽ – Tovorni promet d.o.o.
vabi k nakupu premičnin: dizel motorjev.
Vrsta posla: odprodaja osnovnih sredstev – dizel
motorjev.
Lokacija nahajanja dizel motorjev: Maribor.
Predmet prodaje obsega:
– sklop 1; dizel motor Isotta Fraschinni V 1708 T2,
demontaža iz lokomotive ser. 642-032.
– sklop 2; dizel motor Isotta Fraschinni V 1708 T2,
demontaža iz lokomotive ser. 642-040.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša za:
– za sklop 1; 21.590,00 EUR brez DDV
– za sklop 2; 22.440,00 EUR brez DDV.
Skupna ocenjena vrednost prodaje znaša:
44.030,00 EUR brez DDV oziroma 53.716,60 EUR z
DDV.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 6. 9. 2022 ob
12.15, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, Sektor za nabavo (sejna soba 606).
Navodilo za oblikovanje ponudbe, ki vsebuje tudi
dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje, bo dosegljivo od 19. 8. 2022 na spletni povezavi: http://www.
slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/javni
razpisi
SŽ – Tovorni promet d.o.o.
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Objave po Zakonu
o gospodarskih zbornicah
Ob-2857/22
V skladu z 10. členom Zakona o gospodarskih zbornicah sklicatelji:
– Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta
25. junija 1b, 5000 Nova Gorica,
– Dimnikarstvo Županek d.o.o., Ob Dravi 6, 2000
Maribor,
– Hydrovod d.o.o., Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje,
– Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta
zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi,
– JP Voka Snaga, d.o.o., Vodovodna cesta 90,
1000 Ljubljana,
– Komunala Izola d.o.o. Komunala Isola s.r.l., Industrijska cesta 8, 6310 Izola – Isola,
– Komunala Kranj d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1,
4000 Kranj,
– Komunala Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1,
5000 Nova Gorica,
– Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova
ulica 12, 8000 Novo mesto,
– Komunala Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj,
– Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11A,
1420 Trbovlje,
– Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Koroška cesta 37B, 3320 Velenje,
– Kostak d.d., Leskovška cesta 2A, 8270 Krško,
– Nigrad d.o.o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor,
– Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale,
– Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o.,
– Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje,
– Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje,
– Vodovod Sistema B d.o.o., Kopališka ulica 2,
9000 Murska Sobota,
– Žale, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana
kot ustanovni člani, ki želijo ustanoviti gospodarsko
zbornico, sklicujejo
ustanovno skupščino
Zbornice komunalnega gospodarstva,
ki bo v torek, 6. 9. 2022, ob 10. uri, na Gospodarski
zbornici Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, Dvorana A.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine
2. Izvolitev delovnih teles ustanovne skupščine

a. Izvolitev verifikacijske komisije
b. Izvolitev zapisnikarja
c. Izvolitev dveh overiteljev zapisnika
3. Ugotovitev prisotnosti na ustanovni skupščini
4. Sprejem Poslovnika o delu skupščine Zbornice
komunalnega gospodarstva
5. Sprejem sklepa o ustanovitvi Zbornice komunalnega gospodarstva
6. Sprejem Statuta Zbornice komunalnega gospodarstva
7. Izvolitev organov zbornice
a. Izvolitev Predsednika Zbornice komunalnega gospodarstva
b. Izvolitev članov Upravnega odbora Zbornice komunalnega gospodarstva
c. Izvolitev članov Nadzornega odbora Zbornice
komunalnega gospodarstva
d. Izvolitev članov Častnega razsodišča Zbornice
komunalnega gospodarstva
8. Določitev višine prispevka članov
9. Razno.
Pogoji za udeležbo
Ustanovne skupščine se lahko udeležijo osebe, ki
so v skladu z Zakonom o gospodarskih zbornicah (ZGZ)
in predlogom Statuta Zbornice komunalnega gospodarstva lahko člani zbornice.
Ustanovne skupščine se lahko razen zakonitih zastopnikov oseb iz prejšnjega odstavka s pisnimi pooblastili udeležijo tudi njihovi pooblaščenci. Če se bo ustanovne skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno
prijavi za udeležbo priložiti pisno pooblastilo.
Pravico udeležbe na ustanovni skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tiste osebe,
ki bodo do vključno 2. 9. 2022 pisno prijavile svojo
udeležbo in posredovale podpisano pristopno izjavo
o vstopu v članstvo zbornice na e-naslov komunala@
gzs.si. Pristopno izjavo prejmejo na zahtevo udeleženci
na e-naslov. Zakoniti zastopniki in pooblaščenci se na
skupščini izkažejo z osebnim dokumentom in z izpiskom
iz registra, v katerega je vpisan bodoči član. Gradivo za
ustanovno skupščino je dostopno na naslovu Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica komunalnega gospodarstva, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.
Mag. Janko Širec
pooblaščenec sklicateljev
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Objave sodišč
Oklici dedičem in neznanim upnikom
I D 2592/2020

Os-2818/22

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani teče zapuščinski
postopek po pokojni Silvestri Belehar, roj. 28. 12. 1943,
umrli 30. 8. 2020, nazadnje stanujoči na naslovu Zbiljska
cesta 15, Medvode, Ljubljana.
Pokojna je z oporoko denarna sredstva na svojem
bančnem računu zapustila oporočni dedinji Klavdiji Kopar. Pokojna nima dedičev I. dednega reda. To pomeni,
da so do dedovanja po pokojni Silvestri Belehar potencialno upravičeni zakoniti dediči II. dednega reda, zapustničini starši (če so ti pokojni, pa njihovi potomci). Če
potencialnih zakonitih dedičev II. dednega reda nima,
pa zakoniti dediči III. dednega reda, zapustničine babice in dedi (če so ti pokojni, pa njihovi potomci). Sodišču
ni znano, ali ima pokojna potencialne zakonite dediče
II. dednega reda, prav tako ne razpolaga s podatki o
vseh potencialnih dedičih III. dednega reda.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pok. Silvestri Belehar, da se
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 7. 2022
D 183/2021

Os-2662/22

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po dne 5. 7. 1987 umrlem Marušič Leonardu, od
Petra, roj. 26. 10. 1918, z zadnjim stalnim prebivališčem
Minto NB 402, Kanada.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih 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
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za
zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 6. 2022
D 204/2021

Os-2664/22

Pred Okrajnim sodiščem v Sevnici teče zapuščinski postopek po dne 29. 11. 2021 umrlem Stanku
Šaurinu, roj. 28. 2. 1960, nazadnje stan. Rovišče pri
Studencu 42A, p. Studenec, opr. št. D 204/2021.
Zapustnik Stanko Šaurin iz Rovišča pri Studencu 42A, p. Studenec, ni napravil oporoko. Na podlagi
206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva vse morebitne osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine,
da se priglasijo v roku enega leta od objave oklica kot

dediči po pok. Stanku Šaurinu. Po preteku tega roka
bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 29. 6. 2022
D 137/1994

Os-2647/22

V zapuščinski zadevi po pokojnem Jožefu (Antonu)
Hriberniku, rojenem 7. 2. 1889, nazadnje stanujočem
Škedenj 3, Loče, ki je umrl 18. 3. 1956, gre za zapuščino
brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka
142.a člena Zakona o dedovanju (v nadaljevanju ZD)
izdaja oklic neznanim upnikom.
Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojnem 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.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih.
Sodišče seznanja upnike, da lahko 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.
Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da
se zapuščina 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: 1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku
in 2. 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.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 27. 6. 2022
D 131/2022

Os-2665/22

Pri Okrajnem sodišču v Škofji Loki je bil 5. 4. 2022
uveden zapuščinski postopek opr. št. D 131/2022, po
pokojnem Stanislavu Žoharju, sinu Alojzija, rojenem
19. 5. 1938, kemijskem tehniku, slovenskem državljanu,
poročenem, umrlem 18. 3. 2022, nazadnje stanujočem
Gorenja vas – Reteče 64, Škofja Loka.
Po do sedaj znanih podatkih je bil zapustnik poročen in ni imel otrok. Njegovi starši so umrli pred njim.
Imel je enega polbrata, ki naj bi bil tudi že pokojni. Sodišče s podatki o zapustnikovem bratu oziroma njegovih
potomcih ne razpolaga.
S tem oklicem sodišče poziva vse neznane dediče
drugega dednega reda po pokojnem Stanislavu Žoharju,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo
sodišču v roku enega leta od objave tega oklica in uveljavijo svojo pravico do dediščine.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo
zapuščinsko obravnavo, na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 21. 6. 2022
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Preklici
Drugo preklicujejo
ANŽE ŠETINA S.P., Drulovka 43A, Kranj, potrdilo
za voznika, št. 014994/BGD28-2-442/2021, izdano na
ime Vladimir Marjanović, veljavnost do 31. 8. 2022.
gnt‑344352
BRANISLAV SKRUBE S.P., Meža 49, Dravograd,
potrdilo za voznika, št. 017191/SŠD17-2-5646/2020, izdano na ime Zahid Čolić, izdajatelj Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije. gnv‑344350
Flisek Vinko, Dvor 13, Šmartno pri Litiji, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500057287000, izdal Cetis
Celje d.d. gnx‑344348
Hadner Robi, Rošpoh – del 65, Kamnica, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500030964002, izdajatelj
Cetis Celje, d.d. gnz‑344346

KOHEK – GRADBENIŠTVO D.O.O., PARTIZANSKA ULICA 31, Murska Sobota, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500048275001, izdano na ime Marjan
Kohek, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gny‑344347
SB PREVOZI D.O.O., POT K SAVI 80, Ljubljana,
potrdilo za voznika, št. 017576/NSK34-2-2218/2022,
izdano na ime Miodrag Janković, veljavnost od 21. 4.
2022 do 7. 9. 2022. gnb‑344345
SLOBODAN GAJIĆ S.P., ŠMARJEŠKE TOPLICE 274, Šmarješke Toplice, potrdilo za voznike,
št. 017767/NSK48-3-2526/2022, izdano na ime Milan Milanović, veljavnost od 10. 5. 2022 do 16. 12.
2022, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnw‑344349
VB TRANSPORT D.O.O., CESTA KRŠKIH
ŽRTEV 52, Krško, izvod licence, št. GE012213/07476/004,
za vozilo reg. št. KKHP-181, veljavnost do 3. 6. 2026.
gnu‑344351
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