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Leto XVII

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih
(ZJN-1-UPB1)
(Uradni list RS, št. 36/04)

Predhodni razpisi
Storitve
Ob-9/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(‑e):
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Matjaž Uhan, tel. +386/1/478-85-65, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo
Službe za javna naročila, 6. nadstropje, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-18-78, internetni naslov:
http://www.mju.gov.si.
II) Naslov, kontaktne točke in internetna stran ustrezne državne službe, kjer je
mogoče dobiti informacije o davkih: Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. +386/1/478-27-00, centrala, e‑pošta:
gp.durs-gdu@gov.si, faks +386/1/478-27-43,
internetni naslov: http://www.durs.gov.si/.
III) Naslov, kontaktna točka in internetna stran ustrezne državne službe, kjer je
mogoče dobiti informacije o varstvu okolja:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje
in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-74-00,
centrala, e‑pošta: gp.mop@gov.si, faks
+386/1/478-74-22,
internetni
naslov:
http://www.mop.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: storitve vzdrževanja kritične komunikacijske opreme omrežja HKOM.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: storitve.

Kategorija storitve: št. 84.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.3) Kratek opis vrste in količine in vrednosti blaga ali storitev: storitve vzdrževanja kritične komunikacijske opreme
omrežja HKOM.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
1,304.000 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javni naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.33.00.00-7.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih: ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: http://www.durs.
gov.si/
Okoljska zakonodaja: http://www.mop.
gov.si/
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.mddsz.gov.si/
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 12. 2006.
Ministrstvo za javno upravo

Javni razpisi
Blago
Št. 961-22/2006

Ob-68/07

Popravek
V javnem naročilu za dobavo električne
energije za potrebe Zavoda, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 137-139 z dne 29. 12.
2006, Ob‑36719/06, se popravijo točke
II.1.5), II.1.9), II.2.1) in IV.3.1), tako da se
pravilno glasijo:
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-22/2006.
V točkah II.1.9) in II.2.1) se pri navedbah
vseh predvidenih količin porabe električne
energije črta oznaka SIT. Količine dejansko
predstavljajo kWh.

IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 961-22/2006.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Uredništvo
Ob-101/07
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V javnem razpisu po odprtem postopku
za dobavo blaga: Računalniška oprema, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 123-124, z
dne 1. 12. 2006, Ob-33724/06, se popravi:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 1. 2007.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 1. 2007 do 13.
ure.
IV.3.7.2) Pogoji odpiranja ponudb: 31. 1.
2007 ob 12. uri v Mali konferenčni predavalnici v 16. etaži Kirurške stolpnice Splošne
bolnišnice Maribor.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 1. 2007.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 430-478/2006/7

Ob-96/07

Spremembe
V javnem razpisu za oddajo naročila
blaga po odprtem postopku za dobavo priznanj policije, št. 430-478/2006, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 123-124 z dne
1. 12. 2006, Ob‑33891/06, se spremenijo
točke IV.3.3), IV.3.4), IV.3.8), VI.3) in točka
4. za sklop 2 iz priloge B objave tako, da se
pravilno glasijo:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 16. 1. 2007 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 4.000 SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43047806, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, Swift
Code BSLJSI2X.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim po-
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nudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 1. 2007 do 15.
ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 1.
2007 ob 14. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.3) Dodatne informacije:
Opomba pod točkama III.2.1) in III.2.2):
tuji ponudniki predložijo navedena tovrstna
ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v
državi, kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih
dokazil ali pa taka dokazila ne zajemajo vseh
navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo nadomesti
z lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim
organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali
pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni
zakon. V Republiki Sloveniji se izjava podana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
šteje za izjavo dano pod prisego.
Opomba pod točko II.3) Rok dobave: za
sklop 1: za listine za priznanja, je dobava
sukcesivna v obdobju do 31. 12. 2008, za
mape za listine je najkasnejši dobavni rok
20. 4. 2007 in za škatle za priznanja je najkasnejši dobavni rok za dobavo polovične
količine škatel za vsako vrsto priznanj 10. 4.
2007, za drugo polovico pa 10. 8. 2007; za
sklop 2 je najkasnejši dobavni rok 10. 5. 2007
za dobavo polovične količine za vsako vrsto
znakov in nadomestnih znakov priznanj, za
drugo polovico pa 10. 9. 2007; za sklop 3 je
najkasnejši dobavni rok 20. 4. 2007.
Sklop št. 2
Naslov: Znaki in nadomestni znaki priznanj
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
10. 9. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-12/07
Popravek
V javnem razpisu po odprtem postopku
za dobavo terenskega gasilskega vozila s cisterno, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
114-115 z dne 10. 11. 2006, Ob‑31417/06,
se popravi:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje, se datum »28. 12.
2006 do 12. ure« nadomesti z datumom
»18. 1. 2007 do 12. ure«.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj, se datum
»28. 12. 2006 ob 13. uri« nadomesti z datumom »18. 1. 2007 ob 13. uri«.
Poklicna gasilska enota Celje
Št. 430-762/2006-5

Ob-162/07

Popravek
V javnem razpisu MORS 473/2006-ODP
za zamenjavo in popravilo obstoječe svetlobne signalizacije na letališču Brnik, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 132 z dne
15. 12. 2006 (Ob-35169/06), se popravi višina EUR v točki III.1.1) Obvezni depoziti in
jamstva, kjer je pravilna vrednost EUR brez
DDV v višini 125.187,78.
Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano:
9. 1. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 025-66/2006
Ob-13/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za gozdove Slovenije, kontaktna oseba:
Mateja Garafolj, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/470-00-51, faks
+386/1/423-53-61, elektronska pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
www.gov.si/zgs/.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: potrošni pisarniški
material po razpisni dokumentaciji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila:
1. cena,
2. rok dobave,
3. odstotek popusta.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 39: DZS, Založništvo
in trgovina d.d. Ljubljana, kontaktna oseba:
Franci Gorup, Dalmatinova ulica 2, 1538
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/586-71-47, faks
01/586-71-47, elektronska pošta: dzs@dzs.si,
internetni naslov: http://www.dzs.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (brez
DDV): cena 10,723.727,19 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali ob staja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-29302/06 z dne 20. 10. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 1. 2007.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 430-260/2006
Ob-102/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, kontaktna oseba:
Monika Suša, Parmova 33, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/43-45-700, faks 01/43-45717, elektronska pošta: Monika.Susa@gov.
si, internetni naslov: http://www.mkgp.gov.
si/si/organi_v_sestavi/inspektorat_republike_slovenije_za_kmetijstvo_gozdarstvo_in_
hrano/sluzba_za_pravne_in_splosne_zadeve/javni_razpisi_in_javna_narocila_irskgh/.

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javno naročilo blaga za dobavo plovila za potrebe inšpekcije, iskanja in
reševanja na morju št. 430-260/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
odprti postopek oddaje javnega naročila
blaga za dobavo plovila za potrebe inšpekcije, iskanja in reševanja na morju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: privez za plovilo Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano
v Marini Izola.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 plovilo v ocenjeni vrednosti 139.097 €.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila;
začetek 5. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 6.259 EUR, ki jo izda banka,
– izjava o naknadni predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– izjava o naknadni predložitvi bančne
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– tehnični podatki plovila in vgrajene tehnične opreme – uradni podatki pro
izvajalcev,
– prospektni predstavitveni material (v
slovenskem, angleškem, italijanskem, nemškem ali hrvaškem jeziku),
– seznam referenc – najpomembnejših
poslov oziroma dobav izdelovalca plovila s
področja predmetnega javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o vpisu v register pravnih
oseb – overjena odločba iz sodnega registra, da je ponudnik registriran za dejavnost,
ki je predmet razpisa ali izpis iz sodnega
registra,
– dokazilo o vpisu v poslovni register
Slovenije za samostojne podjetnike,
– potrdilo pristojnega davčnega organa o
poravnanih davkih in prispevkih,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji lahko zahtevana dokazila nadomestijo
s pisnimi izjavami, da so vpisani v register
pravnih oseb oziroma poslovni register, da
imajo poravnane davke in prispevke, ter da
niso vpisani v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: IBON obrazec,
ki na dan odpiranja ponudb ni starejši od
3 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
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– tehnični načrt plovila,
– potrdilo, da je plovilo grajeno v skladu
z evropsko direktivo za kategorijo plovbe
B ali več.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. garancijski čas,
3. vrsta protidrsnega materiala.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 2. 2007.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 2. 2007 ali 46 dni
od odposlanja obvestila do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 20. 8. 2007 ali 3 mesece od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
Predstavniki ponudnikov morajo pooblaščenemu naročniku pred pričetkom javnega odpiranja predložiti pooblastilo za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 2. 2007
ob 9. uri; Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Parmova ulica 33, 1000 Ljubljana, velika sejna soba št. 3034/pritličje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2007.
Inšpektorat za kmetijstvo,
gozdarstvo in hrano

Gradnje
Št. 110-1/07

Ob-109/07

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 117-118 z dne
17. 11. 2006 je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za »postavitev cestno-vremenskih postaj na HC med Razdrtim in Vrtojbo
ter med Razdrtim in Kozino« (Ob‑32227/06),
v Ur. l. RS, št. 137-139 z dne 29. 12. 2006
pa je bil objavljen prestavljen rok za predložitev ponudb (Ob‑36792/06).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) ponovno podaljšujemo rok za predložitev ponudb na 16. 1. 2007 do 10.30.
Odpiranje ponudb bo dne 16. 1. 2007 ob
11. uri. Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Storitve
Št. 001/2007

Ob-15/07

Razveljavitev
Naročnik Občina Ig, Govekarjeva cesta
6, Ig, razveljavlja javni razpis za izbiro izvajalca izdelave investicijsko tehnične doku-

Št.

mentacije, objavljen v Uradnem listu RS, št.
118 z dne 17. 11. 2006, Ob‑31675/06.
Občina Ig
Ob-11/07
Obvestilo
o zavrnitvi vseh ponudb
Naročnik Vodovod-kanalizacija, javno
podjetje d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, je na
podlagi 77. člena ZJN-1 sprejel odločitev o
zavrnitvi vseh ponudb javnega naročila za
izvedbo storitev, št. JNST01/2006 za Prevoz blata na dehidracijo, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 13 z dne 10. 2. 2006,
Ob-2937/06.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje d.o.o.
Ob-108/07
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 117-118 z dne
17. 11. 2006, št. 4305-66/2006, Ob‑32195/06,
je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca
za »Konzultantske storitve za pripravo in izvedbo aktivnosti za pridobitev gradbenega
dovoljenja za gradnjo nove dvotirne proge
Divača – Koper«.
Tekom vodenja postopka oddaje javnega
naročila je prišlo do spremembe roka za odpiranje ponudb. Ta rok se podaljša do 18. 1.
2007 do 10. ure.
Javna agencija
za železniški promet RS
Ob-160/07
Popravek
Naročnik Splošna bolnišnica Murska Sobota obvešča vse, ki so ali bodo prevzeli
razpisno dokumentacijo za javni razpis izvajanje storitev »Premoženjskega zavarovanja«, objavljen v Uradnem listu RS, št.
132 z dne 15. 12. 2006, Ob-35116/06, da je
novi rok za dvig razpisne dokumentacije in
predložitev ponudb 29. 1. 2007 do 12. ure.
Vsi roki, vezani na razpisno dokumentacijo
in predložitev dokazil, se spremenijo (podaljšajo) za 14 dni.
Javno odpiranje ponudb bo dne 29. 1.
2007 do 12.30.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Ob-10/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Ciciban Sevnica, kontaktna oseba: Petra Pozderec, Naselje Heroja Maroka 22,
8290 Sevnica, Slovenija, tel. 07/81-61-650,
faks 07/81-61-655, elektronska pošta: vrtec.sevnica@siol.net, internetni naslov:
www.v-ciciban.nm.edus.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 1/2007.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup in dobava prehrambenega blaga

3 / 12. 1. 2007 /

Stran

213

za Vrtec Ciciban Sevnica za leto 2007
in 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrtec Ciciban Sevnica,
Naselje heroja Maroka 22, 8290 Sevnica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
in dobava prehrambenega blaga za Vrtec
Ciciban Sevnica za leto 2007 in 2008 po
naslednjih sklopih:
1. kruh in pekovsko pecivo,
2. sadje in zelenjava,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. sveže meso,
5. mesni izdelki,
6. sadni sokovi in napitki,
7. testenine, keksi in zamrznjeni izdelki
iz testa,
8. jajca,
9. perutnina, perutninski izdelki,
10. ribe in zamrznjena zelenjava,
11. splošno prehrambeno blago,
12. ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2007 in konec 28. 2.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 10% razpisane vrednosti za resnost ponudbe (upošteva se
vrednost ponujenega sklopa oziroma seštevek večih sklopov), bančna garancija v višini
10% pogodbene vrednosti za dobro izvedbo
del (upošteva se vrednost ponujenega sklopa oziroma seštevek večih sklopov).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo opravljene nakupe plačeval na podlagi
mesečnih računov po pogojih iz pogodbe iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji v skladu z zakonom in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, da ima potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe; da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti v skladu s predpisi; da ni dal zavajajoče podatke; da nudi plačilni rok 60 dni
po datumu pravilno izstavljenega računa.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 1/2007.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 2. 2007 do
11.59.
Cena: 50 EUR z DDV.
Pogoji in način plačila: pred dvigom razpisne dokumentacije mora ponudnik dokazati izvedeno plačilo. Plačilo za razpisno
dokumentacijo se izvede na TRR naročnika
št. 01310-6030641345. Ponudnik naj navede svojo davčno št. in točen naslov. Davčna
številka naročnika je 44269536.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 12. 2. 2007 do 11.59.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 7. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom za zastopanje na javnem odpiranju ponudb ali zakoniti zastopniki ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 2. 2007
ob 12. uri; pisarna ravnateljice vrtca na sedežu Vrtca Ciciban Sevnica, Naselje heroja
Maroka 22, 8290 Sevnica.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Ponudba se pošlje ali dostavi osebno v
zapečateni kuverti z navedbo »Ne odpiraj
– ponudba za nakup in dobavo prehrambenega blaga za Vrtec Ciciban Sevnica za
leto 2007 in 2008«. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov ponudnika.
Kontaktna oseba v zvezi z razpisno dokumentacijo je Tomaž Rantah, vodja prehrane v Vrtcu Ciciban Sevnica, tel. 81-61-650.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 12. 2006.
Vrtec Ciciban Sevnica

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 102/63/2007

Ob-165/07

Popravek
V javnem razpisu za nabavo stikalne VN
opreme za potrebe investicij v letu 2007
št. 206/2006, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 135-136 z dne 22. 12. 2006,
Ob-36006/06 in EU št. 2006/S 244-262170
z dne 22. 12. 2006, se popravita točki IV.3.3
in IV.3.7.2. Nov rok za predložitev prijav (tč.
IV.3.3) je 24. 1. 2007 do 9.30, (tč. IV.3.7.2)
javno odpiranje ponudb bo dne 24. 1. 2007
ob 10. uri v dvorani B/IV. nadstropja. Vsi
ostali podatki ostanejo nespremenjeni.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
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Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Št. 025-66/2006
Ob-14/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), kontaktna oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50,
faks 01/423-53-61, elektronska pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: potrošni računalniški
material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. najnižja cena,
2. procent popusta na redni prodajni program,
3. rok dobave.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 025-63/06: Pavlin, d.o.o., kontaktna oseba: Branka Kočar, Grič 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/242-83-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (brez
DDV): cena 39,447.027,94 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; št. 025-63/2006, Ob-28386/06 z
dne 13. 10. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 1. 2007.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 41
Ob-18/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba:
Ivan Erklavec, Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, Slovenija, tel. 477-97-11, faks 477-97-13,
elektronska pošta: snaga@snaga.si, internetni naslov: http://www.snaga.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34144512-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR B 8/06.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je dobava in servisiranje kompaktorja na odlagališču nenevarnih odpadkov
Barje v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena vrednost javnega naročila
je 100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:

Največje možno število točk
Možno število točk

1. cena brez davka
2. garancijski rok za celoten stroj
3. stroški servisiranja
4. vzdržljivost stroja
5. odkup rabljenega stroja
6. specializirano osebje
za servisiranje stroja,
opremljenost servisnih ekip
in zaloga rezervnih delov
7. dobavni rok
Skupaj

52 točk
15 točk
10 točk
10 točk
10 točk

8 točk
5 točk
110 točk

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR G 6/05: Avtek, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjan Cukrov, Pod jelšami 10, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel.
01/78-18-210, faks 01/78-60-089, elektronska pošta: marjan.cukrov@avtek-doo.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 104,722.680 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR G 6/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 92 z dne 1. 9. 2006,
Ob-24355/06 in Glasilo evropske skupnosti
št. 2006/S 164-176593.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 12. 2006.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Št. 430-40/2006-11
Ob-35/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.13.10.00-5, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 15.23.50.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 165/2005 – OMP.
II.5) Kratek opis:
I. sklop: mesni narezki in paštete,
II. sklop: ribje konzerve in paštete.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 165/2005
– OMP – II. faza – I. sklop – mesni narezki in paštete: Osem d.o.o. Grosuplje,
kontaktna oseba: Alojz Bavdek, Sp. Slivnica 107, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel.
01/786-09-31, faks 01/786-09-32, elektronska pošta: osem@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 33.070 EUR.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 165/2005
– OMP – II. faza – I. sklop – ribje konzerve in paštete: Era – SV d.o.o., kontaktna
oseba: Milan Domunkoš, Prešernova 10,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 02/788-00-10,
faks 02/788-00-20, elektronska pošta: milan.domunkos@era-sv.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 47.150 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-40/2006-11.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-12289/05 z dne 6. 5. 2005;
2005/S 84-081594 z dne 29. 4. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 1. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-588/2006-17
Ob-37/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.11.20.00-6, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 15.13.15.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 380/2006-ODP.
II.5) Kratek opis: perutninsko meso in
izdelki.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 380/2006 – ODP – perutninsko meso in izdelki: Pivka d.d., kontaktna
oseba: Darja Kaluža, Kal 1, 6275 Pivka, Slovenija, tel. 05/703-10-24, faks 05/703-10-31,
elektronska pošta: darja.kaluza@pivkap.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 244.320 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-588/2006-17.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-28776/06 z dne 13. 10. 2006;
2006/S 196-208217 z dne 13. 10. 2006.

VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 1. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Ob-41/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kontaktna oseba: Zoran Kibarovski, Verovškova
70, p. p. 2374, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-94-30, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: zoran.kibarovski@energetikalj.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PDP-36/06 P.
II.5) Kratek opis: nabava testirne linije
za kalibracijo elektronskih korektorjev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. PDP-36/06 P:
Avtotehna, d.d., kontaktna oseba: Miranda Adler, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/581-87-38, faks
01/505-44-50, elektronska pošta: miranda.adler@avtotehna.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 28,650.314
SIT (119.555,64 EUR).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PDP-36/06 P.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2007.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-44/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., kontaktna oseba: Kazimir Oberdank, Verovškova 70, p. p. 2374, 1001
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-40,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: kazimir.oberdank@energetika-lj.si, internetni
naslov: http://www.jh-lj.si.
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I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PSP-56/06.
II.5) Kratek opis: nakup računalniške
opreme po sklopih: b) industrijski dlančniki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,490.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. PSP-56/06: ERPO
sistemi, d.o.o., kontaktna oseba: Franc Eržen, Britof 94, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/234-46-20, faks 04/234-46-21, elektronska pošta: franc.erzen@erpo-sistemi.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 8,435.230
SIT (35.199,63 EUR).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PSP-56/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-29354/06 z dne 20. 10. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2007.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-67/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-91,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.12.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-057/2006-E-POG/B.
II.5) Kratek opis: nakup programske
opreme za urejanje teletekst vsebin in
spletnih novic v okviru spletnega portala
RTV Slovenija.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-057/2006-E-POG/B:
Monotek d.o.o., kontaktna oseba: Andrej
Golob, Krivec 1, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 041/782-065.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-057/2006E-POG/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 106 z dne 13. 10. 2006,
Ob-28645/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 1. 2007.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-112/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Franci Jamšek, Prešernova 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-20-00, faks 01/478-23-40, elektronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni naslov: www.gov.si/mzz.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.85.21.00-7; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 32.32.50.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 039/2006-MZZ.
II.5) Kratek opis: javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave za nabavo video opreme za tehnično
varovanje objektov diplomatsko konzularnih predstavništev Republike Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01: VTZ d.o.o., Koprska 96, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/244-53-00, faks 01/256-83-65, elektronska pošta: info@vtz.si, internetni naslov:
http://www.vtz.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 11,188.170 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 039/2006 MZZ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da, javno naročilo (razen DDV) se financira
iz Schengenskega vira: 35. člen Akta o pogojih pristopa novih članic (Uradni list EU,
št. 236/05 z dne 23. 9. 2005): vzpostavitev
evropskega vizumeskega inforamcijskega
sistema - nadzor zunanje meje (Implementation European Visa Information System of
External Border Control).
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 1. 2007.
Ministrstvo za zunanje zadeve

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 1. 2007.
Ministrstvo za zunanje zadeve

Ob-114/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Franci Jamšek, Prešernova 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-20-00, faks 01/478-23-40, elektronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni naslov: www.gov.si/mzz.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 29.85.21.00-7; glavni besednjak, dodatni predmeti: 28.52.17.22-7;
28.63.11.00-8; 28.63.11.10-8; 28.52.17.22-7;
28.63.30.00-8; 28.63.32.00-0; 28.63.22.00-3;
28.63.20.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 040/2006-MZZ.
II.5) Kratek opis: javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave za nabavo opreme za mehansko varovanje objektov diplomatsko konzularnih
predstavništev Republike Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01: G&Grdadolnik s.p.,
kontaktna oseba: Franc Grdadolnik, Ob Ljubljanici 134, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/542-40-25, faks 01/544-64-44, elektronska pošta: grdadolnik.sp@amis.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,422.970 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 02: G&Grdadolnik s.p.,
, kontaktna oseba: Franc Grdadolnik, Ob
Ljubljanici 134, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/542-40-25, faks 01/544-64-44, elektronska pošta: grdadolnik.sp@amis.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 471.290 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 040/2006-MZZ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da, javno naročilo (razen DDV) se financira
iz Schengenskega vira: 35. člen Akta o pogojih pristopa novih članic (Uradni list EU,
št. 236/05 z dne 23. 9. 2005): vzpostavitev
evropskega vizumskega inforamcijskega
sistema - nadzor zunanje meje (Implementation European Visa Information System of
External Border Control).

Št. 430-413/2006/11
Ob-116/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e)
točka(‑e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javno naročilo za dobavo sistema za
enotno prijavo, št. 430-413/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2 in Vodovodna
93a, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je dobava sistema za upravljanje uporabniških identitet
in enkratno (enotno) prijavo.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.25.20.00-0.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 194,572.406 SIT brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2.1) Merila za oddajo:
– najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-413/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
V.1) Datum oddaje naročila 13. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
S&T Hermes plus d.d., Leskoškova c. 6,
1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: javni.razpisi@snt.si, tel. +386/1/58-55-200,
faks +386/1/58-55-201.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 166,666.666,67 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
194,572.406 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in
/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Schengenski izvedbeni načrt
PSF 0511.
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VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 1. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-143/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola 16. decembra Mojstrana, kontaktna oseba: Sara Homec,
Ulica Alojza Rabiča 7, 4281 Mojstrana, Slovenija, tel. 04/580-99-00, faks
04/580-99-00,
elektronska
pošta:
o‑16decmojstr.kr@guest.arnes.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava živil in materiala za prehrano ter pisarniškega materiala in tonerjev.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– najnižja cena,
– dodatne ugodnosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: meso: Mesarstvo Rešet, Krč Matjaž
s.p., Huje 9, 4000 Kranj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 3,728.277 SIT; 4,528.573 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: mesni izdelki: Mesarstvo Rešet, Krč
Matjaž s.p., Huje 9, 4000 Kranj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 1,127.966 SIT; 1,441.639,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: perutninsko meso in izdelki: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 1,185.627,67 SIT; 1,442.507,50
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: jajca: Sipic d.o.o., Koprska 94, 1000
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 103.075 SIT; 135.625 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: sklop: zamrznjene in sveže ribe: Pik As
d.o.o., Brezje pri Tržiču 41A, 4290 Tržič.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 257.470,50 SIT; 293.514,20 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:

sklop: mleko: Mlekarna Celeia, mlekarstvo
in sirarstvo d.o.o., Arja vas 92, Petrovče.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 1,695.800,75 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: sklop: mlečni izdelki: Mlekarna Celeia,
mlekarstvo in sirarstvo d.o.o., Arja vas 92,
Petrovče.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 2,145.202,33 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: kruh: Don Don d.o.o., Trdinova pot
2A, 8330 Metlika.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 3,241.274,32 SIT; 3,330.537,70
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: pekovski izdelki in slaščice: Žito Gorenjka d.d., Rožna dolina 8, 4248 Lesce.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 560.670,50 SIT; 606.949 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: zamrznjeni izdelki iz testa: Pik As
d.o.o., Brezje pri Tržiču 41A, 4290 Tržič.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 969.284,75 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: sklop: žita in mlevski izdelki: ERA – SV
d.o.o., Prešernova 10, 3320 Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 1,046.319,75 SIT; 1,253.611,92
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: sveže in suho sadje in zelenjava:
Pik As d.o.o., Brezje pri Tržiču 41A, 4290
Tržič.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 1,680.014 SIT; 2,108.046,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: zamrznjeno sadje in zelenjava: Pik As
d.o.o., Brezje pri Tržiču 41A, 4290 Tržič.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 710.512,25 SIT; 732.255,65 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: sadni sokovi, sirupi in ostala pijača:
Opoj Sokovi d.o.o., Suhadole 49A, 1218
Komenda.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 10,057.201,35 SIT; 12,542.686,80
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: konzervirano sadje in zelenjava: ERA
– SV d.o.o., Prešernova 10, 3320 Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 997.733,45 SIT; 1,091.392,54 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: sklop: juhe, dodatki jedem in začimbe:
Droga Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1544
Ljubljana.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 1,247.743,92 SIT; 1,351.894,81
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: splošno prehrambeno blago: Mercator d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 2,301.175,01 SIT; 2,570.545,10
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: pisarniški material: DZS, založništvo
in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, 1538
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 2,133.497,56 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: tonerji: DZS, založništvo in trgovina,
d.d., Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 1,313.732,46 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 15.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 108 z dne 20. 10.
2006, Ob‑29463/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 1. 2007.
Osnovna šola 16. decembra Mojstrana
Št. 430-328/2006/22
Ob-144/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za izgradnjo LAN infrastrukture in optičnih povezav za potrebe
Policije, št. 430-328/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: različne lokacije na
območju Republike Slovenije, kot je po posameznih sklopih javnega razpisa razvidno
iz oddelka V (Oddaja naročila) te objave.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa se deli na več sklopov, ki so zajeti v dva segmenta, in sicer:
Segment A – izgradnja LAN infrastrukture – strukturiranega ožičenja za potrebe Policije: sklopa 1 in 2.
Segment B – izgradnja optičnih povezav za potrebe Policije: sklopi od 3
do 16.
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II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.35.20.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 31.35.00.00-4.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 268,500.405,14 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-328/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo: 2006
85-86/22972 z dne 11. 8. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006/s 88-23437 z
dne 18. 8. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Izgradnja LAN infrastrukture na
objektih PA Tacen
V.1) Datum oddaje naročila 3. 11. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
Arba plus d.o.o., Pot v smrečje 3, 1231
Ljubljana - Črnuče, Slovenija, e-pošta:
info@arba-plus.si, tel. +386/1/561-31-23,
faks +386/1/561-17-86.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 70,200.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
76,142.707,08 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Delež: 1,98 (%).
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: podizvajalci so udeleženi pri izvedbi montažezagona, vgradnje-servisa in montaže-servisa.
Št. naročila: 2
Naslov: Izgradnja LAN infrastrukture na
objektih CO Gotenica
V.1) Datum oddaje naročila 3. 11. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
Arba plus d.o.o., Pot v smrečje 3, 1231
Ljubljana - Črnuče, Slovenija, e-pošta:
info@arba-plus.si, tel. +386/1/561-31-23,
faks +386/1/561-17-86.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 49,500.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
50,156.257,80 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Delež: 1,20 (%).
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: podizvajalci so udeleženi pri izvedbi montažezagona, vgradnje-servisa in montaže-servisa.
Št. naročila: 3
Naslov: Izgradnja optične povezave med
objekti MNZ, PU Ljubljana in MZZ
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: tomaz.bucar@telekom.si, tel.
+386/1/500-67-47, faks +386/1/500-65-95.
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V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 6,600.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
3,659.772,40 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Delež: 62 (%).
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: podizvajalec je udeležen pri izvedbi izgradnje.
Št. naročila: 4
Naslov: Izgradnja optične povezave med
objektoma MNZ in Vodovodna 93a
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: tomaz.bucar@telekom.si, tel.
+386/1/500-67-47, faks +386/1/500-65-95.
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 22,200.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
11,924.957,14 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Delež: 60 (%).
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: podizvajalec je udeležen pri izvedbi izgradnje.
Št. naročila: 5
Naslov: Izgradnja optične povezave med
objektoma CO Gotenica in Telekom
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: tomaz.bucar@telekom.si, tel.
+386/1/500-67-47, faks +386/1/500-65-95.
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 34,800.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
21,990.788,21 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Delež: 57 (%).
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: podizvajalec je udeležen pri izvedbi izgradnje.
Št. naročila: 6
Naslov: Izgradnja optične povezave med
objektoma PU Ljubljana in PP Bežigrad
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: tomaz.bucar@telekom.si, tel.
+386/1/500-67-47, faks +386/1/500-65-95.
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 15,600.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
9,017.388,55 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Delež: 57 (%).
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: podizvajalec je udeležen pri izvedbi izgradnje.
Št. naročila: 7
Naslov: Izgradnja optične povezave med
objektoma PU Ljubljana in PP Center

V.1) Datum oddaje naročila: 3. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: tomaz.bucar@telekom.si, tel.
+386/1/500-67-47, faks +386/1/500-65-95.
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 6,360.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
3,159.209,99 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Delež: 53 (%).
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: podizvajalec je udeležen pri izvedbi izgradnje.
Št. naročila: 8
Naslov: Izgradnja optične povezave med
objektoma PU Ljubljana in PP Moste
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: tomaz.bucar@telekom.si, tel.
+386/1/500-67-47, faks +386/1/500-65-95.
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 18,240.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
11,322.830,29 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Delež: 47 (%).
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: podizvajalec je udeležen pri izvedbi izgradnje.
Št. naročila: 9
Naslov: Izgradnja optične povezave med
objektoma PU Ljubljana in PP Šiška
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: tomaz.bucar@telekom.si, tel.
+386/1/500-67-47, faks +386/1/500-65-95.
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 22,800.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
12,260.984,59 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Delež: 45 (%).
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: podizvajalec je udeležen pri izvedbi izgradnje.
Št. naročila: 10
Naslov: Izgradnja optične povezave med
objektoma PU Ljubljana in PP Vič
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: tomaz.bucar@telekom.si, tel.
+386/1/500-67-47, faks +386/1/500-65-95.
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 15,600.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
7,823.687,80 SIT z 20% DDV.
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V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Delež: 48 (%).
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: podizvajalec je udeležen pri izvedbi izgradnje.
Št. naročila: 11
Naslov: Izgradnja optične povezave med
objektoma PU Ljubljana in PPP Ljubljana
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: tomaz.bucar@telekom.si, tel.
+386/1/500-67-47, faks +386/1/500-65-95.
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 31,800.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
16,119.136,61 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Delež: 45 (%)
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: podizvajalec je udeležen pri izvedbi izgradnje.
Št. naročila: 12
Naslov: Izgradnja optične povezave med
objektoma PU Ljubljana in UKP Šentvid
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: tomaz.bucar@telekom.si, tel.
+386/1/500-67-47, faks +386/1/500-65-95.
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 26,400.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
14,683.519,32 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Delež: 47 (%)
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: podizvajalec je udeležen pri izvedbi izgradnje.
Št. naročila: 13
Naslov: Izgradnja optične povezave med
objektoma PU Maribor in PP Maribor 1
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: tomaz.bucar@telekom.si, tel.
+386/1/500-67-47, faks +386/1/500-65-95.
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 6,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
3,034.795,22 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Delež: 51 (%).
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: podizvajalec je udeležen pri izvedbi izgradnje.
Št. naročila: 14
Naslov: Izgradnja optične povezave med
objektoma PU Maribor in PP Maribor 2
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.

V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: tomaz.bucar@telekom.si, tel.
+386/1/500-67-47, faks +386/1/500-65-95.
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 24,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
12,240.100,79 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Delež: 45 (%).
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: podizvajalec je udeležen pri izvedbi izgradnje.
Št. naročila: 15
Naslov: Izgradnja optične povezave med
objektoma PU Maribor in PPP Maribor
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: tomaz.bucar@telekom.si, tel.
+386/1/500-67-47, faks +386/1/500-65-95.
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 26,400.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
12,635.649,08 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Delež: 43 (%).
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: podizvajalec je udeležen pri izvedbi izgradnje.
Št. naročila: 16
Naslov: Izgradnja optične povezave med
objektoma PU Postojna in PP Postojna
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: tomaz.bucar@telekom.si, tel.
+386/1/500-67-47, faks +386/1/500-65-95.
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 6,600.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
2,328.620,27 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Delež: 48 (%).
Kratek opis vrednosti/deleža naročila,
ki bo s pogodbo oddan podizvajalcem:
podizvajalec je udeležen pri izvedbi izgradnje.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in /ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne; Schengenski izvedbeni načrt, PSF
0515.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepov o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
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za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub
ljana, Slovenija e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 1. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-356/2006/13
Ob-145/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za dobavo prevoznih sredstev za potrebe Policije, št.
430-356/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana, Vodovodna 93A.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava prevoznih sredstev za potrebe Policije, po
sklopih iz oddelka V (Oddaja naročila)
te objave.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 117,016.505,28 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
Ponderiranje
1. Cena
89
2. Servisna pokritost po regijah
11
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-356/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo: 2006
33-34/9288 z dne 31. 3. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006 92/24242 z
dne 1. 9. 2006.
Druge prejšnje objave: 2006 37/10042 z
dne 7. 4. 2006; 2006 40/10826 z dne 14. 4.
2006; 2006 45/12061 z dne 28. 4. 2006.
Št. naročila: 3
Naslov: Civilno patruljno terensko vozilo,
za UKP
V.1) Datum oddaje naročila 26. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5,
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1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: peter.vercic@porsche.si, tel. +386/1/582-51-36,
faks +386/1/582-51-04.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 17,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
18,074.949,12 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Delež: 4,57 (%).
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: podizvajalec je udeležen pri izvedbi predelave vozil.
Št. naročila: 5
Naslov: Specialno vozilo za oglede krajev kaznivih dejanj
V.1) Datum oddaje naročila 26. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: peter.vercic@porsche.si, tel. +386/1/582-51-36,
faks +386/1/582-51-04.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 140,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
98,941.556,16 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Delež: 37,66 (%).
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: podizvajalec je udeležen pri izvedbi predelave
vozil.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in
/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne; dobava prevoznih sredstev iz
sklopov 3 in 5 se financira iz sredstev skupnosti in sicer: Schengenski izvedbeni načrt
– PSF0521.
VI.2) Dodatne informacije: javni razpis je
obsegal 5 sklopov, pri čemer je le-ta uspel
za sklopa 3 in 5, ter ni uspel za sklope 1,
2 in 4.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepov o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 1. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-587/2006-23
Ob-163/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Ministrstvo za obrambo Repub
like Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub
ljana, Slovenija, tel. +386/1/230-52-25,
+386/1/471-23-43, e-pošta: javna_naro
cila@mors.si, faks +386/1/471-17-30,
+386/1/431-90-35.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mors.si.
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I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: industrijski sendviči.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
industrijski sendviči.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.81.15.11-1.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 111.920 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-587/2006-23.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: Ob-25443/06 z dne
15. 9. 2006; 2006/S174-185457 z dne 13. 9.
2006.
Št. naročila: 379/2006 – ODP
Naslov: industrijski sendviči
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mlinotest d.d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija,
e-pošta: patricija.samec@mlinotest.si, tel.
+386/5/364-46-35, faks +386/5/364-45-16.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
111.920 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/230-52-25,
faks +386/1/471-17-30.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja (ZRPJN – UPB3), Ur. l. RS, št.
95/05, 78/06.
VI.3.3) Služba pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za obrambo Republike Slovenije, Vojkova
cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/230-52-25, faks +386/1/471-17-30.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 1. 2007.
Ministrstvo za obrambo

Gradnje
Ob-37398/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev center, Tabor-Poljane,

kontaktni osebi: Drago Butina, Zlata Marin, Tabor 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-47-300, faks 01/23-47-345, elektronska pošta: dom.tabor@siol.net, internetni
naslov: www.doc.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.26.27.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4300–2/2006.
II.5) Kratek opis: obnova pralnice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01: Tipo investicijske gradnje d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Miklič,
Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/56-61-018, faks 01/56-82-790,
elektronska pošta: Tipo-inz@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 41,661.401 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4300–2/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 118 z dne 17. 11. 2006,
Ob-32202/06.
VI.7) Drugi podatki: ponudbena oziroma
pogodbena cena sicer presega ocenjeno
vrednost naročila, vendar ima naročnik za
izvedbo naročila zagotovljena sredstva v višini, ki presega vrednost ponudbe, zato je
ponudba tudi sprejemljiva.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 1. 2007.
Dom upokojencev center, Tabor-Poljane
Št. 41
Ob-20/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Erklavec, Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, Slovenija, tel.
477-97-11, faks 477-97-13, elektronska
pošta: snaga@snaga.si, internetni naslov:
http://www.snaga.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR G 3/06.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je sprememba del pri ureditvi garaže
in mehanične delavnice za deponijsko
mehanizacijo na odlagališču nenevarnih
odpadkov Barje v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena vrednost javnega naročila
je 828.289,43 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR G 6/05: Rima
d.o.o., kontaktna oseba: Nataša Ratej, Cesta 30. avgusta 4, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/54-66-180, faks 01/54-66-185.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR G 6/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 12. 2006.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ob-39/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna naročila, tel. 01/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 01/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: http:
www.mju.gov.si
Internetni
naslov
profila
kupca:
http://www.mju.gov.si/index.phd?id=22.
1.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izgradnja Mednarodnega mejnega prehoda Zavrč z vsemi gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli ter komunalno,
prometno in zunanjo ureditvijo po postopku
pogajanj z oznako 2006/P63.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: MMP
Zavrč.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja mednarodnega mejnega prehoda Zavrč z vsemi gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli ter komunalno,
prometno in zunanjo ureditvijo.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 1.693,891.945,22 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji s
predhodnim javnim razpisom.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
a) Nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na: odprti postopek.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: številka:
430‑307/2006; zap. št. JN: 2006/P63.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
Ob‑25800/06, št. 96 z dne 15. 9. 2006.
Obvestilo o naročilu: Ob-27063/06, št.
100 z dne 29 9. 2006.
Druge prejšnje objave: Ob-35824/06, št.
135-136 z dne 22. 12. 2006.

Št.
naročila:
2006/P63,
številka:
430‑307/2006
Naslov: Izgradnja Mednarodnega mejnega prehoda Zavrč z vsemi gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli ter komunalno,
prometno in zunanjo ureditvijo
V.I) Datum oddaje naročila: 22. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SCT
d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/589-86-00, faks
+386/1/589-86-30.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1.693,891.945,22 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 6 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: električne instalacije: Elmo d.d., Vojkova 58,
1000 Ljubljana, vrednost 149,000.000 SIT
brez DDV; nadzor gibanja prometa, prepoznavanje registrskih tablic, kontrola pristopa, požar, vlom, videonadzor: Iskra Sistemi
d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana, vrednost
150,000.000 SIT brez DDV.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; Schengen vir.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlagatelju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 1. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-51/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna naročila, tel. 01/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 01/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: http:
www.mju.gov.si.
Internetni
naslov
profila
kupca:
http://www.mju.gov.si/index.phd?id=22.
1.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba gradbenih, obrtniških in
instalaterskih del za Policijsko postajo Piran
z oznako ODGOIPIR-39/2006.
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II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Policijska postaja Piran.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba gradbenih, obrtniških in instalaterskih del za Policijsko postajo Piran.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 994,892.630,82 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: številka: 430-199/2006;
zap. št. JN: ODGOIPIR-39/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
Ob-24897/06, št. 94 z dne 8. 9. 2006.
Obvestilo o naročilu: Ob-28397/06, št.
106 z dne 13. 10. 2006.
Št. naročila: ODGOIPIR-39/2006, številka: 430-199/2006
Naslov: Izvedba gradbenih, obrtniških
in instalaterskih del za Policijsko postajo
Piran
V.1) Datum oddaje naročila: 16. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Makro 5
gradnje d.o.o., Obrtniška ulica 5, 6000 Koper,
Slovenija, e-pošta: gradnje@makro5.si, tel.
+386/5/663-56-00, faks +386/5/663-56-10.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 725,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
994,892.630,82 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 9 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem:
– suhomontažna dela: Rima d.o.o., Cesta 30. avgusta št. 4, 1260 Ljubljana Polje,
vrednost 23,794.573 SIT brez DDV;
– gips dela: Petrič d.o.o., Goriška 57,
5270 Ajdovščina, vrednost 23,794.573 SIT
brez DDV;
– slikopleskarska dela: Final d.d. Nova
Gorica, Cesta 25. junija 1/f, 5000 Nova Gorica, vrednost 11,638.345 SIT brez DDV;
– alu in steklarska + fasadne obloge: Alukomen montal d.d., Komen 129a, 6223 Komen, vrednost 88,717.740 SIT brez DDV;
– mizarska dela in max pred. st.: Severna stena d.o.o., Celovška cesta 150, 1000
Ljubljana, vrednost 23,672.722 SIT brez
DDV;
– krovsko-kleparska dela, hidroizolacije,
toplotne izolacije: Asfaltex d.o.o., Letališka
33, 1000 Ljubljana, vrednost 19,541.712 SIT
brez DDV;
– ključavničarska dela: Mezzo d.o.o.,
Bernikova 5, 1230 Domžale, vrednost
19,459.130 SIT brez DDV;
– keramičarska dela: Scarbo d.o.o.,
Arjol 1a – Bertoki, 6000 Koper, vrednost
16,946.810 SIT brez DDV;

Stran

222 /

Št.

3 / 12. 1. 2007

– keramičarska dela: Betamar Bončina
Bolanča & CO d.n.o., Razgled 2, 6330 Piran, vrednost 16,946.810 SIT brez DDV;
– tlakarska dela: Efcom d.o.o., Loška
cesta 13, 1351 Log pri Brezovici, vrednost
18,460.947 SIT brez DDV;
– tlakarska dela: Modro d.o.o., Bergantova 10, 1000 Ljubljana, vrednost 18,460.947
SIT brez DDV;
– kamnoseška dela: Marmor, Sežana
d.d., Partizanska cesta 73A, 6210 Sežana,
vrednost 11,984.650 SIT brez DDV;
– kamnoseška dela: Ruda d.o.o., Dragonja 42A, 6333 Sečovlje, vrednost 11,984.650
SIT brez DDV;
– strojne instalacije: IMP Montaža Koper
d.d., Ul. 15. maja 21, 6000 Koper, vrednost
131,639.667 SIT brez DDV;
– strojne instalacije: Topterm instalacije
d.o.o., Kajuhova 28, 6310 Izola, vrednost
131,639.667 SIT brez DDV;
– elektroinstalacijska dela: Elektroinvest
d.o.o., Ankaranska c. 7, 6000 Koper, vrednost 122.023.254,00 SIT brez DDV;
– elektroinstalacije:
Radiel
group
d.o.o., Šmarje 202, 6274 Šmarje, vrednost
122,023.254 SIT brez DDV;
– hortikultura: Komunala Koper, d.o.o.
– s.r.l., Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, vrednost 2,855.650 SIT brez DDV.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti da; Schengen vir.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlagatelju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 1. 2007.
Ministrstvo za javno upravo

Storitve
Št. 025-40/2006
Ob-16/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), kontaktna oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50,
faks 01/423-53-61, elektronska pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 1A 6.
II.5) Kratek opis: zavarovanje premoženja, splošne odgovornosti in avtomobilskega zavarovanja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena cena storitev,
2. območna pokritost.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 40, sklop 1, zavarovanje
premoženja in splošne odgovornosti: Zavarovalnica Triglav d.d., kontaktna oseba: Aleš
Vuga, Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-47-200, faks 01/23-01-393,
elektronska pošta: Ales.vuga@triglav.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 13,320.782,76 SIT, najvišja ponudba
15,907.765,81 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 40, sklop 2, avtomobilska
zavarovanja: Adriatic Slovenica d.d., PE
Ljubljana, kontaktna oseba: Mateja Geroni,
Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/582-48-00, faks 01/582-48-03,
elektronska pošta: Mateja.geroni@adriaticslovenica.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 13,269.455
SIT, najvišja ponudba 45,708.461,88 SIT.
Valuta: 24 obrokov.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-30663/06 z dne 3. 11. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 1. 2007.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-48/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(‑e):
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Mojca
Gregorič, tel. +386/1/478-86-22, e‑pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: 2005/ P 18.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
Dopolnitev aplikacije za centralni katalog informacij javnega značaja, in sicer:
1. tehnološke dopolnitve aplikacije,
2. vzorčni katalogi za posamezne vrste
zavezanih organov po ZDIJZ.

II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.26.20.00-9.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 6,000.000 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila 2005/ P 18
Naslov: Dopolnitev aplikacije za centralni
katalog informacij javnega značaja
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 1.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Marand Inženiring d.o.o., Koprska cesta
100, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
info@marand.si, tel. 01/470-31-00, internetni naslov: http://www.marand.si, faks
01/470-31-11.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 6,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
6,000.000 SIT z 20% DDV.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni od
objave tega obvestila (pritožbo lahko vložijo
osebe, ki v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja izpolnjuje pogoje
za vložitev pritožbe).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
3. 1. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-66/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
DARS d.d., kontaktna oseba: Blanka Primec, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, Slovenija, tel. 01/300-99-70, faks 01/300-98-78,
elektronska pošta: nabava@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 07.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 30.25.97.00-6, dodatni predmeti:
30.25.70.00-5,
30.21.61.10-0,
30.23.31.41‑1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nadgradnja sistema za elektronsko upravljanje in arhiviranje dokumentov v DARS d.d.; št. 455/06.
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II.5) Kratek opis: izvedba digitalizacije in učinkovito informacijsko podprtega
obvladovanja poslovne dokumentacije
ter nabava ustrezne pripadajoče strojne
opreme, skupaj štirje medsebojno povezani moduli za programsko in strojno
opremo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT (208.646,30 EUR).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– status ponudnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 455/06: S&T Hermes Plus
d.d., kontaktna oseba: Gašper Lavrenčič,
Leskoškova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/58-55-200, faks 01/58-55-201, elektronska pošta: info@snt.si, internetni naslov:
www.snt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 43,554.603 SIT oziroma
181.750,14 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 455/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 100 z dne 29. 9. 2006,
Ob-26890/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 1. 2007.
DARS d.d.
Ob-85/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o.,
kontaktna oseba: Marija Kočevar, Belokranjska cesta 24, 8340 Črnomelj, Slovenija, tel.
07/30-61-660, faks 07/30-61-665, elektronska pošta: komunala.crnomelj@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 30.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 14-JN-01/06.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije v obdobju 2007-2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 255.379,75 €.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-31499/06: Elektro Ljubljana d.d., kontaktna oseba: Robert Jelenc,
Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/230-43-27, faks 01/430-69-15, elektronska pošta: robert.jelenc@elektro-ljubljana.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 255.379,75 €.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 14-JN-01/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2007.
Javno podjetje
Komunala Črnomelj d.o.o.
Št. 110-1/07
Ob-110/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e‑pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvedba študij za projektiranje, ekonomiko, tehnologije in varovanja okolja v
okviru priprave projektne dokumentacije.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: izvedba študij za projektiranje, ekonomiko,
tehnologije in varovanja okolja v okviru
priprave projektne dokumentacije.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90312000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 814.882,02 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2005/00766.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 075-078939 z dne 19. 4. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 080-084769
z dne 26. 4. 2006.
Oddelek V: Oddaja naročila (1)
Št. naročila: A.3
Naslov: Protikorozijska zaščita cevi in
fazonskih kosov iz jeklene litine za odvodnjavanje iz objektov
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 15.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zavod
za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
22.951,09 EUR brez DDV.
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V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: Oddaja naročila (2)
Št. naročila: A.2
Naslov: Optimizacija načina sanacije
voziščnih plošč viaduktov na avtocestah
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 15.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo
in geodezijo, KPMK, Jamova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
29.808,02 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: Oddaja naročila (3)
Št. naročila: A.6
Naslov: Metode preiskav asflatnih zmesi
po novih evropskih standardih
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 15.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zavod
za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
41.729,26 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo
verjetno oddan pod izvajalcem: ni znano.
Oddelek V: Oddaja naročila (4)
Št. naročila: B.3
Naslov: Analiza obnašanja predorske
cevi – različni požarni scenariji z upoštevanjem geoloških parametrov in tehnologije
gradnje
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 15.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zavod
za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
38.808,21 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: Oddaja naročila (5)
Št. naročila: B.2
Naslov: Požari in njihov vpliv na varnost
v predorih
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 15.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo,
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
41.729,26 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: Oddaja naročila (6)
Št. naročila: B.1
Naslov: Razvoj jeklene varnostne ograje,
skladne s standardi SIST EN 1317-1,2,5
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 15.
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V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo,
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
40.829,83 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: Oddaja naročila (7)
Št. naročila: C.3
Naslov: Vpliv voznih površin na emisijo
hrupa v povezavi z nameščenimi konstrukcijami zaščite pred hrupom
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 15.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zavod
za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
40.277,50 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: Oddaja naročila (8)
Št. naročila: C.1
Naslov: Izdelava priporočil za projektiranje odvodnih sistemov na cestah s kriteriji
za vrednotenje prometa glede na strukturo
prometa (EOV) – primeri iz držav EU
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 15.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Geološki zavod Slovenije, Dimičeva 14, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
39.742,95 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo
verjetno oddan pod izvajalcem: ni znano.
Oddelek V: Oddaja naročila (9)
Št. naročila: C.5
Naslov: Meritve hrupa na konstrukcijah
ZPH
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 15.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Provia d.o.o., Mlekarska ulica 13, 4000 Kranj,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
35.136,04 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: Oddaja naročila (10)
Št. naročila: D.1
Naslov: Določitev kriterijev za prevzem
cementnobetonskih premostitvenih objektov
ob izteku garancijske dobe
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 15.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zavod
za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
40.894,68 EUR brez DDV.
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V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: Oddaja naročila (11)
Št. naročila: E.4
Naslov: Smernice za izvedbo geotehničnega opazovanja
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 15.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zavod
za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
18.595,49 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo
verjetno oddan pod izvajalcem: ni znano.
Oddelek V: Oddaja naročila (12)
Št. naročila: E.5
Naslov: Izdelava baze podatkov o geotehničnem in hidrološkem opazovanju na
obstoječi AC mreži
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 15.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Inštitut
FGG, d.o.o., Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
40.552,15 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: Oddaja naročila (13)
Št. naročila: E.6=E.1
Naslov: Ostalo: Optimizacija betonskih
povoznih konstrukcij
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 15.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SCT
d.d., Ljubljana, Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
41.391,88 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo
verjetno oddan pod izvajalcem: ni znano.
Oddelek V: Oddaja naročila (14)
Št. naročila: F.1
Naslov: Vpliv vlažnosti na mehanske lastnosti zmesi zrn in posledično na obstojnost voziščnih konstrukcij
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 15.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo
in geodezijo, Jamova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
41.648,06 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo
verjetno oddan podizvajalcem: ni znano.

Oddelek V: Oddaja naročila (15)
Št. naročila: F.5
Naslov: Vpliv posedanja tal ob premostitvenih objektih na niveleto ceste
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 15.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zavod
za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
39.517,74 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo
verjetno oddan pod izvajalcem: ni znano.
Oddelek V: Oddaja naročila (16)
Št. naročila: F.3
Naslov: Racionalizacija pri uporabi trajnih geotehničnih sidre – 2. del
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 15.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo
in geodezijo, Jamova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
40.994,28 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo
verjetno oddan podizvajalcem: ni znano.
Oddelek V: Oddaja naročila (17)
Št. naročila: G.4
Naslov: Vrednost časa za vse udeležence v prometu
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 15.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo, Prometnotehniški inštitut, Jamova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
32.548,82 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: Oddaja naročila (18)
Št. naročila: G.2
Naslov: Metode dinamičnega obremenjevanja
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 15.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: PNZ
svetovanje projektiranje d.o.o., Vojkova ulica 65, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
41.405,86 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: Oddaja naročila (19)
Št. naročila: G.5
Naslov: Kriteriji za določitev razdalj med
priključki na avtocestah
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 15.
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V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Omegaconsult, d.o.o., Ljubljana, Gregorčičeva 7,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
22.585,96 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: Oddaja naročila (20)
Št. naročila: F.2
Naslov: Smernice za projektiranje, vgrajevanje in vzdrževanje cevnih vodov in geosintetičnih materialov
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 15.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo
in geodezijo, Jamova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
40.902,35 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo
verjetno oddan podizvajalcem: ni znano.
Oddelek V: Oddaja naročila (21)
Št. naročila: A.7
Naslov: Vpliv zamenjave kamene moke s
hidratiziranim apnom v asfaltnih zmeseh za
obrabne in zaporne plasti
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 15.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo, Aškerčeva 5, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
41.729,26 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo
verjetno oddan pod izvajalcem: ni znano.
Oddelek V: Oddaja naročila (22)
Št. naročila: A.5
Naslov: Odpornost zgornjih nosilnih, obrabnih in obrabnozapornih asfaltnih plasti na
nizke in visoke temperature
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 15.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Igmat
d.d., Inštitut za gradbene materiale, Polje
351C, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
41.103,32 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo
verjetno oddan podizvajalcem: ni znano.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.

VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 1. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-111/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Arnes, kontaktna oseba: Branka Esih, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/479-88-00, faks 01/479-88-99, elektronska pošta: arnes@arnes.si, internetni naslov: http://www.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 6.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.33.62.00-6; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 66.33.70.00-1; 66.33.11.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zavarovanje arnes 2006.
II.5) Kratek opis: zavarovanje premoženja, odgovornosti in kolektivno nezgodno zavarovanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,000.000 SIT letno oziroma
15,000.000 SIT za tri leta (brez DPZP).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01: Zavarovalnica Triglav,
d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-72-00, faks 01/432-63-02,
internetni naslov: www.triglav.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,192.607 SIT
brez DPZP.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: zavarovanje arnes
2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 121 z dne 24. 11. 2006,
Ob-33127/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 1. 2007.
Arnes
Ob-131/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(‑e): Kapitalska družba, d.d.,
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/474-67-00, e‑pošta:
jnvv.portfelj@kapitalska-druzba.si,
faks
+386/1/474-67-47.
Internetni
naslov
naročnika:
www.kapitalska-druzba.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo: delniška družba v lasti države.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup, implementacija in vzdrževanje programskega paketa za podporo portfeljskemu načinu upravljanja premoženja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
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II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: nakup, implementacija in vzdrževanje programskega paketa za podporo portfeljskemu načinu upravljanja premoženja.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30245000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 220,000.000 SIT brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

Ponderiranje

1. ustreznost vsebinske rešitve
2. cena nakupa in implementacije
programskega paketa
3. cena vzdrževanja
programskega paketa
4. reference ponudnika
5. tehnološka ustreznost
6. čas za implementacijo

40
15
15
10
10
10

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: KAD/JNVV-4/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
V.1) Datum oddaje naročila: 2. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Adacta d.o.o., Leskoškova 9d, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 12. 2006.
Kapitalska družba, d.d.
Št. 430-478/2006/5
Ob-164/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Policija, kontaktna oseba: Borut
Kimovec, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/428-57-03, faks
++386/1/428-56-35, elektronska pošta: Borut.kimovec@policija.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 01.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.32.42.00-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 01.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 478/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je izvajanje rednih in izrednih overitev merilnikov hitrosti in etilometrov za
obdobje 12 mesecev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,911.250 SIT (99.779,88 EUR).
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IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 478/2006: Jamito
d.o.o., P.E. Laboratorij za merilnike hitrosti, kontaktna oseba: Tomaž Korenčan,
Opekarska cesta 47, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/4/178-18-59, faks
++386/1/429-24-82, elektronska pošta: tomaz.korencan@jamito.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22,844.750 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 478/2006: Intermatic d.o.o., kontaktna oseba: Marko
Matešić, Glonarjeva 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/434-44-14, faks
++386/1/434-32-53, elektronska pošta: Marko.matesic@intermatic.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,066.500 SIT; najnižja
ponudba 1,066.500 SIT, najvišja ponudba
1,219.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 12. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija
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Blago

Vesna Kranjc, univ. dipl. prav., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/OP-17/2006-ident
229110.
II.5) Kratek opis: dobava merilno-krmilnih naprav.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,000.000 SIT = 292.104,82 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN/OP-17/2006-ident
229110; za 1. in 2. sklop: Elektronabava
d.o.o., kontaktna oseba: Sandi Sitar, Cesta
24. junija 3, 1231 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-99-427, faks 01/58-99-409.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 1. sklop: 214.983 EUR,
2. sklop: 62.778 EUR.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): ta vrednost ni znana.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 2.
V.4.2) Javno naročilo št.: JN/OP-17/2006ident 229110.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 1. sklop: 214.983 EUR, 2.
sklop: 62.778 EUR.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OP-17/2006ident 229110.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 112 z dne 3. 11. 2006, Ob‑30932/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2007.
Elektro Gorenjska, d.d.

Ob-65/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:

Št. 8/15/2007
Ob-71/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro – Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Roman Plahutnik, Hajdrihova ulica 2,

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju

1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00,
faks 01/474-24-42, elektronska pošta: roman.plahutnik@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 114/2006.
II.5) Kratek opis: dobava pisarniškega
materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 114/2006: Extra Lux,
d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Dermastija,
Središka ulica 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/585-46-72, faks 01/544-54-03.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,620.303 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 114/2006.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 4,620.303 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2007.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 14/4/2007
Ob-72/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro – Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Franci Žakelj, Hajdrihova
ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-30-00, faks 01/474-24-42, elektronska pošta: franci.zakelj@eles.si, internetni
naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 171/2006.
II.5) Kratek opis: dobava kartuš, tonerjev in trakov za tiskalnike.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
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IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 171/2006: Pavlin, d.o.o.,
kontaktna oseba: Branka Kočar, Grič 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/242-83-00,
faks 01/242-83-05.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,553.261,85 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 171/2006.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 1,553.261,85 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2007.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 9/07
Ob-75/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: mag. Polona Rahne, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-136,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 54/06.
II.5) Kratek opis: dobava kabelskih
končnikov za enožilne s.n. kable.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 3,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(d) to je nujno potrebno zaradi skrajno
nujnih primerov, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 54/06: C & G
d.o.o., kontaktna oseba: Stane Novak, Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.

01/236-42-40, faks 01/283-40-25, elektronska pošta: stane.novak@c-g.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,861.948 SIT; najnižja
ponudba 2,861.948 SIT, najvišja ponudba
2,861.948 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 54/06.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 2,861.948 SIT.
Valuta: 60 dni po izstavitvi fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 54/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1 ponudba
– pravilna.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2007.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 8/07
Ob-76/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: mag. Polona Rahne, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-136,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 53/06.
II.5) Kratek opis: dobava kabelske
opreme za s.n. energetske kable.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(d) to je nujno potrebno zaradi skrajno
nujnih primerov, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 53/06 – sklop 1: kabel-
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ske spojke za enožilne s.n. energetske kable:
VEL Kabel d.o.o., kontaktna oseba: Renata
Trobiš, Selanova 20, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 03/700-16-50, faks 03/700-16-51,
elektronska pošta: velkabel@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,403.500 SIT; najnižja
ponudba 3,403.500 SIT, najvišja ponudba
3,403.500 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 53/06 – sklop
2: kabelski končniki in kabelske spojke za
trožilne s.n. energetske kable: VEL Kabel
d.o.o., kontaktna oseba: Renata Trobiš, Selanova 20, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
03/700-16-50, faks 03/700-16-51, elektronska pošta: velkabel@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,915.080 SIT; najnižja
ponudba 7,915.080 SIT, najvišja ponudba
7,915.080 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 53/06 – sklop
1: kabelske spojke za enožilne s.n. energetske kable.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 3,403.500 SIT.
Valuta: 60 dni po izstavitvi fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 53/06 – sklop
2: kabelski končniki in kabelske spojke za
trožilne s.n. energetske kable.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 7,915.080 SIT.
Valuta: 60 dni po izstavitvi fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 53/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 12. 2006.
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VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 1 ponudba – pravilna in
– sklop 2: 1 ponudba – pravilna.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2007.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 7/07
Ob-77/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: mag. Polona Rahne, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-132,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 36/06 – sklop št. 2.
II.5) Kratek opis: dobava polizoliranih
vodnikov (PIV) in golih vodnikov ter s.n.
odvodnikov prenapetosti – sklop št. 2:
goli vodniki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 36/06 – sklop 1: goli vodniki: Telma Trade d.o.o., kontaktna oseba:
Primož Treven, Motnica 13, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/56-23-100, faks 01/56-21-470,
elektronska pošta: primoz.treven@telmatrade.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,174.000 SIT;
najnižja ponudba 13,174.000 SIT, najvišja
ponudba 15,819.500 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 36/06 – sklop
1: goli vodniki.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 13,174.000 SIT.
Valuta: 60 dni po izstavitvi fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
– skupna ponudbena vrednost (97% delež),
– certifikat kakovosti ISO (3% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 36/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: sklop št. 2:
2 ponudbi, od tega obe (2) pravilni.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 92 z dne 1. 9. 2006, Ob-24369/06 (objava) in Uradni list RS, št. 96 z dne 15. 9.
2006, Ob-25865/06 (popravek).
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2007.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 3119/06
Ob-78/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: mag. Polona Rahne, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-132,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 42/06.
II.5) Kratek opis: dobava osebnih vozil
za prevoz oseb in stvari.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 42/06 – sklop 1: osebna vozila (1100 do 1200 ccm): Autocommerce Auto, d.o.o., kontaktna oseba: Aleš
Ferlan, Baragova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-83-448, elektronska pošta:
ales.ferlan@ac-auto.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,170.000 SIT;
najnižja ponudba 10,170.000 SIT, najvišja
ponudba 10,400.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 42/06 – sklop 3: osebno vozilo 4x4 (1200 do 1300 ccm): Autocommerce Auto, d.o.o., kontaktna oseba:
Aleš Ferlan, Baragova 5, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/58-83-448, elektronska pošta: ales.ferlan@ac-auto.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,040.000 SIT; najnižja
ponudba 9,040.000 SIT, najvišja ponudba
9,040.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 42/06 – sklop 4: tovorna vozila za prevoz oseb in stvari (1200 do
1300 ccm): Avtotehna Vis d.o.o., kontaktna
oseba: Tomaž Mikulan, Celovška cesta 228,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-18-516,
faks 01/50-76-228, elektronska pošta: tomaz.mikulan@avtotehna.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,873.750 SIT; najnižja
ponudba 2,873.750 SIT, najvišja ponudba
2,873.750 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 42/06 – sklop
5: tovorna vozila za prevoz oseb in stvari 4x4 (2400 do 2500 ccm): Autodelta,
d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Slabe, Dunajska 122, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/568-40-50, faks 01/568-41-22, elektronska pošta: ales.slabe@autodelta.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 57,095.564 SIT;
najnižja ponudba 57,095.564 SIT, najvišja
ponudba 57,095.564 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 42/06 – sklop
6: tovorno vozilo za prevoz oseb in stvari 4x4 (2400 do 2500 ccm): Autodelta,
d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Slabe, Dunajska 122, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/568-40-50, faks 01/568-41-22, elektronska pošta: ales.slabe@autodelta.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,223.146 SIT; najnižja
ponudba 6,223.146 SIT, najvišja ponudba
6,223.146 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 42/06 – sklop 1:
osebna vozila (1100 do 1200 ccm).
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 10,170.000 SIT.
Valuta: 60 dni po izstavitvi fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– ponudbena vrednost (90% delež),
– garancijska doba (10% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 42/06 – sklop 3:
osebno vozilo 4x4 (1200 do 1300 ccm).
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V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 9,040.000 SIT.
Valuta: 60 dni po izstavitvi fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– ponudbena vrednost (90% delež),
– garancijska doba (10% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 42/06 – sklop
4: tovorna vozila za prevoz oseb in stvari
(1200 do 1300 ccm).
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 2,873.750 SIT.
Valuta: 60 dni po izstavitvi fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– ponudbena vrednost (90% delež),
– garancijska doba (10% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 42/06 – sklop 5:
tovorna vozila za prevoz oseb in stvari 4x4
(2400 do 2500 ccm).
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 57,095.564 SIT.
Valuta: 60 dni po izstavitvi fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– ponudbena vrednost (90% delež),
– garancijska doba (10% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 42/06 – sklop 6:
tovorno vozilo za prevoz oseb in stvari 4x4
(2400 do 2500 ccm).
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 6,223.146 SIT.
Valuta: 60 dni po izstavitvi fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.

V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– ponudbena vrednost (90% delež),
– garancijska doba (10% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 42/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 11. 2006 (sklopi št. 1, 3 in 4) in 5. 12.
2006 (sklopa št. 5 in 6).
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop št. 1: 2 ponudbi, od tega obe (2)
pravilni;
– sklop št. 3: 2 ponudbi, od tega 1 pravilna in 1 nepravilna;
– sklop št. 4: 1 ponudba – pravilna;
– sklop št. 5: 2 ponudbi, od tega 1 pravilna in 1 nepravilna;
– sklop št. 6: 2 ponudbi, od tega 1 pravilna in 1 nepravilna.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 102-103 z dne 6. 10. 2006, Ob‑27800/06
(objava), Uradni list RS, št. 110-111 z dne
27. 10. 2006, Ob-30213/06 (popravek) in
Uradni list RS, št. 132 z dne 15. 12. 2006,
Ob-34820/06 (zaključek javnega razpisa JN
42/06-sklop 2).
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2007.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 3120/06
Ob-79/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: mag. Polona Rahne, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-136,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 50/06.
II.5) Kratek opis: dobava osebnih vozil.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(a) po predhodnem postopku z javnim
razpisom ni nobene ponudbe ali nobene
primerne ponudbe.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 50/06: Porsche
Inter Auto d.o.o., Podružnica Porsche Verovškova, kontaktna oseba: Matjaž Mlakar,
Verovškova 74, 1000 Ljubljana, Slovenija,
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tel. 01/53-03-551, faks 01/53-03-549, elektronska pošta: matjaz.mlakar@porsche.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,287.399,62 SIT;
najnižja ponudba 9,287.399,62 SIT, najvišja
ponudba 9,287.399,62 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 50/06.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 9,287.399,62 SIT.
Valuta: 60 dni po izstavitvi situacije.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– ponudbena vrednost (90% delež),
– garancijska doba(10% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 50/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2 ponudbi
– od tega 1 pravilna in 1 nepravilna.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2007.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 3121/06
Ob-80/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: mag. Polona Rahne, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-136,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 52/06.
II.5) Kratek opis: dobava podpornih in
zateznih izolatorjev 20 kV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(d) to je nujno potrebno zaradi skrajno
nujnih primerov, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 52/06:
Izoelektro d.o.o., kontaktna oseba: Vlasta Ledinek, Pesnica pri Mariboru 42/a,
2211 Pesnica pri Mariboru, Slovenija, tel.
02/655-55-00, faks 02/655-55-09, elektronska pošta: info@izoelektro.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,113.600 SIT; najnižja
ponudba 10,113.600 SIT, najvišja ponudba
10,113.600 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 52/06.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 10,113.600 SIT.
Valuta: 60 dni po izstavitvi fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 52/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1 ponudba
– pravilna.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2007.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-115/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Primorska, kontaktna oseba: Miran Žnideršič, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks 05/339-67-31,
elektronska pošta: miran.znidersic@elektroprimorska.si, internetni naslov: www.elektroprimorska.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 14/2006-B.
II.5) Kratek opis: pisarniški material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.

IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: 14/2006-B: Mladinska knjiga trgovina, d.d., kontaktna oseba:
Jana Anžur, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-54-00, faks
01/560-55-58, elektronska pošta: www.mktrgovina.si, internetni naslov: info@mk-trgovina.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,514.808,27 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci: ali obstaja
verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 14/2006-B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da, Ur. l. RS, št.
96 z dne 15. 9. 2006, Ob-25867/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 1. 2007.
Elektro Primorska
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Javni razpisi
Št. 730/06
Ob-103/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št 93/05) in Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04
in 104/05) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za (so)financiranje projektov, ki so
namenjeni predstavljanju, uveljavljanju
in razvoju slovenskega jezika v letu
2007
(v nadaljevanju: projektni razpis,
oznaka JPR16-UPRS-2007)
I. Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo
za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
II. Namen in predmet projektnega razpisa: dodelitev sredstev za (so)financiranje
posameznih projektov, ki pomenijo neposredno predstavljanje, uveljavljanje in razvoj slovenščine ali večanje dostopnosti
te javne dobrine. Za projekte se po tem
razpisu štejejo akcije (tekmovanja in druge prireditve, počitniške šole oziroma tečaji slovenščine, strokovno spremljanje
jezikovne rabe v javnosti, uveljavljanje
slovenskih javnih napisov in imen lokalov ipd.), posamezne publikacije (knjige,
zloženke, zgoščenke, spletne strani ipd.),
manjše terenske raziskave jezikovnega
položaja, prevajanje računalniških programov in ustvarjanje izvirnih programov
v slovenščini, slovenjenje imen pravnih
oseb pri priglašanju sprememb v uradnem
registru, sistemske jezikovne izboljšave
v informacijski tehnologiji (prenosna telefonija, teletekst, sinhronizacija filmov
idr.) ipd.
III. Skupna višina sredstev razpisa je
20.552 €. Najmanj polovica sredstev se bo
dodelila predlagateljem, katerih projektov
ni mogoče imeti za del njihove pridobitne
dejavnosti. Za posamezni projekt se lahko
dodeli do 2000 €. Sredstva morajo biti porabljena do 30. novembra 2007.
IV. Splošni pogoji za sodelovanje: upravičenci do sredstev so lahko posamezniki
in nevladne organizacije (društva, zavodi,
podjetja ipd.), ki najpozneje do 16. februarja 2007 (datum oddaje priporočene poštne pošiljke) predložijo ponudbo z ustrezno
dokumentacijo in ki se zavežejo podpisati
pogodbo o izpeljavi in (so)financiranju sprejetega projekta do konca leta 2007. Posa-

mezni upravičenec lahko priglasi največ dva
projekta. Predlagatelji, katerih registrirano
nepridobitno dejavnost financira država ali
lokalna skupnost kot (so)ustanoviteljica, ne
morejo konkurirati s projekti, ki se vsebinsko
uvrščajo v to njihovo dejavnost. Ne morejo
sodelovati predlagatelji, ki so bili v preteklih
letih pogodbena stranka ministrstva in niso
izpolnili vseh svojih obveznosti do njega. Ne
morejo sodelovati predlagatelji s projekti,
ki so bili že izbrani na katerem od drugih
razpisov ministrstva. Izpolnjevanje splošnih
pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog
pri odpiranju vlog.
V. Vloge s ponudbami je treba oddati v
zaprti ovojnici, opremljeni na sprednji strani
z dodatnim napisom »Ne odpirajte – prijava
na projektni razpis JPR16-UPRS-2007!«, na
hrbtni strani pa z imenom in natančnim naslovom predlagatelja. Vloga mora obvezno
vsebovati:
– priglasitev projekta (izpolnjen in podpisan obrazec ministrstva);
– razčlenjen opis projekta (najmanj ena
tipkana stran z rubrikami: Vrsta projekta glede
na navedbe iz II. odstavka tega razpisa; Cilji
projekta; Način in čas izpeljave projekta; Potrebni kadri in oprema; Predvideni učinki);
– razčlenjen predračun (izpolnjen in podpisan obrazec ministrstva);
– predstavitev odgovornega izvajalca
projekta (podatki o njegovi strokovnosti in
redni/osnovni dejavnosti, sodelovanju pri
podobnih projektih v preteklosti, morebitna
posebna priporočila) in opredelitev odgovorne osebe predlagatelja projekta.
VI. Vloge bo odpirala in o njih odločala posebna komisija za odpiranje vlog. Iz
nadaljnjega postopka bodo izločene vse
vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba, ki
so prepozne (ali prepozno dopolnjene) ali
ki so nepopolne. Pri nadaljnji obravnavi bo
strokovna komisija za slovenski jezik upoštevala splošno ustreznost dokumentacije,
vsebinsko kakovost ponudbe, ustreznost
cene glede na predvidene stroške storitev
in materiala, usposobljenost izvajalca za
izpeljavo projekta (njegova dokazana strokovnost in reference, zagotovljena oprema,
delež lastnih sredstev ipd.). Pri tem lahko
komisija od predlagateljev zahteva dodatna
pojasnila ali dokazila.
O izidu tega projektnega razpisa (število obravnavanih vlog, seznam sprejetih
ponudb in višina dodeljenih sredstev zanje)
bodo predlagatelji obveščeni najpozneje v
40 dneh po izteku priglasitvenega roka.
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Priglasitveni obrazec
Vrsta predlagatelja: ͚ posameznik
- poklic ………………………………………………
- položaj (zaposlitev ipd.) ……………………………
͘ organizacija
͚ društvo
društvo v javnem interesu na podroþju kulture
͘ zavod (šola, svetovalnica, kulturni center ipd.)
͚ podjetje
͘ drugo ……………………………………………….
Ime predlagatelja: …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
Poštni naslov: …………..……………………………………; telefon: ..……………
Elektronski naslov: …………………………………………………………………..
Registrirana dejavnost pravne osebe: pridobitna – nepridobitna (ustrezno podþrtajte).
Za (so)financiranje po javnem razpisu JPR16-UPRS- 2007
predlagam-o naslednji projekt:
(naslov projekta) ………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………..
Predvidena vrednost celotnega projekta: ……………………………………………
Predlagana višina (so)financiranja Ministrstva za kulturo: …………………………
Izjavljam-o, da sem/smo v primeru potrditve projekta pripravljen-i skleniti pogodbo o
izpeljavi oziroma (so)financiranju projekta v letu 2007.

Kraj in datum: …………………………..

Podpis predlagatelja: ……………….
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Predraþunski obrazec
Naslov projekta: ………………………………………………………………………..
Predvideni finanþni odhodki po stroškovnih postavkah:
a) ……………………………………………………………………………………….
b) ……………………………………………………………………………………….
c) ……………………………………………………………………………………….
þ) ……………………………………………………………………………………….
d) ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Skupaj: …………………………………………………………………………………
Predvideni prihodki:
a) lastni finanþni vložek predlagatelja projekta……………………………………
b) finanþni delež Ministrstva za kulturo …………………………………………..
c) delež morebitnih drugih sofinancerjev ……………………………….………...
d) prihodek od morebitne prodaje/trženja projektnega izdelka…………………....
e) drugo ……………….………………………………..…………………………
Skupaj: …………………………………………………………………………………
Kraj in datum:

Podpis predlagatelja:

……………………………

……………………………………….
Ministrstvo za kulturo

Ob-19/07
Na podlagi Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije ter njegovih
sprememb in dopolnitev (Uradni list RS,
št. 61/00, 42/03, 71/04, 26/05), Programa
postopnega zapiranja RTH II. faza (2005–
2009), ki je bil potrjen s sklepom Vlade
RS št. 310-07/2000-23 z dne 22. 7. 2004,
Poslovnega načrta RTH d.o.o. Trbovlje za
leto 2007 ter Sklepa Komisije za nadzor
nad državnimi pomočmi (številka priglasitve
0008-5715334-2000/VI) z dne 20. 4. 2004,
RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o. Trbovlje objavlja
javni razpis
za dodelitev nepovratnih sredstev
iz naslova prezaposlovanja in
samozaposlovanja presežnih delavcev
družbe RTH d.o.o., Trbovlje
I. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
II. Predmet razpisa:

Predmet razpisa predstavlja dodeljevanje državnih pomoči v obliki premij kot finančne stimulacije za vzpodbujanje zaposlovanja presežnih delavcev naročnika pri
delodajalcih.
S posameznim izbranim prijaviteljem
bo družba RTH d.o.o. sklenila pogodbo o
prezaposlitvi oziroma samozaposlitvi, v kateri se določijo: višina premije (22.951,09
EUR na delavca), obveznosti prejemnika
sredstev (sklenitev pogodbe o zaposlitvi za
nedoločen čas, ohranitev zaposlenosti prezaposlenega delavca vsaj dve leti oziroma
ohraniti status samostojnega podjetnika še
najmanj dve leti po izvedeni samozaposlitvi), roki za predložitev dokazil o izpolnjevanju obveznosti, instrumenti zavarovanja, s
katerimi prejemnik sredstev jamči izpolnitev
obveznosti (zahtevana nepreklicna garancija prvovrstne banke, unovčljiva na prvi poziv), rok in pogoji za izplačilo premije).
III. Osnovni pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo:
1. gospodarske družbe, samostojni
podjetniki in zadruge ter zavodi za tisti del
dejavnosti, ki ni financiran iz proračunskih

sredstev, ki imajo potrebo po delavcih in
katerih kvalifikacijska struktura ustreza razpoložljivim presežnim delavcem RTH, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) so registrirani v skladu z zakonodajo,
b) so kapitalsko ustrezni po Zakonu o
finančnem poslovanju podjetij,
c) nad njimi ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije,
d) dve leti pred prijavo na razpis niso
odpustili nobenega zaposlenega kot trajno
presežnega delavca,
e) za isti namen niso prejeli sredstev iz
drugih javnih virov.
2. delavci družbe RTH d.o.o. Trbovlje, ki
se želijo samozaposliti kot samostojni podjetniki ali drugače, ob pogoju, da imajo dejavnost, s katero se nameravajo ukvarjati,
priglašeno oziroma registrirano.
Prijavitelj mora v vlogi predložiti dokumente, navedene v razpisni dokumentaciji.
IV. Orientacijska vrednost sredstev:
sredstva razpisa, ki bodo na razpolago za
leto 2007, znašajo 298.364,21 EUR (op.:
orientacijska vrednost se med letom lahko
spremeni v odvisnosti od potreb naročnika
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na podlagi potrjenih mesečnih planov oziroma rebalansa letnega plana).
V. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti sredstva porabljena: sredstva morajo biti
porabljena v tekočem letu, t.j. v letu 2007.
VI. Način oddaje vloge: prijavitelji lahko
vlogo v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije pošljejo priporočeno
na naslov RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
ali osebno oddajo v tajništvu družbe RTH
d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 12, v zaprti
ovojnici z navedbo »Ne odpiraj - razpis-dodelitev premij« in s polnim naslovom pošiljatelja na hrbtni strani.
Vloge, ki ne bodo pravilno označene,
bodo vrnjene pošiljatelju.
VII. Rok za oddajo vloge in datum odpiranja vlog
Potencialne prijavitelje naročnik poziva,
da oddajo svojo vlogo do 16. 2. 2007 do
9. ure. Prvo odpiranje vlog bo izvedeno isti
dan ob 10. uri. Odpiranje vlog ni javno.
Vloge, ki bodo prispele na naročnikov
naslov po prvem odpiranju, bo strokovna
komisija obravnavala enkrat mesečno vse
do porabe razpisanih sredstev.
VIII. Obveščanje o izboru: izbrani prijavitelji bodo v skladu s pogoji, navedenimi v
razpisni dokumentaciji, na svoj naslov prejeli
sklep o dodelitvi premije in poziv k podpisu
pogodbe o prezaposlitvi oziroma samozaposlitvi.
IX. Razpisna dokumentacija: v času trajanja razpisa, to je do porabe sredstev, bo
razpisna dokumentacija dostopna na internetu (www.rth.si) in na sedežu družbe
RTH, Trg revolucije 12, Trbovlje, pri Ireni Cestnik (tel. 03/56-26-144 int: 474, e-mail: irena.cestnik@rth.si), kjer bodo na razpolago
tudi vsa dodatna pojasnila in informacije.
RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.
Št. 1/07
Ob-21/07
V skladu s 55. členom Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91 in 79/06) družba
Profet d.o.o. objavlja
javni razpis
za dodelitev štipendije v šolskem letu
2006/2007
1. Na razpis se lahko prijavijo študentje
dodiplomskega študija.
2. Družba razpisuje 1 štipendijo za študij
menedžmenta in pridobitev poklicne oziroma strokovne izobrazbe uni. dipl. ekonomist.
3. Pogoji za dodelitev štipendije:
– prosilec mora biti državljan Republike
Slovenije,
– prosilec ni v delovnem razmerju.
4. Zahtevana dokumentacija:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– dokazilo o vpisu v tekoče študijsko
leto,
– potrdilo o državljanstvu,
– dokazilo o doseženem učnem uspehu,
– kratki življenjepis.
5. Prosilec mora vlogo za dodelitev štipendije, skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami poslati najkasneje do 20. 1. 2007 na
naslov: Profet d.o.o., Ulica Heroja Kerenčiča 21, 2270 Ormož, s pripisom »Prijava
na razpis«.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni
v 30 dneh.
Profet d.o.o.

4. dokazilo o znanju tujega jezika,
5. dokazilo o sposobnosti za uspešno
gospodarjenje in organizacijo,
6. potrdilo o nekaznovanju,
7. potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku,
8. izjava kandidata, da ni bil obsojen na
plačilo odškodnine upnikom.
Dokazila iz 6. do 8. točke ne smejo biti
starejša od treh mesecev.
Nadzorni svet
Elektro Primorska, d.d.

Ob-33/07
Nadzorni svet Elektro Primorska, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Nova Gorica, Erjavčeva 22, objavlja

Ob-17/07
Komisija za nagrade in priznanja Mestne občine Murska Sobota objavlja na
podlagi 8. člena Odloka o nagradah ob
kulturnem prazniku (Uradni list RS, št. 1/96,
137/06)

razpis
za predsednika/co uprave
V upravo je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba s področja prava, ekonomije, organizacijskih ved ali tehnične smeri,
– pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj
tri leta na vodilnih delovnih mestih,
– znanje slovenskega jezika in vsaj enega tujega jezika,
– sposobnost za uspešno gospodarjenje
in organizacijo.
Nadzorni svet bo prispele vloge pregledal in ugotovil ali so vložene pravočasno
in popolne ter jih poslal resornemu ministrstvu, le-ta pa jih posreduje Vladi Republike
Slovenije.
Predsednika/co uprave bo imenovala
Vlada Republike Slovenije.
Mandat traja štiri leta, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Kandidati/ke morajo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev poslati v roku 15 dni
po objavi razpisa na naslov: Elektro Primorska, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Nova Gorica, Erjavčeva 22,
s pripisom »za nadzorni svet – razpis za
predsednika/co uprave«.
Kolikor kandidat želi, da je njegova prijava na razpis zaprta za javnost, mora to v
svoji vlogi označiti.
Upoštevane bodo le popolne prijave, ki
bodo vložene pravočasno, z vsemi dokazili
o izpolnjevanju pogojev.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
osmih dni po imenovanju.
K vlogi je treba priložiti:
1. notarsko overjeno kopijo diplome,
2. dokazilo o delovnih izkušnjah,
3. dokazilo o znanju slovenskega jezika
(samo za tuje državljane),

razpis
za podelitev nagrad ob slovenskem
kulturnem prazniku za dosežke na
filmskem, glasbenem, gledališkem,
knjižničnem, likovnem, literarnem,
muzejskem, plesnem, prevajalskem in
publicističnem področju, pri varstvu
naravne in kulturne dediščine in drugih
kulturnih področjih
Podeljene bodo naslednje nagrade:
– nagrada Mestne občine Murska Sobota za vrhunske dosežke ali za življenjsko
delo v kulturi,
– plaketa Mestne občine Murska Sobota
za pomembne dosežke v kulturi,
– priznanje Mestne občine Murska Sobota za uspešno delo v kulturi,
– priznanje Mestne občine Murska Sobota mladim ustvarjalcem v kulturi.
Nagrado prejme posameznik ali skupina ustvarjalcev za vrhunske dosežke ali
življenjsko delo, s katerim je bila občinska
kultura uveljavljena v širšem slovenskem ali
mednarodnem prostoru.
Plaketo prejme posameznik ali skupina
za pomembne dosežke v kulturi, ki so bili
javnosti predstavljeni v zadnjih dveh letih
pred podelitvijo in pomenijo obogatitev občinske kulture.
Priznanje prejme posameznik ali skupina
za uspešno delo in prispevek k razvoju kulturnih dejavnosti v občini.
Nagrade bodo podeljene na osrednji občinski slovesnosti ob slovenskem kulturnem
prazniku februarja 2007.
Kandidate za nagrade lahko predlagajo
posamezniki ali pravne osebe. Predloge z
utemeljitvijo pošljite do 20. 1. 2007 s priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina
Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000
Murska Sobota oziroma jih vložite na vložišču mestne občine.
Mestna občina Murska Sobota
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Javne dražbe
Št. 465-01/06-1/18
Ob-22/07
Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti
8, 9241 Veržej na podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 39. in 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03)
ter sklepa Občinskega sveta Občine Veržej
z dne 27. 12. 2006 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež prodajalca: Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, tel. 02/584-44-80, faks 02/584-44-88.
II. Opis predmeta prodaje: zemljišče
parc. št. 926/2, k.o. Grlava, travnik v izmeri 226 m2, ki se nahaja v poselitvenem
območju.
III. Izklicna cena: 15.406 EUR za 226 m2
zemljišča. V navedeni ceni ni zajet DDV, ki
ga plača kupec.
IV. Javna dražba navedene nepremičnine bo dne 29. 1. 2007 ob 14. uri v sejni sobi
Občine Veržej.
V. Pogoji javne dražbe:
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki bodo pred začetkom
dražbe prijavile svojo udeležbo in priložile:
– originalno potrdilo o pravočasno plačanem ustreznem znesku varščine in priloženo številko lastnega računa za primer vračila
varščine (kot originalno potrdilo šteje originalna potrjena položnica ali s strani banke
potrjen izpis o uspešno izvedenem plačilu
preko spleta),
– originalno potrdilo o plačanih davkih
in prispevkih ter izpisek iz registra pravnih
oseb (velja le za pravne osebe in s.p.)
– fotokopijo veljavne osebne izkaznice
oziroma drug identifikacijski dokument (velja
le za fizične osebe),
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV,
– matično številko pravne osebe ali s.p.,
fizične osebe predložijo EMŠO,
– pisno in notarsko overjeno pooblastilo
v primeru, da pravna ali fizična oseba za
udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno
ali fizično osebo.
2. Nepremičnina se prodaja po sistemu
videno-kupljeno. Predpisane davčne dajatve in druge stroške v zvezi s prodajo
predmetne nepremičnine nosi kupec. Ogled
nepremičnine je možen po dogovoru z občinsko upravo.
3. Udeleženci, ki želijo sodelovati na
dražbi, morajo do vključno 26. 1. 2006 plačati kavcijo v višini 10% vrednosti nepremičnine, ki je predmet javne dražbe, na
enotni zakladniški račun Občine Veržej,
št. 01388-0100013873, z navedbo »plačilo
kavcije za javno dražbo« ter dokazilo o plačilu kavcije predložiti na javni dražbi.
4. Najnižji znesek višanja cene je 500
EUR.
5. O prodaji predmetne nepremičnine se
sklene prodajna pogodba.
6. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo
uspeli, bo kavcija vrnjena brez obresti v roku

osmih dni, uspešnemu dražitelju pa bo vračunana v kupnino.
7. Komisija za izvedbo javne dražbe lahko v soglasju z županom postopek prodaje
ustavi do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, vrne pa se kavcija brez obresti.
VI. Sklenitev pogodbe
Pogodba o prodaji nepremičnine mora
biti sklenjena najkasneje v 30 dneh po zaključku dražbe.
Kupnino za nepremičnino mora kupec poravnati v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe na
EZR Občine Veržej, št. 01388-0100013873.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina pravnega posla.
Če kupec ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je od pogodbe
odstopil, Občina Veržej pa zadrži plačano
kavcijo.
DDV in druge stroške v zvezi s prodajo
nepremičnine plača kupec.
VII. Vsa pojasnila v zvezi z javno dražbo
lahko zainteresirani dobijo na občinski upravi Občine Veržej vsak delovni dan na tel. št.
02/584-44-80.
Občina Veržej
Št. 46500-0022/2000
Ob-98/07
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94
– odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94,
14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 39/96
– odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 100/00, 87/01,
16/02, 51/02, 108/03 – odločba US, 72/05 in
100/05 – UPB1), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 56/02), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03 in 77/03) in na podlagi posamičnega
programa prodaje nepremičnin v lasti Občine Tolmin z dne 9. 6. 2006, objavljamo
javno dražbo
za prodajo stavbnega zemljišča v obrtni
coni v Tolminu
I. a) Predmet prodaje je stavbno zemljišče parc. št. 534/94 dvorišče 257 m2, k.o.
2248 Tolmin, ki je last Občine Tolmin.
b) Izklicna cena za zemljišče je: 6789,62
evra (1,627.065 SIT).
c) Varščina je: 678,96 evra.
č) Nepremičnina je obremenjena s stvarno služnostjo izgradnje, vzdrževanja, izkoriščanja in priklopa vodov komunalnih naprav,
in sicer fekalne kanalizacije, meteorne kanalizacije ter električne in telefonske napeljave, v korist vsakokratnega lastnika gospodujočih parcel št. 534/89 in 534/88 k.o. Tolmin.
Služnost je v zemljiški knjigi vknjižena pod
Dn št. 2044/2004. Zaradi delitve parc. št.
534/60 k.o. Tolmin, opravljene z aktom Dn
št. 1338/2005 je poočiten drugi vpis. V naravi potekajo komunalne naprave vzdolž cele
dolžine zemljišča, v neposredni bližini ceste,
ki je na parc. št. 534/60 k.o. Tolmin.
II. Opis nepremičnine: po prostorskih
sestavinah družbenega plana Občine Tol-

min je nepremičnina razvrščena kot stavbno
zemljišče v območju, namenjenem pretežno za proizvodne in servisne dejavnosti
ter oskrbne in storitvene dejavnosti. Leži v
sklopu kompleksa obrtne cone Tolmin (bivša vojašnica), na skrajnem severovzhodnem obrobju med obstoječo interno cesto
in ograjo kompleksa. V naravi je zemljišče
nekultivirano ter take oblike, da bi jo bilo mogoče izrabiti za parkirišče oziroma manipulativne potrebe ob obstoječi komunikaciji.
III. Način, kraj in čas dražbe: javna dražba bo ustna, na naslovu: Občina Tolmin,
Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, v torek,
dne 30. 1. 2007 ob 9. uri.
IV. Udeležba na javni dražbi in pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo dražitelji,
ki najkasneje 30 minut pred začetkom javne
dražbe prijavijo svojo udeležbo in priložijo:
1. dokazilo o pravočasno plačanem znesku varščine za nepremičnino in priloženo
številko osebnega transakcijskega računa
za primer vračila varščine;
2. fotokopijo osebnega dokumenta (za
fizične osebe) ter izpisek iz sodnega ali drugega registra pravnih oseb oziroma priglasitveni list pri DURS (za pravne osebe in
samostojne podjetnike, ne starejši kot 30 dni
na dan dražbe);
3. davčno številko oziroma ID številko
za DDV;
4. matično številko (pravne osebe oziroma s.p.) oziroma EMŠO (fizične osebe);
5. notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec.
Organizator bo pravočasno potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave. Interesenti,
ki ne bodo priložili teh dokazil, bodo po sklepu vodje dražbe izločeni iz postopka pred
začetkom dražbe.
V. V ceno nepremičnine niso vključeni
stroški cenitve, davek na dodano vrednost
po stopnji 20% ter stroški v zvezi s prenosom lastninske pravice, ki jih mora kupec
poravnati po sklenitvi pogodbe oziroma pred
vpisom lastninske pravice v zemljiško knjigo. Pred izdajo dovoljenja za graditev mora
kupec plačati komunalni prispevek.
VI. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki je tisti, ki bo ponudil
najvišjo ceno nad izklicno ceno.
VII. Udeleženci javne dražbe morajo
najkasneje en dan pred pričetkom javne
dražbe, plačati varščino navedeno v tem
razpisu na enotni zakladniški račun št.
01328-0100014970 Proračun Občine Tolmin. Varščina bo najugodnejšemu ponudniku/kupcu vračunana v kupnino, ostalim pa
brez obresti vrnjena v roku 3 dni po končani
dražbi.
VIII. Plačilni pogoji: kupec mora plačati
kupnino v denarju. Plačilo celotne kupnine
je pogoj za pridobitev lastninske pravice, rok
plačila je 8 dni po izstavitvi računa. Plačilo
celotne kupnine v roku, ki je določen, je
bistvena sestavina pravnega posla. Če najugodnejši ponudnik ne bo plačal kupnine v
tem roku, bo prodajni postopek razveljavljen
in varščina zadržana.
IX. Drugi pogoji:
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a) Nakup nepremičnine se opravi po sistemu “videno – kupljeno”, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
b) Prodajno pogodbo mora uspeli ponudnik s prodajalcem skleniti v 15 dneh po
zaključku dražbe.
c) Če uspeli ponudnik v roku 15 dni po
končani javni dražbi ne bo podpisal prodajne pogodbe, ali ne bo plačal kupnine
v določenem roku, bo pogodba razveljavljena, varščina pa zapade v korist Občine
Tolmin.
č) Prodajalec bo izročil nepremičnino v
last in posest ter predlagal vknjižbo lastninske pravice takoj po plačilu celotne kupnine,
stroškov in overitvi pogodbe. Vsa zemljiško
knjižna opravila si pridrži prodajalec.
X. Pravila dražbe:
1. dražbo vodi komisija imenovana s
strani župana, dražba je ustna;
2. draži lahko tisti, ki je vključno dan pred
začetkom javne dražbe plačal varščino za

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nepremičnino in to dokaže s pisnim potrdilom;
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo;
4. najnižji znesek zvišanja je 400 evrov;
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba;
6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno;
7. če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je nepremičnina prodana za
izklicno ceno;
8. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene;
9. če se dražitelj osebno ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno
po pogojih razpisa;
10. dražba je končana, ko vodja dražbe
trikrat izklical isto najvišjo ponudbo;
11. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapi-

snik o poteku dražbe, morebitne ugovore
reši takoj vodja dražbe;
12. javna dražba se izvaja v skladu z
Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in
77/03).
XI. Komisija lahko s soglasjem župana
Občine Tolmin ustavi postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla. Pri
tem Občina Tolmin povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem
razpisne dokumentacije ter morebitno vplačano varščino, brez obresti.
XII. Vsi dodatni podrobnejši podatki in
informacije so dostopni na sedežu Občinske
uprave Občine Tolmin v Ulici padlih borcev 2, Tolmin, na tel. 05/381-95-14 (Miran
Mavri), lahko tudi po elektronski pošti: miran.mavri@obcina.tolmin.si. Ogled nepremičnine je možen po dogovoru.
Občina Tolmin
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Razpisi delovnih mest
Ob-23/07
Na podlagi določil Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, 32/06 – uradno prečiščeno besedilo ZJU-UPB2, v nadaljevanju
Zakon o javnih uslužbencih) objavlja Občina
Ravne na Koroškem javni natečaj za prosto
delovno mesto:
pripravnik, z namenom usposabljanja
za opravljanje državnega izpita iz javne
uprave.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati:
– državljanstvo RS;
– znanje uradnega jezika;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri;
– poznavanje dela z računalnikom.
K prijavi z življenjepisom (kjer naj kandidati navedejo tudi druga svoja znanja in
veščine, poleg formalne izobrazbe) morajo
kandidati/ke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– izjava kandidatov o nekaznovanosti
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– izjava, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v prejšnji alineji;
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Ravne na Koroškem pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
Poleg strokovnih znanj pričakujemo pripravljenost kandidata/kandidatke za strokovno usposabljanje ter sposobnost komuniciranja, zanesljivost in natančnost.
Pripravnik se bo usposabljal za delo s
področja komunalno-cestnega gospodarstva ter okolja in prostora. Delo se opravlja
v prostorih občinske uprave Občine Ravne
na Koroškem in po potrebi na terenu.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 10 mesecev
s polnim delovnim časom.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od
dneva objave na naslov: Občina Ravne na
Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem v zaprti ovojnici z označbo »javni
natečaj za delovno mesto pripravnik«.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja smo na voljo na tel. 02/870-55-10.
Formalno nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Izbirni postopek se
opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih
dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 1714-06-440802/223
Ob-24/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) Ministrstvo za notranje zadeve –
Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
objavlja javni natečaj za:
pripravnika v Policijski upravi Celje,
sektorju kriminalistične policije, oddelku
za kriminalistično tehniko.
Kandidati, ki se bodo prijavili, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj višja izobrazba naravoslovne,
tehnične ali policijske smeri,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava ter pogoje, določene v 67. in 67.a členu
Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 107/06
– UPB6).
Prednost bodo imeli kandidati z izobrazbo naravoslovne smeri, kemija ali fizika. Pripravništvo je namenjeno usposabljanju za
samostojno opravljanje dela na kasnejšem
uradniškem delovnem mestu »višji kriminalist – višji kriminalistični tehnik«.
Pripravniška doba traja 10 mesecev. Pripravnik bo pripravništvo sklenil z opravljanjem strokovnega upravnega izpita.
Prijava kandidata mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogojev glede
zahtevane izobrazbe, iz katere naj bo razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. pisno izjavo, da:
– je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot 3 mesece,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
3. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje MNZ – Policiji pridobitev
zgoraj navedenih podatkov iz centralne kadrovske evidence oziroma iz kadrovske evidence organa, v katerem opravlja delo.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas s polnim delovnim časom. Delo se opravlja v prostorih
Policijske uprave Celje.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki v
zaprti kuverti v 10 dneh od objave z označbo: »javni natečaj – številka 1100-224/2006«
na naslov: MNZ – Policija, Urad za organizacijo in kadre, 1501 Ljubljana. Za pisno obliko
prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: uok@policija.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 15 dneh od izbire.
Informacije o razpisanem delovnem
mestu: Anton Ferme, tel. 03/544-24-20 ali
GSM 041/714-512.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za notranje zadeve – Policija
Št. 110-45/2006
Ob-25/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo in 62/06 – odl.
US), Upravna enota Domžale, Ljubljanska
69, 1230 Domžale, objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
svetovalec v Oddelku za okolje, prostor in gospodarske dejavnosti.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu
svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje slovenskega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen državni izpit iz javne uprave. V nasprotnem primeru bo moral izbrani
kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim
odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od
sklenitve delovnega razmerja.
Delovne naloge:
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
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biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– pisno izjavo, o izpolnjevanju drugih pogojev za zasedbo delovnega mesta,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Upravni enoti Domžale
pridobitev podatkov iz centralne kadrovske
evidence oziroma iz kadrovske evidence organa, v katerem opravlja delo.
Namesto pisnih izjav lahko kandidat predloži fotokopije dokazil iz katerih je razvidno
izpolnjevanje pogojev.
Strokovna usposobljenost kandidatov bo
presojana na podlagi opisa dosedanjih delovnih izkušenj, izjav prijavljenih kandidatov,
dokazil, ki bodo pridobljena iz upravnih evidenc in na podlagi razgovora s kandidati.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki imajo delovne izkušnje na področju okolja
in prostora.
Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o
zaposlitvi na uradniško delovno mesto »svetovalec«, pri čemer se za kandidata, ki je
že imel sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas z delodajalcem Republiko Slovenijo, to delovno razmerje ne spremeni.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 22/04, 57/05, 93/05 in 10/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto delovno mesto svetovalec, številka: 110-45/2006« na naslov:
Upravna enota Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, in sicer v roku 8 dni po
objavi na spletni strani Ministrstva za javno
upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: ue.domzale@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Anton Kosec, tel. 01/721-62-25.
Upravna enota Domžale
Št. 110-280/2006-1202
Ob-26/07
Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06UPB2) objavlja Mestna občina Novo mesto
javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
direktorja/ice občinske uprave.
Delovno mesto je uradniško delovno
mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu
sekretar.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– aktivno znanje vsaj enega tujega jezika,
– znanja potrebna za organizacijo in vodenje dela,
– poznavanje upravnega poslovanja,
– poznavanje dela z računalnikom,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Od kandidatov pričakujemo, da imajo
opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, da imajo znanje vsaj enega tujega
jezika, organizacijske, vodstvene sposobnosti, komunikacijske sposobnosti, sposobnost timskega dela, poznavanje področja,
za katerega kandidirajo, poznavanje upravnega poslovanja ter poznavanje uporabniških programov v okolju Windows.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo
ali ima opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv – državni izpit iz javne uprave. V
nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Delovno področje:
– vodenje in usklajevanje dela občinske
uprave,
– skrb za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske
uprave,
– izdajanje odločb v upravnem postopku
na prvi stopnji,
– opravljanje najzahtevnejših nalog občinske uprave in sodelovanje v projektnih
skupinah,
– opravljanje drugih organizacijskih nalog v zvezi z delovanjem občinske uprave
ter skrb za sodelovanje z drugimi organi,
– na podlagi pooblastila župana izvrševanje proračuna in skrb za izvajanje notranje kontrole,
– predlaganje županu sprejem določenih
odločitev na podlagi predstojnikov organov
občinske uprave,
– zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja Mestne občine
Novo mesto,
– opravljanje drugih nalog, določenih s
predpisi Mestne občine Novo mesto ter po
odredbah župana.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto

in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo o znanju uradnega jezika,
4. izjavo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
5. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
6. izjavo o znanju tujega jezika,
7. izjavo o znanju upravnega poslovanja,
8. izjavo o znanju dela z računalnikom,
9. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
10. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Novo
mesto pridobitev podatkov iz 9. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne bo
soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna
dokazila.
Kandidati morajo k prijavi z dokazili in
življenjepisom priložiti tudi program dela ter
vizijo razvoja občinske uprave Mestne občine Novo mesto. V prijavi lahko kandidat
poleg formalne izobrazbe navede tudi druga
znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo
petih let, s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih občinske uprave Mestne občine Novo
mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
direktor/ica občinske uprave« na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Urad direktorja
občinske uprave, Kadrovska služba, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto, in sicer v roku
15 dni po objavi v Uradnem listu RS ter na
spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: mestna.obcina@novomesto.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni
izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dajeta Silva Vovko, tel. 07/393-92-20 ter
Mojca Kužnik, tel. 07/393-93-28.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Mestna občina Novo mesto
Št. 11001-1/2007-2
Ob-27/07
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 32/06 ZJU-UPB2), generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
višji svetovalec (M/Ž) v Geodetski
upravi Republike Slovenije, v Uradu za
geodezijo, v Sektorju za topografski sistem, v Oddelku za gospodarsko javno
infrastrukturo.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
geodetske ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 6 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– osnovno raven znanja angleškega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje
se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer
se upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki bodo izkazali:
– univerzitetno izobrazbo geodetske
smeri,
– izkušnje na področju evidentiranja gospodarske javne infrastrukture
– izkušnje pri izvajanju in kontroli geodetskih meritev,
– izkušnje pri kontroli topografskih podatkov,
– sposobnost samostojnega oblikovanja
programa komuniciranja in sodelovanja z
lokalnimi skupnostmi,
– izkušnje s programsko opremo za
upravljanje s prostorskimi podatki (CAD in
GIS sistemi),
– izkušnje pri vodenju projektov,
– organizacijske sposobnosti,
– opravljen državni izpit iz javne uprave
in upravnega postopka.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit
iz javne uprave) in strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s
prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih
uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu
od sklenitve delovnega razmerja, prav tako
tudi strokovni izpit iz upravnega postopka.
Delovno področje:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,

– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Geodetski upravi Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji svetovalec opravljal v nazivu višji
svetovalec II z možnostjo napredovanja v
naziv višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za
nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Geodetske uprave Republike Slovenije
v Ljubljani, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji svetovalec, številka: 533« na naslov:
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Služba za kadrovske zadeve, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, in sicer v roku
8 dni po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije ter na spletni strani Ministrstva
za javno upravo. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: pisarna.gu@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje kontaktna oseba Mateja Omejc na tel.
01/478-48-06.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 11001-1/2007-1
Ob-28/07
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 32/06 ZJU-UPB2), generalni direktor Ge-
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odetske uprave Republike Slovenije objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec (M/Ž) v Geodetski
upravi Republike Slovenije, v Uradu za
geodezijo, v Sektorju za topografski sistem.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
geodetske ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– osnovno raven znanja angleškega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje
se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer
se upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki bodo izkazali:
– izobrazbo geodetske smeri,
– izkušnje pri pripravi zakonskih in podzakonskih predpisov,
– izkušnje pri sodelovanju z lokalnimi
skupnostmi,
– izkušnje na področju evidentiranja gospodarske javne infrastrukture,
– poznavanje sodobnih orodij za geografske informacijske sisteme,
– sposobnost kontrole zajetih topografskih podatkov na terenu,
– sposobnost samostojnega oblikovanja
programa komuniciranja in sodelovanja s
slovenskimi lokalnimi skupnostmi v procesu
zajema topografskih podatkov,
– organizacijske sposobnosti,
– opravljen državni izpit iz javne uprave
in upravnega postopka.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit
iz javne uprave) in strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s
prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih
uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu
od sklenitve delovnega razmerja, prav tako
tudi strokovni izpit iz upravnega postopka.
Delovno področje:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
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– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Geodetski upravi Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji svetovalec opravljal v nazivu višji
svetovalec III z možnostjo napredovanja v
naziv višji svetovalec II/I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za
nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Geodetske uprave Republike Slovenije
v Ljubljani, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji svetovalec, številka: 532« na naslov:
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Služba za kadrovske zadeve, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, in sicer v roku
8 dni po objavi v Uradnem listu RS ter na
spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska
oblika, poslana na elektronski naslov: pisarna.gu@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje kontaktna oseba Mateja Omejc na tel.
01/478-48-06.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 1/2007
Ob-29/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo razpisuje na podlagi 7. člena

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sprememb in dopolnitev statuta družbe Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o., delovno
mesto
direktorja družbe Rudnika Zagorje v
zapiranju, d.o.o.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima visoko izobrazbo,
– da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj pri poslovodenju družb ali drugih organizacij,
– da je državljan Republike Slovenije, ki
aktivno obvlada slovenski jezik,
– da obvlada en tuj jezik.
Mandat direktorja traja do prenehanja
delovanja družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. vendar največ štiri leta.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev na naslov: Rudnik
Zagorje v zapiranju, d.o.o., nadzorni svet,
Grajska ulica 2, 1410 Zagorje, v zaprti ovojnici z oznako »Javni razpis za imenovanje
direktorja – ne odpiraj«, in sicer v roku 8 dni
od objave razpisa.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 1001-3/2007
Ob-30/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (ZJU-UPB2, Ur. l. RS, št. 32/06)
župan Občine Radovljica, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
1. višji svetovalec I – vodja Oddelka za
gospodarstvo.
Delo se bo opravljalo v občinski upravi
Občine Radovljica, v oddelku za gospodarstvo, za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom.
Zahtevani pogoji in znanja:
– univerzitetna ali najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem ekonomske ali druge družboslovne smeri,
– najmanj sedem let delovnih izkušenj,
– opravljen izpit iz državne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka (ZUP-a),
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– znanje tujega jezika EU,
– znanje uporabe računalniških programov.
Okvirna vsebina nalog:
– načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in vodenje dela v oddelku ter sodelovanje z drugimi NOE,
– odločanje o vseh zadevah z delovnega
področja oddelka ter opravljanje najzahtevnejših nalog oddelka,
– skrb nad smotrnim gospodarjenjem z
občinskim premoženjem,
– priprava proračunskih izhodišč ter skrb
za občinske finance,
– priprava gradiv in občinskih aktov iz
svojega področja,
– oblikovanje občinske stanovanjske politike,
– priprava,vodenje, koordinacija mednarodnih in domačih razvojnih projektov,
– spremljanje gospodarskih gibanj in
usmerjanje programov razvoja v občini,
– pridobivanje sredstev za delovanje in
razvoj občine,
– vodenje in sodelovanje pri delu projektnih skupin…
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati za razpisano delovno mesto, v skladu
z drugim odstavkom 88. člena Zakona o

javnih uslužbencih (ZJU-UPB2, Ur. l. RS, št.
32/06) izpolnjevati še naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje
(potrdilo izda pristojno sodišče).
Kandidati za delovno mesto morajo k
svoji vlogi priložiti naslednje izjave:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna smer ter leto in ustanova, na
kateri je bila izobrazba pridobljena ali fotokopijo diplome,
2. pisno izjavo o doseženi delovni dobi
ali fotokopijo delovne knjižice,
3. pisno izjavo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave ali fotokopijo potrdila
o opravljenem izpitu,
4. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (ZUP) ali
fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu.
5. pisno izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
6 mesecev.
S prijavo na kandidaturo za delovno mesto se šteje, da se kandidat strinja, da za
namene tega javnega natečaja dovoljuje
preverbo podatkov.
Če se v postopku sprejemanja v delovno
razmerje ali v času poskusnega dela izkaže,
da podatki iz izjav niso verodostojni, je to
razlog za prekinitev postopka ali delovnega
razmerja.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave oziroma strokovnega izpita iz upravnega postopka, mora
ta pogoj, v skladu z 89. členom Zakona o
javnih uslužbencih, izpolniti v roku enega
leta od sklenitve delovnega razmerja.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
priloženih potrdil, dokazil in pogovora z njimi
ter s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti.
Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani
kandidat moral predložiti pred izdajo sklepa
o izbiri.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom in zahtevanimi pisnimi izjavami o izpolnjevanju pogojev,
najkasneje v 8 dneh od dneva objave na
naslov: Občina Radovljica, Gorenjska cesta
19, 4240 Radovljica, s pripisom »Prijava na
javni natečaj za zasedbo delovnega mesta
– gospodarstvo«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8
dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite pri Poloni Zalokar, tel.
04/537-23-08.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
Občina Radovljica
Ob-31/07
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih
(Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96), 56., 57. in 69.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS,
št. 36/04 – UPB 1), 26. in 27. člena Statuta
Centra za socialno delo Litija, Svet centra
za socialno delo Litija razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/ direktorice Centra za socialno delo Litija.
Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še
naslednje:
– imeti mora visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin,
upravne, pravne ali sociološke smeri in pet
let delovnih izkušenj,
– ne glede na pogoje iz prejšnje alinee,
ima lahko kandidat/ka višjo strokovno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške
smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne ali sociološke smeri in dvajset
let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na
področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o
socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi socialna
zbornica v soglasju s Strokovnim svetom
Republike Slovenije za splošno izobraževanje, oziroma mora program opraviti v roku
enega leta od začetka opravljanja nalog direktorja/ice.
Direktor/ica bo imenovan/a za mandatno
obdobje 5 let.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev z opisom dosedanjih
delovnih izkušenj v 8 dneh po objavi razpisa
na naslov: Center za socialno delo Litija, Ponoviška c. 12, 1270 Litija, v zaprti ovojnici z
oznako »Razpis za direktorja/ico«.
Kandidati naj k svoji prijavi priložijo fotokopijo diplome kot dokazilo o doseženi izobrazbi, fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba, fotokopijo potrdila
o opravljenem strokovnem izpitu po Zakonu
o socialnem varstvu in morebitna dokazila o
opravljenem programu za vodenje socialno
varstvenega zavoda.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30
dneh od dneva objave razpisa.
Center za socialno delo Litija
Št. 610-2/2006-106-0207
Ob-32/07
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (ZJU-UPB1, Uradni list RS, št.
32/06) županja Občine Slovenska Bistrica
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta
vodja Oddelka za gospodarstvo v Občinski upravi Občine Slovenska Bistrica.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma
magisterijem ekonomske ali pravne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– osnovna raven znanja tujega jezika,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz poslovanja z dokumentarnim gradivom,
– znanja s področja vodenja v upravi,
– sposobnost odločanja na nivoju organizacijske enote,

– komunikacijske veščine,
– vozniški izpit B kategorije,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– neposredno pomoč direktorju pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega
področja,
– vodenje projektnih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– vodenje organizacijske enote in sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na oddelku za gospodarstvo kot vodja oddelka
za gospodarstvo. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine
Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310
Slovenska Bistrica.
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Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici na naslov: Občina
Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10,
2310 Slovenska Bistrica, z označbo:«za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto vodja oddelka za gospodarstvo« in
sicer v roku 8 dni od objave v Uradnem listu
RS oziroma od objave na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Jure Modic (tel. 843-28-54).
Občina Slovenska Bistrica
Št. 1100-88/2006
Ob-34/07
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih – ZJU-UPB2 (Ur. l. RS, št.
32/06) Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, objavlja javni natečaj za zasedbo
prostih uradniških delovnih mest v Davčni
upravi RS,
na Generalnem davčnem uradu
1. svetovalec/-ka v Službi za mednarodno izmenjavo podatkov
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 7 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv – svetovalec/-ka III, ki se lahko
skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne
izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s
specializacijo ali magisterijem.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke s končano smerjo izobrazbo politologije.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave.
Kratek opis nalog:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– pripravljanje analiz s področja kontrole
davčnih zavezancev,
– sodelovanje v projektnih skupinah.
na Davčnem uradu Celje
2. referent/-ka za davčno kontrolo v
referatu za odmero in kontrolo fizičnih
oseb
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– srednja izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji
naziv – referent/-ka IV.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Opis nalog:
– kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti vlaganja davčnih napovedi in davčnih
obračunov,
– vodenje postopkov v zvezi z vračili
davkov in drugih dajatev,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog
in nalog iz davčnega postopka,
– informiranje davčnih zavezancev.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja.
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Strokovni izpit iz upravnega postopka
mora kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo
pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem
postopku.
Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas s predvidenim 4-mesečnim poskusnim delom za delovno mesto pod št. 1 in
2-mesečnim poskusnim delom za delovno
mesto pod št. 2.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi morajo kandidati/-ke priložiti naslednje:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. pisno izjavo, da je državljan Republike
Slovenije,
4. pisno izjavo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev,
5. pisno izjavo, da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
6. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Davčni upravi RS pridobitev podatkov iz 4. in 5. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša,
bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo.
Formalno nepopolne prijave, ki ne bodo
vsebovale vseh zahtevanih izjav, se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Ur. l. RS, št. 22/04, 57/05, 93/05 in 10/06)
ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Prijave pošljite v 8 dneh od objave na
naslov, kjer se bo delovno mesto opravljalo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijave se pošljejo na
naslov, kjer se bo navedeno delovno mesto
tudi opravljalo:
– pod št. 1: DURS, GDU, Šmartinska
cesta 55, 1000 Ljubljana ali na gp.dursgdu@gov.si,
– pod št. 2: DURS, DU Celje, Aškerčeva ulica 12, 3000 Celje ali na gp.durs-ce@gov.si.
Neizbrane kandidate/-ke bomo o neizbiri
obvestili v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Za dodatne informacije o izvedbi internega natečaja se lahko obrnete na naslednje
osebe na davčnih uradih:
– pod št. 1: Špela Povše, tel.
01/478-29-53,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– pod št. 2: Marjanca Mrovlje, tel.
03/422-35-89.
Davčna uprava RS
Ob-63/07
Na podlagi 32. in 35. člena Zakona o
zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in 8/96), 56.,
57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB1, Ur. l. RS, št. 36/04, 69/05
– odločba US in 21/06 – odločba US) in na
podlagi 32. člena Statuta Centra za socialno
delo Ljubljana-Šiška, Svet Centra za socialno delo Ljubljana-Šiška razpisuje prosto
delovno mesto
direktorja/direktorice.
Kandidat/tka mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba socialne, psihološke, pedagoške
smeri in njenih specialnih disciplin, upravne,
pravne ali sociološke smeri in 5 let delovnih
izkušenj
– ali višja strokovna izobrazba socialne,
psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne ali sociološke smeri in 20 let delovnih izkušenj, od
tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega
varstva;
– opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva;
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna
zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim
svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje oziroma mora program opraviti
najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja/direktorice.
Zaželeno je, da kandidati/ke predložijo
program razvoja Centra za socialno delo
Ljubljana-Šiška za mandatno obdobje 5 let.
Informacije o delovanju Centra za socialno
delo Ljubljana, Šiška lahko kandidati pridobijo na spletnem portalu: www.csd-lj-siska.si.
Direktor/ica bo imenovan/a za mandatno
obdobje 5 let. Direktorja/ico imenuje Svet
naslovnega centra s soglasjem ministra,
pristojnega za socialno varstvo po predhodnem mnenju pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti, v kateri ima naslovni center sedež.
Kandidat/ka naj pisno prijavo z življenjepisom in ustreznimi dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev pošlje v zaprti ovojnici v 8
dneh po objavi tega razpisa na naslov: Center za socialno delo Ljubljana Šiška, Celovška 195, 1001 Ljubljana – z oznako »prijava
za razpis za direktorja CSD«.
Prijavljeni/e kandidati/ke bodo obveščeni/e v 15 dneh po izbiri.
Svet Centra za socialno delo
Ljubljana-Šiška
Št. 1100-60/2006/2
Ob-64/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, objavlja javni natečaj
za položaj
direktorja Urada Republike Slovenije
za mladino v Ministrstvu za šolstvo in
šport.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma
magisterijem družboslovne, naravoslovne
ali tehnične smeri;

– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za šolstvo in
šport pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop
do tajnih podatkov stopnje »strogo tajno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno
besedilo 2).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih me-
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stih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2)
opravi varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »strogo tajno«.
Ob prijavi mora kandidat predložiti pisno
vizijo vodenja Urada Republike Slovenije za
mladino v Ministrstvu za šolstvo in šport.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu podsekretar na
sedežu organa v Ljubljani, Štefanova 1.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Direktor Urada Republike Slovenije za
mladino v Ministrstvu za šolstvo in šport bo
najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga
specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje
v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna
akademija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.

Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica posebne natečajne komisije, Štefka Korade Purg,
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana, tel. 01/478-16-50.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 110-0080/2006
Ob-73/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) Občina Sevnica, Glavni trg 19a, p.
Sevnica objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta
svetovalec v oddelku za gospodarske
dejavnosti Občinske uprave Občine Sevnica.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoko strokovno izobrazbo tehnične,
ekonomske ali pravne smeri;
– najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se
upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji
zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero
oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas
opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– priprava analiz, informacij, poročil in
drugih gradiv s področja vseh občinskih investicij in razvoja,
– izvajanje nalog s področja javnih naročil, preverjanje skladnosti dokumentov (računov, pogodb, naročilnic...) z zakonskimi
določili,
– sodelovanje pri pripravi razvojnih programov občine,
– spremljanje uradnih objav, razpisov in
natečajev za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine,
– druge zahtevnejše naloge.
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Prijava mora vsebovati
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Sevnica, Glavni
trg 19a, p. Sevnica pridobitev podatkov iz 3.
točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine
Sevnica, Glavni trg 19a, p. Sevnica.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
svetovalec za investicije« na naslov: Občine Sevnica, Glavni trg 19a, p. Sevnica, in
sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS ter na spletni strani Ministrstva za javno
upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: obcina.sevnica@siol.net, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Alenka Šintler, vodja splošne službe.
Občina Sevnica
Št. 4/07
Ob-74/07
Svet Vrtnarske šole Celje razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja in direktorja izpolnjevati splošne zakonske in posebne pogoje skladno s
53. in 145. členom Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI ter 43. členom Zakona o spremembah
in dopolnitvah ZOFVI:
– visokošolska izobrazba,
– izpolnjevanje pogojev za učitelja ali
svetovalnega delavca na šoli,
– naziv svetnik ali svetovalec oziroma
najmanj pet let naziv mentor,
– najmanj pet let izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– opravljen ravnateljski izpit.
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Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5
let. Predviden začetek dela bo 15. 4. 2007
oziroma skladno s sklepom sveta zavoda o
imenovanju in mnenjem ministra.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih
izkušnjah, kratkim življenjepisom ter programom razvoja in dela šole za mandatno
obdobje, pošljite najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Vrtnarska šola Celje
– svet zavoda, Ljubljanska cesta 97, 3000
Celje, z oznako: »Prijava za razpis ravnatelja in direktorja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Svet Vrtnarske šole Celje
Št. 110-3/2007-1
Ob-81/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana objavlja javni natečaj
za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
podjetništvo in konkurenčnost v Ministrstvu za gospodarstvo.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma
magisterijem družboslovne, naravoslovne
ali tehnične smeri;
– najmanj osem let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
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nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za gospodarstvo pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »tajno« v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2)
opravi varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »tajno«.
Ob prijavi mora kandidat predložiti pisno
vizijo vodenja in razvoja Direktorata za podjetništvo in konkurenčnost v Ministrstvu za
gospodarstvo.

Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Ljubljani, Kotnikova 5.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Generalni direktor Direktorata za podjetništvo in konkurenčnost v Ministrstvu za
gospodarstvo bo najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj dolžan
pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira
in izvaja Upravna akademija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica posebne natečajne komisije, Nevenka Črešnar
Pergar, Aktiva invest, d.d., Dunajska 156,
Ljubljana, tel. 01/560-46-71.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 102-04-68/03
Ob-82/07
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – ZJU-UPB2), Mestna
občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, objavlja javni
natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Občinski upravi Mestne občine Ptuj.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo univerzitetni diplomirani gospodarski inženirji;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
K prijavi z življenjepisom in navedbami
o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih morajo kandidati priložiti naslednje
izjave:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. izjavo o znanju uradnega jezika,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Mestni občini Ptuj pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo
moral sam predložiti ustrezno dokazilo.
Od kandidatov pričakujemo tudi usposobljenost za delo z osebnim računalnikom.
Okvirna vsebina dela: pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
zbiranje, urejanje in priprava podatkov ter
opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti na področju stanovanjske dejavnosti
in poslovnih prostorov.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot
pripravnik za določen čas 10 mesecev v
prostorih Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, na Oddelku za gospodarsko infrastrukturo in okolje.
Kandidati pošljejo pisne prijave na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, in sicer v roku 8 dni od dneva
objave javnega natečaja. Kandidati bodo
o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po
opravljeni izbiri.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je pristojen Martin Kukovič, tel.
02/748-29-82.
Mestna občina Ptuj
Su 210500/2007
Ob-99/07
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02),
Okrožno sodišče v Krškem, Cesta krških
žrtev 12, 8270 Krško, objavlja javni natečaj
za prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec).
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec III.
Pogoji:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– delovne izkušnje: 6 let za naziv višji
pravosodni svetovalec I, 5 let za naziv višji
pravosodni svetovalec II in 2 leti za naziv
višji pravosodni svetovalec III.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja: opravljen pravniški državni izpit,
poznavanje dela z računalnikom.

Delovno mesto bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno
sodišče v Krškem, Cesta krških žrtev 12,
8270 Krško.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 15 dneh od dneva
objave javnega natečaja na naslov: Okrožno
sodišče v Krškem, Cesta krških žrtev 12,
8270 Krško.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Krškem, tel. 07/48-81-736.
Okrožno sodišče v Krškem
Ob-104/07
Nadzorni svet Komunale Novo mesto,
d.o.o., Podbevškova ul. 12, 8000 Novo mesto, razpisuje prosto delovno mesto
direktor(ice), za dobo 4 let z možnostjo
ponovnega imenovanja.
Kandidati za direktorja/direktorico (poslovodjo) morajo poleg splošnih pogojev določenih z zakonom izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– da ima univerzitetno ali najmanj visoko
strokovno izobrazbo,
– da ima najmanj 7 let delovnih izkušenj,
od tega najmanj 5 let na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih,
– da je gospodarsko razgledan in kreativen,
– 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,
– da mu ni bil izrečen varnostni ukrep
prepovedi opravljanja poklica, in sicer za
čas trajanja prepovedi in
– če je bil član uprave podjetja, nad katerim je bil začet stečajni postopek in ni bil
pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom po 19. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij, in sicer za obdobje
2 let po pravnomočnosti sodbe.
Pravice in obveznosti direktorja/direktorice (poslovodje) se določijo z individualno
pogodbo, ki jo v imenu nadzornega sveta
sklene njegov predsednik.
Nadzorni svet lahko direktorja/direktorico
(poslovodjo) tudi odpokliče pred potekom
štiriletne dobe v skladu z zakonom.
Kandidati naj ponudbam poleg dokazil
o izpolnjevanju razpisnih pogojev priložijo
še opis dosedanjih delovnih izkušenj in svoj
program razvoja podjetja na področju izvajanja gospodarskih javnih služb za razpisano
mandatno obdobje.
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Predvideni začetek dela bo, ko bo skladno z Družbeno pogodbo Komunale Novo
mesto d.o.o., nadzorni svet sprejel sklep
o imenovanju direktorja/direktorice (poslovodje).
Prijave na razpis naj kandidati v 8 dneh
po dnevu objave pošljejo priporočeno na
naslov: Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ul. 12, Novo mesto, s pripisom
»Prijava za razpis na prosto delovno mesto direktorja/direktorice (poslovodje) – ne
odpiraj«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v zakonitem roku.
Komunala Novo mesto, d.o.o.
Ob-105/07
Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ul. 12, 8000 Novo mesto, razpisuje
prosto delovno mesto:
pomočnik direktorja I. (M/Ž), za dobo
4 let.
Kandidati za pomočnika direktorja I.
(M/Ž) morajo poleg splošnih pogojev določenih z zakonom izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– da ima univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo, upravno, pravno ali
drugo ustrezno smer,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih,
– da je gospodarsko razgledan in kreativen,
– 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,
– da mu ni bil izrečen varnostni ukrep
prepovedi opravljanja poklica, in sicer za
čas trajanja prepovedi in
– če je bil član uprave podjetja, nad katerim je bil začet stečajni postopek in ni bil
pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom po 19. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij, in sicer za obdobje
2 let po pravnomočnosti sodbe,
– sposobnost in znanje komuniciranja s
strankami, poznavanje zakonodaje in kadrovsko področje, konkurenčna klavzula;
kreativne, organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Kandidati naj ponudbam poleg dokazil o
izpolnjevanju razpisnih in splošnih pogojev
priložijo še opis dosedanjih delovnih izkušenj.
Prijave na razpis naj kandidati v 8 dneh
po dnevu objave pošljejo priporočeno na
naslov: Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ul. 12, Novo mesto, s pripisom
»Prijava za razpis na prosto delovno mesto
pomočnik direktorja I. (M/Ž) – ne odpiraj«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v zakonitem roku.
Komunala Novo mesto, d.o.o.
Ob-113/07
Svet UPI – Ljudske univerze Žalec razpisuje prosto delovno mesto
direktor-ja/-ice.
Razpisni pogoji:
– najmanj visokošolska izobrazba,
– pedagoško – andragoška izobrazba,
– strokovni izpit,
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– pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih,
– priložen program vodenja zavoda UPILjudske univerze Žalec.
Kandidati morajo k prijavi priložiti, dokazilo o tem, niso bili pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev
ter dokazilo o tem, da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost.
Direktor/-ica UPI – Ljudske univerze Žalec bo imenovan/-a za čas od 1. 4. 2007 do
31. 3. 2012.
Kandidati naj pošljejo vloge z dokazili
o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od objave na naslov: Svet zavoda, UPI – Ljudska
univerza Žalec, Ul. Ivanke Uranjek 6, 3310
Žalec, Ne odpiraj – Prijava za razpis direktor-ja/-ice!
Kandidati bodo o imenovanju obveščeni
najkasneje v 3 mesecih od objave razpisa.
UPI Ljudska univerza Žalec
Št. 10005-1/2007
Ob-117/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za promet, Direkcija Republike
Slovenije za ceste objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
višji svetovalec v Ministrstvu za promet, Direkciji Republike Slovenije za ceste v Sektorju za vozila (delovno mesto
šifra 134).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
strojne in druge ustrezne tehnične smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje dela z računalnikom;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v
skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona
o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v
enem letu od sklenitve delovnega razmerja.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Delovno področje:
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših nalog z delovnega področja,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji v zvezi s homologacijo tipov
vozil, delov vozil in opreme in izdaje dovoljenj za posamično odobritev vozil in tehničnega poročila za avtobuse,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za promet, Direkciji Republike Slovenije za ceste
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z delovnimi izkušnjami na področju vozil,
znanjem na področju cestnih vozil in ugotavljanja skladnosti homologacije vozil ter
poznavanjem zakonodaje na področju cestnih vozil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji svetovalec opravljal v nazivu višji
svetovalec I, II, III. Z izbranim kandidatom
bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani
kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za promet, Direkcije Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19a, 1000
Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto višji svetovalec – DM 134, številka:
»10005-1/2007« na naslov: Ministrstvo za
promet, Direkcija Republike Slovenije za
ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, in
sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko
prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: drsc@gov.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.

Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Brigita Oberžan (478-80-17) in Tina
Kokalj (478-80-57).
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za promet
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Ob-123/07
Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d.o.o., Slovenska cesta 9, Ljubljana,
objavlja prosto delovno mesto
referenta (v trženju).
Kandidat/ka, ki se bo prijavil na prosto
delovno mesto, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– imeti srednješolsko izobrazbo ekonomske, upravne ali administrativne smeri,
– aktivno znati slovenski jezik,
– pasivno znati najmanj en svetovni jezik,
– znati delati z računalnikom (urejevalniki besedil in preglednice),
– imeti vozniški izpit B kategorije.
Kandidat/ka mora imeti najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj. Želeno je poznavanje
osnov trženja.
Delovne naloge izbranega kandidata/ke
bodo predvsem:
– prodaja knjig, tiskovin in Uradnih listov
RS,
– priprava tržnih akcij,
– komuniciranje s strankami,
– vodenje različnih evidenc,
– pripravljanje podlag za analize in različna poročila,
– dajanje informacij v zvezi z objavami,
– vodenje blagajne,
– ter druga dela po nalogu urednika.
Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas in s 3 mesečnim poskusnim
delom.
Ponudbe z ustreznimi dokazili za izpolnjevanje pogojev in kratek življenjepis naj
kandidati/ke pošljejo na naslov: Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d.o.o.,
Slovenska cesta 9, Ljubljana, do vključno
22. 1. 2007.
Javno podjetje Uradni list
Republike Slovenije d.o.o.
Št. 100-9/2007
Ob-124/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Upravna enota Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
višji referent v Oddelku za okolje, prostor in kmetijstvo.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj višjo strokovno izobrazbo
agronomske ali upravne smeri;
– najmanj šest mesecev delovnih izkušenj;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– vozniški izpit B kategorije;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravno močno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (strokovni
upravni izpit). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s
prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih
uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu
od sklenitve delovnega razmerja.
Delovno področje:
– vodenje evidenc in priprava informacij
na njihovi podlagi;
– izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc
oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi
evidence, pa zakon določa izdajo potrdila
o dejstvu;
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo kandidata, da ima opravljen
strokovni izpit iz upravnega postopka;
4. izjavo kandidata, da ima vozniški izpit
B kategorije;
5. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
6. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Upravni enoti Pesnica
pridobitev podatkov iz pete točke iz uradne
evidence.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
delovnimi izkušnjami iz delovnega področja
upravnih zadev kmetijstva in poznajo delo z
računalnikom in računalniškimi aplikacijami
(SPIS, GERK in BAKHUS).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu Višji referent opravljal v nazivu Višji
referent III z možnostjo napredovanja v višji
naziv. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih Upravne enote
Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211
Pesnica pri Mariboru.

Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne prijave.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto Višji referent«, številka 100-9/2007,
na naslov: Upravna enota Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, in sicer v roku 8 dni po objavi. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
ue.pesnica@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Če kandidat posreduje prijavo v elektronski
obliki se šteje, dokler ne sporoči drugače,
da želi vročanje in obveščanje v elektronski
obliki.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku
bo objavljeno na spletni strani Upravne enote Pesnica, in sicer na naslovu: http://upravneenote.gov.si/pesnica/.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Darja Hižman, tel. 02/65-42-340.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Upravna enota Pesnica
Ob-146/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Varuh človekovih pravic, 1000 Ljubljana,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta:
1. strokovni sodelavec za pravna
vprašanja v oddelku za področje diskriminacije v strokovni službi Varuha (eno
delovno mesto),
2. sodelavec za delo na področju varstva otrokovih pravic (eno delovno mesto).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
ad 1. strokovni sodelavec za pravna
vprašanja v oddelku za področje diskriminacije v strokovni službi Varuha
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– državni izpit iz javne uprave,
– najmanj 2 leti in 5 mesecev delovnih
izkušenj na delovnih mestih za katera se
zahteva najmanj visoka strokovna izobrazba pravne smeri, pasivno znanje najmanj
enega svetovnega jezika, obvladovanje programskih paketov Microsoft in Lotus Notes,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
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katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo
skrajšajo za tretjino.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v
skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona
o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v
enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
Delovne naloge:
– strokovna opravila v zvezi s pobudami,
– izvajanje preiskovalnih opravil po navodilih vodje oddelka za področje diskriminacije,
– izdelava osnutkov poročil, mnenj in
predlogov v zvezi s pobudami,
– reševanje pobud na področju diskriminacije in nestrpnosti,
– sprejemanje strank,
– izvajanje lažjih analiz zakonodaje in
predpisov,
– opravljanje drugih opravil iz pristojnosti
varuha,
– opravljanje drugih del in nalog po nalogu vodje oddelka za področje diskriminacije.
ad 2. sodelavec za delo na področju varstva otrokovih pravic
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne ali druge družboslovne smeri,
– državni izpit iz javne uprave,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj
na delovnih mestih za katera se zahteva
najmanj visoka strokovna izobrazba pravne
smeri, pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, obvladovanje programskih
paketov Microsoft in Lotus Notes,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se
upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji
zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero
oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas
opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo
skrajšajo za tretjino.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovne naloge:
– klasificiranje pobud,
– opravljanje drugih strokovnih del iz pristojnosti varuha,
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– proučevanje pobud in vlog, delo s pobudami in vlogami,
– strokovna opravila v zvezi s pobu
dami,
– reševanje pobud,
– pisanje odgovorov na pobude in
vloge,
– sprejemanje strank.
Prijava ad 1 in ad 2 mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje Varuhu človekovih pravic pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu ad. 1 strokovni sodelavec za pravna
vprašanja opravljal v nazivu višji svetovalec
III, z možnostjo napredovanja v naziv višji
svetovalec II in višji svetovalec I.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu ad. 2 sodelavec za delo na področju
varstva otrokovih pravic opravljal v nazivu
svetovalec III, z možnostjo napredovanja v
naziv svetovalec II in svetovalec I.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim
časom z največ šestmesečnim poskusnim
delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v
prostorih Varuha človekovih pravic, Dunajska cesta 56, v Ljubljani oziroma v njegovih
uradnih prostorih.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo
za delovno mesto:
ad. 1 strokovni sodelavec za pravna
vprašanja »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto strokovni sodelavec
za pravna vprašanja št. 0202-1/2007«;
ad. 2 sodelavec za delo na področju varstva otrokovih pravic »za javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto sodelavec
št. 0202-1/2007«
na naslov: Varuh človekovih pravic, Dunajska cesta 56, Ljubljana,
in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in na spletni strani
Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: varuh@info.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 90 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Irena Burkeljca, tel. 01/475-00-10, informacije o delovnem področju in nalogah strokovnega sodelavca za pravna vprašanja v
oddelku za področje diskriminacije daje Boštjan Vernik, tel. 01/475-00-53, informacije o
delovnem področju in nalogah sodelavca za
delo na področju varstva otrokovih pravic pa
Martina Jenkole, tel. 01/475-00-24.
Varuh človekovih pravic
Republike Slovenije
Št. 110-1/2007-31111
Ob-147/07
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 4/06
– uradno prečiščeno besedilo in št. 115/06)
ter skladno z Odredbo o številu in sedežih
notarskih mest (Ur. l. RS, št. 40/94, 8/95,
16/97, 24/98, 117/05 in 68/06), Ministrstvo
za pravosodje razpisuje:
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Laškem.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu
(ZN; Ur. l. RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno
besedilo in št. 115/06).
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni sposobnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena
ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj, iz
katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja iz
5. točke prvega odstavka 8. člena ZN,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije
(1. točka prvega odstavka 8. člena ZN) oziroma tuj državljan (drugi odstavek 8. člena
ZN),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano
v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete,
z navedbo datuma izdane diplome ali nostrifikacije, ter navedbo institucije, ki jo je izdala
(3. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno
nevreden za opravljanje notariata (6. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni
in primerni za opravljanje notariata (8. točka
prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer
morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni
podatki, v primeru neskladja med dejanskim
in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse
predhodne listine, iz katerih bo razvidno,
da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena
oseba,
– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
4. izjavo, da za namen tega razpisnega
postopka lahko Ministrstvo za pravosodje
pridobi podatke iz prve, druge, tretje, četrte,
pete in sedme alinee 3. točke iz uradnih
evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata, telefonsko številko, na kateri je dosegljiv, ter kratek življenjepis.

V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali ustnega razgovora (10.a člen
ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno
ali/in preko elektronskega naslova.
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-5/2007-1
Ob-159/07
Ministrstvo za gospodarstvo podaja objavo za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
višji svetovalec v Direktoratu za elektronske komunikacije za določen čas, za
čas nadomeščanja zaposlene na predsedovanju EU, to je do avgusta 2008.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje in želena znanja:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
elektrotehnične smeri;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– želeno znanje angleškega jezika;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Funkcionalna in specialna znanja oziroma posebne sposobnosti:
– poznavanje zakonodaje s področja elektronskih komunikacij;
– izkušnje na področju elektronskih komunikacij.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat
univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.
Delovno področje:
– priprava strokovnih podlag in analiz za
spodbujanje vstopa in razvoja novih telekomunikacijskih operaterjev: BB in FWS;
– priprava podlag za graditev širokopasovnih elektronskih omrežij ter zagotovitev
transparentne in konkurenčne ponudbe že
obstoječih kapacitet vodov za zakup;
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– priprava gradiv v zvezi z IKT panogami, s programom CIP II;
– priprava javnih naročil z delovnega področja;
– pregledovanje medresorskih gradiv;
– oblikovanje mnenj, stališč in raznih
drugih dopisov;
– sodelovanje pri izvedbi projektov IZP
pri gradnji TK omrežij;
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv;
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– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za gospodarstvo pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo naloge opravljal na
uradniškem delovnem mestu višji svetovalec brez imenovanja v naziv. Pravice in
obveznosti se bodo izbranemu kandidatu
določile glede na naziv višji svetovalec II. Z
izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za čas nadomeščanja zaposlene na predsedovanju EU, s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
delo opravljal v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
Višji svetovalec v DEK« na naslov Ministrstvo za gospodarstvo, Kadrovska služba,
Kotnikova 5, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni
po objavi v Uradnem listu RS in na spletni
strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno
obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mg@
gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacijo o izvedbi javnega natečaja
daje mag. Matjaž Janša (tel. 400-32-01).
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 181-30/2006-1
Ob-161/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06-UPB2)
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
vodja službe, notranji revizor-podsekretar v notranje revizorski službi Službe
vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova
28, Ljubljana.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba družboslovne
ali naravoslovne smeri,
– 7 let delovnih izkušenj,
– izpit za državnega notranjega revi
zorja,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev;
– kandidat ne sme biti v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– osnovna raven znanja angleškega ali
nemškega jezika.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– dolgoročno načrtovanje revizij,
– letno načrtovanje revizij,
– določitev revizijskih tehnik in metod
vzorčenja,
– določanje revizijskih ciljev,
– preizkušanje, preiskovanje in vrednotenje podatkov in informacij s področja notranjih kontrol pri posameznih revizijah,
– izdelava in zbiranje revizijskega gradiva pri posameznih revizijah,
– pregledi in odobritve predlogov revizijskih poročil in priporočil za izboljšanje notranjih kontrol,
– sodelovanje pri razčiščevalnih sestankih z vodstvom revidirane enote,
– izdelava dokončnih revizijskih poročil
in priporočil vodstvu,
– spremljanje izvajanja revizijskih priporočil,
– izdelovanje letnih poročil za urad za
nadzor proračuna,
– sodelovanje pri pripravi plana izobraževanja za notranje revizorje,
– sodelovanje z uradom za nadzor proračuna in računskim sodiščem,
– zagotavljanje kakovosti dela notranjih
revizorjev,
– vodenje službe.
Prijava mora vsebovati
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede izpita za državnega notranjega revizorja,
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3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Službi vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko pridobitev podatkov iz 4. točke
iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje kratek
življenjepis ter, da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja
in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu podsekretar opravljal v nazivu podsekretar z možnostjo napredovanja v naziv
sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas
s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih Službe vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave v skladu s
24. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 22/2004, 57/2005 in 10/2006) ne
bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Javni
natečaj za uradniško delovno mesto notranji
revizor-podsekretar, številka: »181-30/2006«
na naslov: Služba vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana, v roku 8 dni
po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni
strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.svlr, pri čemer veljavnost prijave ni
pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Kristina Pavlovič tel. 478-37-38 vsak
delavnik med 9. in 11. uro, e-mail kristina.pavlovic@gov.si.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Št. 110-7/2006-31111
Ob-174/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo in zadnje
spremembe št. 127/06):
– 5 prostih mest okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati nasled
nje podatke:
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– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti
po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih
pogojev za izvolitev na razpisano sodniško
mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-8/2006-31111
Ob-175/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo in zadnje
spremembe št. 127/2006):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Domžalah.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
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pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-9/2006-31111
Ob-176/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo in zadnje
spremembe št. 127/2006):
– 3 prosta mesta okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Mariboru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Ob-118/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/00) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
nakupa specializirane opreme za
potrebe folklornih skupin, pihalnih in
tamburaških orkestrov za leto 2007
(v nadaljevanju: poziv Specializirana
oprema 2007)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.
1. Predmet poziva: predmet poziva Specializirana oprema 2007 so projekti nakupa
kostumov za folklorne skupine in projekti
nakupa glasbenih instrumentov za pihalne
in tamburaške orkestre.
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
poziva Specializirana oprema 2007 znaša
50.516 € oziroma 12,106.000 SIT.
3. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva iz poziva Specializirana oprema
2007 morajo upravičenci porabiti v proračunskem letu 2007 oziroma v rokih določenih z Zakonom o izvrševanju proračuna RS
za leto 2007 (Uradni list RS, št. 126/06).
4. Razpisni roki: poziv Specializirana
oprema 2007 je odprt od 12. 1. 2007 do
12. 2. 2007.
5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva Specializirana
oprema 2007 obsega:
– besedilo poziva
– prijavni obrazci: A, A/1 za predstavitev
predlagatelja in B, B/1 za prijavo posameznega projekta,
– vzorec zahtevanih izjav.
6. Pomen izrazov
Kot specializirana oprema se v tem pozivu štejejo kostumi za folklorne skupine in
glasbeni instrumenti za pihalne in tamburaške orkestre.
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, registrirane kot pravne osebe v RS, ki izvajajo
kulturne programe iz razpisnega področja,
za kulturno delovanje Slovencev, ki žive v
zamejstvu, pa ustrezne organizacije iz zamejstva.
Projekt je nabava opreme, ki je v celoti
in v svojih delih namenjena uporabi na razpisnem področju. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta lahko dosega
do 40% vseh predvidenih stroškov.
Sofinancer je partner predlagatelja projekta, ki je soudeležen pri zasnovi, izvedbi in
financiranju projekta. Finančna soudeležba
sofinancerja mora dosegati vsaj 20% vseh
predvidenih stroškov projekta. Vir za omenjeno finančno soudeležbo so proračuni lokalnih skupnosti, ne more pa biti proračun
RS, namenjen kulturi.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih od-

hodkov in prihodkov finančne konstrukcije
celotnega projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji poziva
Vloge na poziv Specializirana oprema
2007 lahko predložijo upravičene osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane kot pravne osebe v RS
– to dokažejo s potrdilom AJPES /Agencija
Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve/ ali s kopijo izpiska iz registra
društev, iz katerega je razviden datum vpisa
– izpisek iz registra ne sme biti starejši od
dvanajstih mesecev; organizacije Slovencev
izven RS vlogi priložijo ustrezno potrdilo države, kjer delujejo;
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka JSKD v letu 2006, izpolnili vse svoje
obveznosti do JSKD; to potrdijo s podpisano izjavo;
– projekt ni sofinanciran iz državnega
proračuna namenjenega kulturi, to potrdijo
s podpisano izjavo.
Popolne vloge na poziv Specializirana
oprema 2007 morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– vsebujejo predpisane obrazce:
Obrazec A: splošni podatki – izjava
Obrazec A/1: podatki o predlagatelju
Obrazec B: projekt
Obrazec B/1: utemeljitev projekta
Obrazec I: izjave odgovorne osebe
Obvezne priloge: kopija izpiska iz registra /AJPES ali register društev/, iz katerega
je razviden datum vpisa – izpisek iz registra
ne sme biti starejši od dvanajstih mesecev;
za društva Slovencev izven RS fotokopija
statuta.
– projekt ni bil prijavljen na ostale pozive
JSKD 2007;
– projekt ni sofinanciran iz državnega
proračuna namenjenega kulturi, to potrdijo
s podpisano izjavo.
Vloga mora biti predložena na ustreznih
obrazcih, biti čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku, vsebovati mora vse zahtevane
obrazce ter priloge in na ustreznih mestih
podpisana in žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva Specializirana oprema 2007 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka poziva, ki ga
imenuje direktor JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge, ki:
– niso bile oddane v razpisnem roku;
– jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge do 5. 2. 2007, bodo pozvani, da svoje
vloge dopolnijo. Nepopolne vloge lahko predlagatelji dopolnijo najpozneje do zaključka
razpisnega roka.
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in
nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Splošni kriteriji
Predlagatelj posameznega projekta
ustreza kriterijem tega poziva, če:
– trajneje, že vsaj eno leto deluje na razpisnem področju;

– ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa (je v preteklih dveh letih
izvedel vsaj tri zaokrožene projekte);
– je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali mednarodni javnosti (reference s poudarkom na letu 2006);
– uresničuje cilje, ki presegajo lokalne
interese (je v preteklih dveh letih sodeloval
vsaj pri treh projektih na mednarodni, državni ali regionalni ravni).
Projekt nakupa opreme ustreza kriterijem tega poziva, če:
– vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za
ljubiteljsko kulturno udejstvovanje;
– je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen;
– je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo;
– zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih kulturnih projektov ne presega
40% vseh predvidenih stroškov oziroma
ni višji od 2.000 evrov; to predlagatelji dokažejo z navedbo predvidenih finančnih
virov za pokritje preostalega deleža (če
gre za sofinanciranje, tudi z izvirno izjavo
sofinancerja o njegovi vsaj 20% finančni
udeležbi);
– skupna vrednost projekta ni nižja od
2.000 evrov, predlagatelj pa zagotavlja
ustrezen delež sofinanciranja z lastnimi ali
pridobljenimi sredstvi.
10. Posebni kriteriji
Projekt nakupa specializirane opreme
– kostumi za folklorne skupine – ustreza
posebnim kriterijem tega poziva, če gre za:
– izdelavo ali nakup kostumov, ki so prvenstveno namenjeni poustvarjanju plesne
dediščine;
– izdelavo ali nakup kostumov, ki upošteva ustrezne terenske raziskave, dostopne
vire in literaturo;
– izdelavo ali nakup kostumov, ki predstavljajo novost v poustvarjanju oblačilne
dediščine;
– izdelavo ali nakup kostumov, ki temeljijo na oblačilni dediščini okolja, kjer skupina
deluje (za skupine, ki poustvarjajo izključno
dediščino domačega okolja) ali drugih pokrajin, ki pri obstoječih folklornih skupinah še
niso zastopani (za skupine, ki poustvarjajo
dediščino več območij).
Projekt nakupa specializirane opreme
– instrumenti za pihalne in tamburaške orkestre – ustreza posebnim kriterijem tega
poziva, če gre za:
– nakup instrumentov, ki omogočajo izvajanje zahtevnejšega repertoarja;
– sistematično dopolnjevanje obstoječega instrumentarija;
– nakup dodatnih instrumentov, ki omogočajo vključevanje novih glasbenikov v orkester ali skupino;
– nakup posebnih in/ali deficitarnih instrumentov.
11. Uporaba kriterijev
Projekte bo presojala in ocenjevala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge).
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti
projekti, ki bodo v celoti ustrezali splošnim
in posebnim kriterijem tega poziva.
12. Oddaja in dostava vlog
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Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, pp 1699, 1000 Ljubljana, do 12. 2.
2007 oziroma najpozneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj – prijava na poziv Specializirana oprema 2007«. Na zadnji strani ovitka mora biti
navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov
(sedež).
Če posamezni predlagatelj predloži več
vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno
označenem ovitku.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva Specializirana oprema 2007.
13. Pristojni uslužbenci
Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil sta:
– Marjeta Turk, 01/24-10-524, marjeta.turk@jskd.si;
– Marko Studen, 01/24-10-508, marko.studen@jskd.si.
Uradne ure po telefonu so vsak ponedeljek, sredo in petek od 11. do 15. ure.
14. Dvig in vpogled dokumentacije poziva
Dokumentacija javnega poziva je dostopna na domači strani JSKD – www.jskd.si.
Dokumentacijo javnega poziva lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na
območnih izpostavah in na sedežu JSKD
med uradnimi urami (vsak delovni dan od
11. do 15. ure).
15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv Specializirana oprema 2007 bo potekala
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa, po vrstnem redu
prispetja predlogov do porabe sredstev.
Pri nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se za datum prispetja upošteva datum dopolnitve vloge.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 15 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-119/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/00) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
nujnih posegov pri investicijskem
vzdrževanju prostorov in nakupa
opreme za potrebe mladinskih kulturnih
centrov za leto 2007
(v nadaljevanju: poziv MKC 2007)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.
1. Predmet poziva: predmet poziva MKC
2007 so nujni posegi pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup opreme za potrebe mladinskih kulturnih centrov.
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
poziva MKC 2007 znaša 71.624 € oziroma
17,164.000 SIT.
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3. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva iz poziva MKC 2007 morajo upravičenci porabiti v proračunskem letu
2007 oziroma v rokih določenih z Zakonom
o izvrševanju proračuna RS za leto 2007
(Uradni list RS, št. 126/06).
4. Razpisni roki: poziv MKC 2007 je odprt od 12. 1. 2007 do 12. 2. 2007.
5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva MKC 2007 obsega:
– besedilo poziva,
– prijavni obrazci: A, A/1 za predstavitev
predlagatelja in B, B/1 za prijavo posameznega projekta,
– vzorec zahtevanih izjav.
6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so mladinski kulturni centri in druga nevladna, neprofitna in prostovoljna združenja, registrirana kot pravne osebe v RS, ki posedujejo ali
uporabljajo prostore za izvajanje mladinske
kulturne dejavnosti, ter lokalne skupnosti,
ki posedujejo prostore v katerih se izvaja
mladinska kulturna dejavnost.
Projekt je investicijski poseg pri vzdrževanju prostorov oziroma nabava opreme,
ki je v celoti in v svojih delih namenjena
uporabi na razpisnem področju. Zaprošeni
znesek financiranja posameznega projekta lahko dosega do 50% vseh predvidenih
stroškov.
Sofinancer je partner predlagatelja projekta, ki je soudeležen pri zasnovi, izvedbi in
financiranju projekta. Finančna soudeležba
sofinancerja mora dosegati vsaj 20% vseh
predvidenih stroškov projekta. Vir za omenjeno finančno soudeležbo so proračuni lokalnih skupnosti, ne more pa biti proračun
RS, namenjen kulturi.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne konstrukcije
celotnega projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji poziva
Vloge na poziv MKC 2007 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane kot pravne osebe v RS
– to dokažejo s potrdilom AJPES /Agencija
Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve/ ali s kopijo izpiska iz registra
društev ali s kopijo izpiska iz sodnega registra, iz katerega je razviden datum vpisa
– izpisek iz registra ne sme biti starejši od
dvanajstih mesecev;
– zagotavljajo dostopnost prostorov izvajalcem mladinskih kulturnih programov; to
dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja;
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka JSKD v letu 2006, izpolnjevali vse
svoje obveznosti do JSKD; to dokažejo s
podpisano izjavo predlagatelja.
Popolne vloge na poziv MKC 2007 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo predpisane obrazce:
Obrazec A: splošni podatki – izjava
Obrazec A/1: podatki o predlagatelju
Obrazec B: projekt
Obrazec B/1: utemeljitev projekta
Obrazec I: izjave odgovorne osebe
Obvezne priloge:kopija izpiska iz registra
/AJPES ali register društev ali sodni register/, iz katerega je razviden datum vpisa
– izpisek iz registra ne sme biti starejši od
dvanajstih mesecev.
– projekt ni bil prijavljen na ostale pozive
JSKD 2007;

– projekt ni sofinanciran iz državnega
proračuna namenjenega kulturi, to potrdijo
s podpisano izjavo.
Vloga mora biti predložena na ustreznih
obrazcih, biti čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku, vsebovati mora vse zahtevane
obrazce ter priloge in na ustreznih mestih
podpisana in žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva MKC 2007
ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje
postopka poziva, ki ga imenuje direktor
JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge, ki:
– niso bile oddane v razpisnem roku;
– jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge do 5. 2. 2007, bodo pozvani, da svoje
vloge dopolnijo. Nepopolne vloge lahko predlagatelji dopolnijo najpozneje do zaključka
razpisnega roka.
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in
nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Splošni kriteriji
Predlagatelj posameznega projekta izpolnjuje splošne kriterije, če:
– trajneje, že vsaj eno leto deluje na razpisnem področju,
– ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa (je v preteklih dveh letih
izvedel vsaj tri zaokrožene projekte),
– je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali mednarodni javnosti (reference s poudarkom na letu 2006),
– uresničuje cilje, ki presegajo lokalne
interese (je v preteklih dveh letih sodeloval
vsaj pri treh projektih na mednarodni, državni ali regionalni ravni);
– če je predlagatelj lokalna skupnost, leta predloži kulturne programe in reference
društev, ki prostore uporabljajo.
Investicijski projekt ustreza kriterijem
tega poziva:
– vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za
mladinsko kulturno udejstvovanje;
– je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen;
– je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo;
– zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih kulturnih projektov ne presega
50% vseh predvidenih stroškov oziroma ni
višji od 4.500 evrov; to predlagatelji dokažejo z navedbo predvidenih finančnih virov za
pokritje preostalega deleža (če gre za sofinanciranje, tudi z izvirno izjavo sofinancerja
o njegovi vsaj 20% finančni udeležbi);
– skupna vrednost projekta ni nižja od
2.000 evrov, predlagatelj pa zagotavlja
ustrezen delež sofinanciranja z lastnimi ali
pridobljenimi sredstvi.
10. Posebni kriteriji
Projekt obnove prostorov ustreza posebnim kriterijem, če gre za:
– nujne projekte obnove, katerih odložitev
bi povzročila nadaljnjo škodo na objektu;
– nujne projekte obnove, brez katerih bi
bila uporaba prostorov bistveno okrnjena,
nepopolna ali celo onemogočena;
– projekte obnove prostorov, ki jih
uporablja večje število mladinskih kulturnih
skupin;
– projekte, ki omogočajo trajnejše delovanje na področju mladinskih kulturnih dejavnosti;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– projekte, ki omogočajo kakovostnejšo
pripravo in izvedbo umetniške produkcije;
– projekte, ki vplivajo na izenačevanje
razvojnih standardov po lokalnih skupnostih.
Projekt nakupa tehnične in tehnološke
opreme ustreza posebnim kriterijem, če
gre za:
– opremo, ki omogoča kakovostnejšo
pripravo in izvedbo umetniške produkcije;
– opremo, ki omogoča produkcijo inovativnih multimedijskih del;
– opremo za promocijo produkcije na
mednarodnem, državnem ali regionalnem
nivoju;
– opremo, ki izboljšuje javno dostopnost
medijskega ustvarjanja in mladinske kulture;
– opremo, ki omogoča vključitev v mrežo
mladinskih ustvarjalnih centrov;
– opremo, ki omogoča povezovanje med
različnimi izvajalci mladinske kulture na regionalni, državi in mednarodni ravni;
– opremo, ki jo uporablja večje število
mladinskih kulturnih skupin.
11. Uporaba kriterijev
Projekte bo presojala in ocenjevala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge).
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti
projekti, ki bodo v celoti ustrezali splošnim
in posebnim kriterijem tega poziva.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, pp 1699, 1000 Ljubljana, do 12. 2.
2007 oziroma najpozneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj
– prijava na poziv MKC 2007«. Na zadnji
strani ovitka mora biti navedba vlagatelja:
naziv in poštni naslov (sedež).
Če posamezni predlagatelj predloži več
vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno
označenem ovitku.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva
MKC 2007.
13. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenci za dajanje informacij
in pojasnil so:
– Marjeta Turk, 01/24-10-524, marjeta.turk@jskd.si;
– Marko Studen, 01/24-10-508, marko.studen@jskd.si.
Uradne ure po telefonu so vsak ponedeljek, sredo in petek od 11. do 15. ure.
14. Dvig in vpogled dokumentacije poziva
Dokumentacija javnega poziva je dostopna na domači strani JSKD – www.jskd.si.
Dokumentacijo javnega poziva lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na
območnih izpostavah in na sedežu JSKD
med uradnimi urami (vsak delovni dan od
11. do 15. ure).
15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv MKC 2007 bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa po vrstnem redu prispetja, po vrstnem redu prispetja predlogov do porabe
sredstev.
Pri nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se za datum prispetja upošteva datum dopolnitve vloge.

JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 15 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-120/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/00) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
nujnih posegov pri investicijskem
vzdrževanju prostorov in nakupa
opreme za potrebe ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti za leto 2007
(v nadaljevanju: poziv Prostori/oprema
2007)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.
1. Predmet poziva: predmet poziva Prostori/oprema 2007 so nujni posegi pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup
opreme za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost poziva Prostori/oprema 2007 znaša 151.500 €
oziroma 36,305.000 SIT.
3. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva iz poziva Prostori/oprema 2007
morajo upravičenci porabiti v proračunskem
letu 2007 oziroma v rokih določenih z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto
2007 (Uradni list RS, št. 126/06).
4. Razpisni roki: poziv Prostori/oprema 2007 je odprt od 12. 1. 2007 do 12. 2.
2007.
5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva Prostori/oprema
2007 obsega:
– besedilo poziva,
– prijavni obrazci: A, A/1 za predstavitev
predlagatelja in B, B/1 za prijavo posameznega projekta,
– vzorec zahtevanih izjav.
6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, registrirane kot pravne osebe v RS, ki posedujejo ali uporabljajo prostore za izvajanje
ljubiteljske kulturne dejavnosti, za kulturno
delovanje Slovencev, ki žive v zamejstvu,
pa ustrezne organizacije iz zamejstva ter
lokalne skupnosti, ki posedujejo prostore v
katerih se izvaja ljubiteljska kulturna dejavnost.
Projekt je investicijski poseg pri vzdrževanju prostorov oziroma nabava opreme,
ki je v celoti in v svojih delih namenjena
uporabi na razpisnem področju. Zaprošeni
znesek financiranja posameznega projekta lahko dosega do 50% vseh predvidenih
stroškov.
Sofinancer je partner predlagatelja projekta, ki je lahko soudeležen pri zasnovi,
izvedbi in financiranju projekta. Finančna
soudeležba sofinancerja mora dosegati vsaj
20% vseh predvidenih stroškov projekta. Vir
za omenjeno finančno soudeležbo so proračuni lokalnih skupnosti, ne more pa biti
proračun RS, namenjen kulturi.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih od-
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hodkov in prihodkov finančne konstrukcije
celotnega projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji poziva
Vloge na poziv Prostori/oprema 2007
lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane kot pravne osebe v RS
– to dokažejo s potrdilom AJPES /Agencija
Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve/ ali s kopijo izpiska iz registra
društev, iz katerega je razviden datum vpisa
– izpisek iz registra ne sme biti starejši od
dvanajstih mesecev; organizacije Slovencev
izven RS vlogi priložijo ustrezno potrdilo države, kjer delujejo;.
– zagotavljajo dostopnost prostorov izvajalcem ljubiteljskih kulturnih programov; to
dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja;
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka JSKD v letu 2006, izpolnjevali vse
svoje obveznosti do JSKD; to dokažejo s
podpisano izjavo predlagatelja.
Popolne vloge na poziv prostori/oprema
2007 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo predpisane obrazce:
Obrazec A: splošni podatki – izjava
Obrazec A/1: podatki o predlagatelju
Obrazec B: projekt
Obrazec B/1: utemeljitev projekta
Obrazec I: izjave odgovorne osebe
Obvezne priloge: kopija izpiska iz registra /AJPES ali register društev/, iz katerega
je razviden datum vpisa – izpisek iz registra
ne sme biti starejši od dvanajstih mesecev;
za društva Slovencev izven RS fotokopija
statuta.
– projekt ni bil prijavljen na ostale pozive
JSKD 2007;
– projekt ni sofinanciran iz državnega
proračuna namenjenega kulturi, to potrdijo
s podpisano izjavo.
Vloga mora biti predložena na ustreznih
obrazcih, biti čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku, vsebovati mora vse zahtevane
obrazce ter priloge in na ustreznih mestih
podpisana in žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva prostori/oprema 2007 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka poziva, ki ga imenuje direktor JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge, ki:
– niso bile oddane v razpisnem roku;
– jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge do 5. 2. 2007, bodo pozvani, da svoje
vloge dopolnijo. Nepopolne vloge lahko predlagatelji dopolnijo najpozneje do zaključka
razpisnega roka.
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in
nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Splošni kriteriji
Predlagatelj posameznega projekta izpolnjuje splošna merila, če:
– trajneje, že vsaj eno leto deluje na razpisnem področju;
– ima ustrezen obseg kvalitetnega kulturnega programa (je v preteklih dveh letih izvedel vsaj tri vsebinsko zaokrožene
projekte);
– je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali mednarodni javnosti (reference s poudarkom na letu 2006);
– uresničuje cilje, ki presegajo lokalne
interese (je v preteklih dveh letih sodeloval
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vsaj pri treh projektih na mednarodni, državni ali regionalni ravni);
– če je predlagatelj lokalna skupnost, leta predloži kulturne programe in reference
društev, ki prostore uporabljajo.
Investicijski projekt ustreza kriterijem
tega poziva, če:
– vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za
izvajanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
– je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen;
– je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo;
– zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih kulturnih projektov ne presega
50% vseh predvidenih stroškov oziroma ni
višji od 4.500 evrov; to predlagatelji dokažejo z navedbo predvidenih finančnih virov za
pokritje preostalega deleža (če gre za sofinanciranje, tudi z izvirno izjavo sofinancerja
o njegovi vsaj 20% finančni udeležbi);
– skupna vrednost projekta ni nižja od
2.000 evrov, predlagatelj pa zagotavlja
ustrezen delež sofinanciranja z lastnimi ali
pridobljenimi sredstvi.
10. Posebni kriteriji
Projekt obnove prostorov ustreza posebnim kriterijem, če gre za:
– nujne projekte obnove, katerih odložitev bi povzročila nadaljnjo škodo na objektu;
– nujne projekte obnove, brez katerih bi
bila uporaba prostorov bistveno okrnjena,
nepopolna ali celo onemogočena;
– projekte obnove prostorov, ki jih uporablja večje število kulturnih skupin;
– projekte, ki omogočajo trajnejše delovanje na področju ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti;
– projekte, ki omogočajo kakovostnejšo
pripravo in izvedbo umetniške produkcije;
– projekte, ki vplivajo na izenačevanje
razvojnih standardov po lokalnih skupnostih.
Projekt nakupa opreme ustreza posebnim kriterijem, če gre za:
– nakup tehnološke in tehnične opreme,
ki je neobhodno potrebna za delovanje predlagatelja;
– nakup tehnološke in tehnične opreme,
ki jo uporablja večje število kulturnih skupin;
– nakup opreme, ki omogoča kakovostnejšo pripravo in izvedbo umetniške produkcije;
– nakup opreme, ki omogoča trajnejše
delovanje in na področju ljubiteljske kulture;
– nakup opreme, ki izboljšuje pogoje za
povezovanje med izvajalci kulturnih programov;
– nakup opreme, ki vpliva na izenačevanje razvojnih standardov po lokalnih skupnostih.
11. Uporaba kriterijev
Projekte bo presojala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz
vloge (obrazci in priloge).
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti
projekti, ki bodo v celoti ustrezali splošnim
in posebnim kriterijem tega poziva.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, pp 1699, 1000 Ljubljana, do 12. 2.
2007 oziroma najpozneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj
– prijava na poziv Prostori/oprema 2007«.
Na zadnji strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).
Če posamezni predlagatelj predloži več
vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno
označenem ovitku.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva Prostori/oprema 2007.
13. Pristojni uslužbenci
Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil sta:
– Marjeta Turk, 01/24-10-524, marjeta.turk@jskd.si;
– Marko Studen, 01/24-10-508, marko.studen@jskd.si.
Uradne ure po telefonu so v ponedeljek,
sredo in petek od 11. do 15. ure.
14. Dvig in vpogled dokumentacije poziva
Dokumentacija javnega poziva je dostopna na domači strani JSKD – www.jskd.si.
Dokumentacijo javnega poziva lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na
območnih izpostavah in na sedežu JSKD
med uradnimi urami (vsak delovni dan od
11. do 15. ure).
15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv Prostori/oprema 2007 bo v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa, po vrstnem redu prispetja predlogov do porabe sredstev.
Pri nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se za datum prispetja upošteva datum dopolnitve vloge.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 15 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-121/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 96/00) in v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05), Javni sklad Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD) objavlja
javni poziv
za izbor kulturnih projektov na področju
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki
jih bo v letu 2007 sofinanciral Javni
sklad Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti
(v nadaljevanju: projektni poziv, oznaka
PP-2007)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.
1. Predmet projektnega poziva in področja dejavnosti
Predmet projektnega poziva je sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez (v nadaljevanju: projekti), ki bodo
izvedeni kot:
– prireditve;
– izobraževanje za potrebe ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti;
– založniški, filmski, video in večzvrstni
projekti.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba),
gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna

dejavnost, etno dejavnost, filmska dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost,
literarna dejavnost in večzvrstna dejavnost
(ki združuje našteta področja).
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
projektnega poziva PP-2007 znaša 422.890
EUR oziroma 101,341.000 SIT.
3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva PP-2007 morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2007
oziroma v rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2007 (Uradni
list RS, št. 126/06).
4. Roki projektnega poziva: projektni
poziv PP-2007 je odprt od 12. 1. 2007 do
12. 2. 2007.
5. Dokumentacija projektnega poziva
Dokumentacija PP-2007 obsega:
– besedilo poziva;
– prijavni obrazci: A, A1 za predstavitev
predlagatelja in B, B1 za prijavo posameznega projekta;
– vzorec zahtevanih izjav.
6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in njihove zveze s statusom
pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki delujejo na razpisnem področju; za kulturno
delovanje Slovencev, ki žive v zamejstvu, pa
ustrezne krovne organizacije iz zamejstva.
Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in v svojih delih dostopna
javnosti (npr. koncert, likovna kolonija s sklepno razstavo, plesna predstava, publikacija,
kulturni dogodek). Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta lahko dosega
do 50% vseh predvidenih stroškov.
Soorganizator je partner predlagatelja
projekta, ki je bistveno vpleten v zasnovo
in/ali izvedbo in/ali financiranje projekta.
Njegova finančna soudeležba z lastnimi ali
pridobljenimi sredstvi mora dosegati vsaj
10% vseh predvidenih stroškov projekta. Vir
za omenjeno finančno soudeležbo ne more
biti državni proračun, namenjen kulturi.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe celotnega projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji projektnega poziva
Vloge na projektni poziv PP-2007 lahko
predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje
kulturnih dobrin v Sloveniji; to dokažejo s
kopijo potrdila AJPES /Agencija Republike
Slovenije za javno pravne evidence in storitve/ ali s kopijo izpiska iz registra društev,
iz katerega je razviden datum vpisa – izpisek iz registra ne sme biti starejši od 12
mesecev; krovne organizacije iz zamejstva
predložijo enakovredno ustrezno potrdilo države, kjer delujejo;
– zagotavljajo dostopnost programskih
sklopov in enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da
bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost;
– so v primeru, da so bile pogodbena
stranka JSKD v letu 2006, izpolnile vse svoje obveznosti do JSKD; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja o izpolnjenih pogodbenih obveznosti do JSKD v letu 2006.
Popolne vloge na projektni poziv PP-2007
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
Obrazec A: splošni podatki – izjava
Obrazec A/1: podatki o predlagatelju
Obrazec B: projekt
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Obrazec B/1: utemeljitev projekta
Obrazec Izjava: izjave odgovorne osebe
Obvezne priloge: kopija izpiska potrdila
AJPES ali kopijo izpiska iz registra društev,
iz katerega je razviden datum vpisa – izpisek iz registra ne sme biti starejši od dvanajstih mesecev; za krovne zveze Slovencev
izven RS velja enakovredno ustrezno potrdilo države, kjer deluje;
– projekt ni sofinanciran iz državnega
proračuna namenjenega kulturi, to potrdijo
s podpisano izjavo;
– vloga mora biti predložena na ustreznih obrazcih, biti čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku, vsebovati mora vse zahtevane obrazce, podatke ter priloge in na
ustreznih mestih podpisana in žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev projektnega poziva
Izpolnjevanje pogojev projektnega poziva ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka poziva, ki ga imenuje direktor
JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge:
– ki niso bile oddane v razpisnem roku;
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge do 5. 2. 2007, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge lahko predlagatelji dopolnijo najpozneje do zaključka roka
poziva PP-2007.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba
in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Splošni kriteriji PP-2007
Predlagatelj posameznega projekta
ustreza kriterijem tega poziva, če:
– trajneje, vsaj že eno leto deluje na razpisnem področju;
– ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa (v preteklem letu je poleg
redne dejavnosti samostojno pripravil in izvedel vsaj en projekt);
– je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti
(reference s poudarkom na letu 2006).
Predlagani projekt ustreza kriterijem tega
poziva, če:
– sodi na področje ljubiteljske kulturne
dejavnosti;
– bo izveden v letu 2007;
– je nekomercialne narave; to pomeni,
da mu ni moč pripisati pretežno komercialnega namena in člani izvajalske skupine za
izvedbo ne prejemajo plačila;
– resorno ne spada na druga področja
kot so šolstvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.;
– je zaokrožen, aktualen, ustvarjalen in
inovativen ter ima jasno in kvalitetno vsebinsko in oblikovno zasnovo;
– uresničuje cilje, ki so pomembni v
mednarodnem, nacionalnem ali regijskem
merilu;
– bo dostopen javnosti;
– utemeljeno računa na odmevnost v
medijih in ustrezno prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti;
– imajo uravnoteženo finančno konstrukcijo (prihodki=odhodki); to predlagatelji dokažejo z navedbo predvidenih finančnih virov za pokritje preostalega deleža (če
gre za sofinanciranje, tudi z izvirno izjavo
sofinancerja o njegovi vsaj 10% finančni
udeležbi);

– zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih projektov praviloma ne presega
50% vseh predvidenih stroškov;
– zaprošeni znesek sofinanciranja praviloma ni nižji od 300 EUR ali višji od 1.500
EUR;
– ima realno finančno konstrukcijo (iz
prijave je razvidno, da je izvedljiv glede na
razpoložljive vire).
Prijavljeni projekt ne ustreza kriterijem
tega poziva, če je po zvrsti:
– redna letna dejavnost kulturnega društva;
– jubilejna slavnost ali jubilejna razstava (razen če gre za pomembne novosti v
pristopu in programu prireditve ali za zelo
pomembno okroglo obletnico);
– novoletna ali božična prireditev;
– prireditev ob krajevnem ali državnem
prazniku (proslava slovenskega kulturnega
praznika …);
– program na prireditvi, ki ima pretežno
zabavno družabni značaj, turistična ali narodnozabavna prireditev ali veselica;
– gostovanje po Sloveniji ali v tujini (razen, če je bistvenega pomena za slovensko
ljubiteljsko kulturno dejavnost);
– promocijska dejavnost društva (koledarji, razglednice, jubilejni zborniki);
– šola ali večletna izobraževalna oblika
(razen če gre za pomemben doprinos k dvigu kvalitete društvene ustvarjalnosti);
– izdaja avdio, video kasete ali zgoščenke ter postavitev in oblikovanje spletne strani (razen če gre za izdajo zgoščenke vrhunske zasedbe z izvirnim programom in v
obliki, ki je primerna za promocijo slovenske
ustvarjalnosti v mednarodnem prostoru);
– promocija prijavljenega projekta;
– publikacija, ki ni povezana z delovanjem ljubiteljskih kulturnih društev in njihovih zvez.
10. Posebni kriteriji glede na področje
dejavnosti
Prijavljeni projekt – glede na posebno
področje dejavnosti – ne ustreza kriterijem
tega poziva, če:
– zahtevnost projekta ne ustreza izvajalskim zmožnostim predlagatelja;
– izobraževanja ne izvajajo ustrezno
usposobljeni mentorji;
– nima kvalitetnega avtorskega pristopa,
inovativne produkcije in predvidene postprodukcije – gledališka dejavnost);
– je seminar, ki ne vključuje produkcije
– gledališka in lutkovna dejavnost, plesna
dejavnost;
– ne temelji na ohranjanju ali poustvarjanju ljudske glasbe in plesa – folklorna dejavnost;
– vsebinska zasnova ne vsebuje ljudske
glasbe; če gre za tradicionalno prireditev, ki
ne prinaša bistvenih novosti v poustvarjanju
dediščine; če ne temelji na raziskavi in interpretaciji virov narejeni posebej za prijavljeni
projekt – etno dejavnost;
– je šolska produkcija; je seminar za mažorete, ki poleg mažoretne in twirling specifike ne vključuje plesne tehnike – plesna
dejavnost;
– je razstava posameznega avtorja ali
pregledna letna razstava društva, ex-tempore (z nagradami in odkupi) ali likovna kolonija (če morajo udeleženci prepustiti dela
organizatorju) brez prepoznavne vsebinske
zasnove – likovna dejavnost;
– je samostojna knjiga posameznega
ustvarjalca; če je šolsko ali novinarsko literarno glasilo; če nima (časopis ali revija)
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že izdane vsaj ene številke – literarna dejavnost.
10. Uporaba kriterijev
Projekte bodo presojale in ocenjevale
strokovno programske komisije na podlagi
podatkov iz vloge (obrazci in priloge).
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti
projekti, ki bodo v celoti ustrezali kriterijem
tega poziva.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, pp. 1699, 1000 Ljubljana, do 12. 2.
2007 oziroma najpozneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj
– Prijava na poziv PP-2007«. Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv
in poštni naslov (sedež).
Če posamezni predlagatelj predloži več
vlog, mora biti vsaka vloga oddana v svojem, pravilno označenem ovitku in vsebovati
vse predpisane obrazce in priloge.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji projektnega
poziva PP-2007.
12. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenki za dajanje informacij
in pojasnil sta:
– Urška
Bittner
Pipan,
urska.bittner@jskd.si; 01/24-10-502;
– Marjeta Turk, marjeta.turk@jskd.si;
01/24-10-524.
Uradne ure po telefonu so vsak ponedeljek, sredo in petek od 11. do 15. ure.
13. Dvig in vpogled dokumentacije projektnega poziva
Dokumentacija projektnega poziva je dostopna na domači strani JSKD www.jskd.si.
Dokumentacijo javnega poziva lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo tudi na
območnih izpostavah in na sedežu JSKD,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, med uradnimi
urami (vsak delovni dan od 9. do 13. ure).
14. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na projektni poziv PP-2007, bo potekala v skladu
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa, po vrstnem redu prispetja
predlogov do porabe sredstev.
Pri nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se za datum prispetja upošteva datum dopolnitve vloge.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 15 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Št. 13/07
Ob-125/07
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva
ul. 2, Ljubljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Ur. l. RS, 4/06 – UPB in
115/06) določa in objavlja datum nastopa
poslovanja notarja.
22. 1. 2007 prične s poslovanjem notarka mag. Alenka Ratnik v Murski Soboti.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-83/07
D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje – v likvidaciji, d.o.o., Ljubljana, Dunajska
160, objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup delnic družbe Metalka
Trgovina d.d.
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1. Predmet prodaje je 639.891 navadnih
prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic
družbe Metalka Trgovina d.d., Dalmatinova
2, Ljubljana. Ponudba se nanaša na odkup
vseh ponujenih delnic delniške družbe.
2. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente, ki se bodo upoštevali kot kriterij
za izbor najugodnejšega ponudnika:
a) ponujeno ceno,
b) način in rok plačila, ter v primeru odloženega plačila način zavarovanja plačila
kupnine,
c) rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši kot 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudbe,
d) dokazilo o vplačani varščini.
3. Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega
(ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni.
4. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 80.000 €. Varščina za resnost
ponudb se plača na transakcijski račun
družbe D.S.U. d.o.o., št. 02923-0253101949
odprt pri NLB d.d., s pripisom: »Varščina
za ponudbo nakupa delnic družbe Metalka
Trgovina d.d.. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, drugim
ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v
osmih dneh po končanem izboru.
5. Za pravočasne se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež D.S.U. d.o.o. – v
likvidaciji, Ljubljana, Dunajska 160, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »Ponudba
na javno zbiranje ponudb za nakup delnic
družbe Metalka Trgovina d.d.– ne odpiraj«,
najpozneje do 24. 1. 2007 do 12. ure.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem
roku, bo komisija zavrgla in o tem obvestila
ponudnike.
Komisija bo zavrgla tudi ponudbe, ki
bodo v skladu z 2. točko tega razpisa nepopolne.
6. Na podlagi tega razpisa D.S.U. d.o.o.
– v likvidaciji ni zavezana skleniti pogodbe
o prodaji delnic z najboljšim ali katerimkoli
drugim ponudnikom.
Pogoji za sodelovanje na razpisu so objavljeni na internetnem naslovu www.dsu.si.
Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo
lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak
delavnik od 9. ure na naslovu D.S.U., d.o.o.
– v likvidaciji, tel. 01/58-94-881.
D.S.U. družba za svetovanje
in upravljanje, d.o.o. – v likvidaciji
Št. 352-01/2006-06
Ob-38/07
Občina Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje na
podlagi 45. in 46. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03 in 77/03) v skladu s sklepom 1.
seje Sveta Občine Vitanje dne 15. 12. 2006
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine
Vitanje
1.
1. Namen poziva in navedba prodajalca
Predmet javnega razpisa je prodaja naslednjih zemljišč: parc. št. 265/10 k.o. Vitanje v izmeri 124 m2, parc. št. 265/3 k.o.
Vitanje v izmeri 689 m2 in parcele št. 265/2
v izmeri 1955 m2, skupno merijo zemljišča
2768 m2. Ponudnik je dolžan na navedenih
nepremičninah zgraditi poslovno stanovanj-
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ski objekt, določene poslovne prostore v
pritličju objekta izročiti prodajalcu v last, v
zameno pa pridobi lastninsko pravico na
etažni lastnini na parc. št. 455, 9/7, 458 in
458 vse k.o. Vitanje, kar v naravi predstavlja
del poslovno stanovanjskega objekta Zdravstveni dom Vitanje.
Predmetna zemljišča se nahajajo v območju urejanja Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del ureditvenega območja znotraj UN center Vitanje, sprejetega
12. 5. 2006. Iz lokacijske informacije, ki je
priloga razpisni dokumentaciji, je razvidno,
da je namenska raba predmetnih površin
stavbno zemljišče-stavbišče namenjeno za
poslovno stanovanjski objekt. V območju
zemljišč je predvidena izgradnja objektov
za centralne, poslovne in stanovanjske dejavnosti.
Natančen prikaz zemljišča je razviden iz
grafične priloge v cenitvenem poročilu, ki je
priloga razpisni dokumentaciji in je na razpolago tudi na vpogled pri prodajalcu.
Izklicna neto cena predmetnega zemljišča znaša 96.811,88 EUR (23,200.000
SIT)
V ceni ni zajet DDV po predpisani stopnji, ki ga v celoti poravna kupec.
2. Ponudbo je treba predložiti na obrazcih v pisni obliki, ki so na voljo od dne 12. 1.
2007 na sedežu Občinske uprave Občine
Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje. Ponudniki lahko dvignejo pisne obrazce vsak delovni dan
od 8. do 12. ure v sprejemni pisarni.
Obrazci so na voljo tudi v elektronski
obliki info@vitanje.si.
3. Rok za zbiranje ponudb je 45 dni, to
je do vključno 26. 2. 2007 do 12. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do
navedenega roka prispele na prodajalčev
naslov oziroma bo iz priporočene poštne
pošiljke razvidno, da je ponudba bila oddana pravočasno.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Vitanje,
Grajski trg 1, Vitanje, z oznako »Ne odpiraj: Ponudba za nakup zemljišča Vitanje
– center«.
5. Ponudniki morajo najkasneje do 23. 2.
2007 plačati varščino, ki znaša 10% izklicne
cene in jo nakazati na račun Občine Vitanje,
št. 01337-0100003568 s sklicem za Javno
zbiranje ponudb za prodajo zemljišča – 00
352010606.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in fizične osebe ter samostojni podjetniki, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Vitanje in bodo predložili
naslednje priloge:
– ponudbeno ceno za predmetno zemljišče, ki ne sme biti manjša od ocenjene vrednosti (obrazec1);
– dokazila o registraciji: pravne osebe
morajo predložiti fotokopijo izpiska iz sodnega registra z vsemi listi, ki ne sme biti
starejša od 30 dni, iz izpiska mora biti razvidno, da imajo sedež v RS; za samostojne
podjetnike in obrtnike se priloži fotokopija
izpiska iz Poslovnega registra Slovenije izdane s strani AJPE-sa, obrtniki predložijo
tudi obrtno dovoljenje; fizične osebe priložijo
potrdilo o državljanstvu RS;
– originalno potrdilo pristojnega davčnega urada o plačanih davkih in prispevkih, ki
ni starejše od 30 dni;
– originalno potrdilo krajevno pristojnega
sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, likvidacije ali v stečajnem postopku, ki ni starejše od 30 dni;

– potrdilo o plačani varščini;
– vse pisne izjave, ki so priloga razpisne
dokumentacije;
– predvideno idejno zasnovo objekta;
vse navedeno v razpisni dokumentaciji;
– parafirano kupoprodajno pogodbo;
– bančno garancijo za resnost ponudbe.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno
zaključenem razpisu in soglasju Občine Vitanje k prodaji predmetnih parcel kupnino
plačati v 15 dneh po podpisu kupoprodajne
pogodbe.
Rok za sklenitev kupoprodajne pogodbe
je 15 dni po pravnomočnosti sklepa o izboru najugodnejšega ponudnika. Če izbrani
ponudnik v tem roku ne podpiše pogodbe,
prodajalec zadrži varščino.
Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo
prodajalec varščino vrnil brezobrestno v 30
dneh po izboru najugodnejšega ponudnika,
izbranemu ponudniku pa jo vračunal v ceno
stavbnega zemljišča;
8. Ponudnik mora k ponudbi priložiti kompletno izpolnjeno razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
a) Predstavitev predmeta prodaje
b) Navodila ponudnikom
c) Obrazce in izjave:
– obrazec ponudbe,
– izjavo št. 1, da se ponudnik strinja s
pogoji javnega razpisa,
– izjavo št. 2, da ima ponudnik poravnane vse obveznosti do prodajalca Občine
Vitanje,
– izjavo št. 3, da se ponudnik strinja, da
bo v roku minimalno eno leto od podpisa
pogodbe predložil Občini Vitanje projekte za
pridobitev gradbenega dovoljenja za poslovno stanovanjski objekt na predmetnih parcelah. Iz projektov mora biti razvidno, da bo
objekt predstavljal prvo fazo gradnje, da ne
bo samostojno stoječ in da se predvidoma
nadaljuje z gradnjo na sosednjih parcelah,
– izjavo št. 4, da bo na zemljišču v roku
3 let od podpisa pogodbe izgradil objekt
dimenzij skladen k razpisu priloženi idejni
zasnovi najmanj etažnosti P+3+M v predvidenem gabaritu. V pritličju objekta bodo
izgrajeni poslovni prostori za zdravstvene
dejavnosti: 4 zdravstvene ordinacije in lekarna. Za kompleten finaliziran objekt in finalizirane poslovne prostore bo kupec pridobil
uporabno dovoljenje,
– izjavo št. 5, da bo ob izgradnji upošteval specifično namembnost bodoče zgradbe
za zdravstvene in ostale potrebne dejavnosti ter da bo ob načrtovanju in gradnji upošteval vse veljavne predpise, ki veljajo za
tovrstno dejavnost s tem, da bosta v bodočem objektu omogočena tako poslovna, kakor njegova stanovanjska raba. Predmetna
gradnja predstavlja prvo fazo v nizu gradenj
predvidenih na tem prostoru in mora ustrezati nadaljevanju gradnje,
– izjavo št. 6, da bo pritličje objekta, po
dokončani izgradnji (pridobljenem uporabnem dovoljenju ……..) izročil prodajalcu v
zameno za del etažne lastnine, ki v naravi
predstavlja poslovne prostore, v katerih se
trenutno nahaja zdravstveni dom Vitanje in
je ocenjeno po cenitvi, ki je priloga razpisne
dokumentacije. Ob predaji pritličja skleneta stranki menjalno pogodbo upoštevajoč
takratne cene nepremičnin po novih cenitvah,
– izjavo št. 7, da se strinja, da plačilo
komunalnega prispevka in vseh ostalih stroškov gradnje in prispevkov krije kupec,
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– predvideno idejno zasnovo objekta,
ki bo zgrajen na predmetnih zemljiščih. Za
pripravo idejne zasnove je potrebno upoštevati, da bo prodajalec opravil zamenjavo
izgotovljenih poslovnih prostorov.
d) Kupoprodajno pogodbo.
9. Izbrani ponudnik plača vse stroške v
zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
menjalne pogodbe, plačilom davčnih dajatev, notarsko overovitev ter stroške vpisa v
zemljiško knjigo.
10. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na sprejete ponudbe kupoprodajne
pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali občinski svet lahko kadarkoli do
sklenitve pravnega posla ustavita postopek
zbiranja pisnih ponudb.
11. Odpiranje ponudb, ki ne bo javno,
bo 26. 2. 2007 ob 13. uri v prostorih Občine
Vitanje.
12. Predmet prodaje se proda po principu videno-kupljeno, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
14. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene enake ali višje od
izklicne cene.
15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
16. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa v
roku 30 dni brez obresti vrnjena.
17. Ogled nepremičnin je mogoč pri predhodni telefonski najavi na tel. 03/757-43-50.
Kontaktna oseba je mag. Fijavž Srečko.
Občina Vitanje
Ob-69/07
Mestna občina Ptuj objavlja na podlagi
44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občine (Uradni list RS, št. 12/03
in 77/03) in sklepa Mestnega sveta občine
Ptuj sprejetega na 2. seji, dne 6. decembra
2006
javno ponudbo
za prodajo stvarnega premoženja last
Mestne občine Ptuj
1 Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
A) stanovanje št. 1 v pritličju Aškerčeva
ul. 4, Ptuj, v izmeri 56,17 m2, vlož. št. 1211,
vlož. št. 715 k.o. Ptuj, po izhodiščni vrednosti 20.030,05 EUR – stanovanje je zasedeno z najemnikom za nedoločen čas;
B) stanovanje št. 1 v prvem nadstropju
Ul. Heroja Lacka, Ptuj, v izmeri 83,24 m2,
parc. št. 1150, vložna št. 671 k.o. Ptuj, po
izhodiščni vrednosti 48.405,94 EUR – stanovanje je zasedeno z najemnikom za nedoločen čas;
C) stanovanje št. 2/P, Kajuhova ul. 5,
Ptuj, v izmeri 79,46 m2, vlož. št. 3105/4,
nepremičnine 2.E k.o. Ptuj, po izhodiščni
vrednosti 47.571,36 EUR – stanovanje je
zasedeno z najemnikom za nedoločen čas;
D) stanovanje št. 3 v pritličju Jadranska
ul. 7, Ptuj, v izmeri 19,41 m2, parc. št. 1250,
vlož. št. 747, k.o. Ptuj, po izhodiščni vrednosti 1.836,08 EUR – stanovanje je nezasedeno in potrebno popolne obnove;
E) stanovanje št. 3. v prvem nadstropju
Ormoška c. 2, Ptuj, v izmeri 89,85 m2, parc.

št. 1667, vlož. št. 2793 k.o. Ptuj, po izhodiščni vrednosti 44.742 EUR – stanovanje je zasedeno z najemnikom za nedoločen čas;
F) stanovanje št. 5. v prvem nadstropju
Ormoška c. 2, Ptuj, v izmeri 92,06 m2, parc.
št. 1667, vlož. št. 2793 k.o. Ptuj, po izhodiščni vrednosti 45.484,89 EUR – stanovanje je
zasedeno z najemnikom za nedoločen čas;
G) stanovanjska hiša Miklošičeva ul. 4,
Ptuj, parc. št. 1147, vlož. št. 668 k.o. Ptuj, po
izhodiščni vrednosti 179.435,82 EUR – stanovanja in poslovni prostor so zasedeni z
najemniki za nedoločen čas.
2. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko dajo pravne in fizične osebe. Ponudniki
lahko predložijo ponudbo za eno ali več razpisanih stanovanj, vendar za vsako stanovanje posebej. Tržna cena ne vsebuje nobenih
davščin. Ponudniki za nakup nepremičnine
svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo
ali osebno oddajo do vključno 27. 1. 2007,
na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, z oznako »Ne odpiraj – ponudba
za nakup stanovanja«. Osebno prenesene
ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Mestno občino Ptuj, Mestni trg
1, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo
in okolje, soba št. 36/2, najkasneje do 12.
ure. Rok vezanosti na ponudbo začne teči
od dneva oddaje ponudbe, do sklenitve prodajne pogodbe. Ponudba se lahko sprejme
od dneva objave do poteka roka za oddajo
ponudb, kar pa ne velja za predkupne upravičence.
Ponudba mora vsebovati:
– Potrdilo o vplačani varščini, ki znaša
10% tržne vrednosti nepremičnine, ki se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski
račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, št. 01296 – 0100016538. Neuspelemu
ponudniku se varščina vrne brezobrestno v
osmih dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, uspelemu pa poračuna pri plačilu
nepremičnine po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli ponudnik brez opravičenega
vzroka odstopi od nakupa, varščina zapade
v korist Mestne občine Ptuj.
– Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni.
– Višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od tržne vrednosti nepremičnine.
– Pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
3. Pravočasno prispele ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo imenuje
župan Mestne občine Ptuj, dne 30. 1. 2007
ob 14. uri, v sobi št. 54/III na Mestni občini
Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.
Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne navedene pogoje.
4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot edini kriterij
višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo
ponudnik z najvišjo ponudbeno ceno, pri čemer ima najemnik stanovanja ob izpolnjevanju pogojev, pod enakimi pogoji predkupno
pravico. Če predkupni upravičenec v roku
60 dni od prejema ponudbe ne bo izjavil, da
ponudbo sprejema, lahko proda ponudnik
stanovanje v etažni lastnini drugemu kolikor
etažna lastnina obstaja, vendar samo pod
enakimi ali za kupca manj ugodnimi pogoji.
Predkupna pravica se uveljavlja po vrstnem
redu določenem v 176. čl. Stanovanjskega
zakona (Ur. l. RS, št. 69/03). Če predkupni
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upravičenec ne izkoristi svoje predkupne
pravice, se mu položaj iz najemnega razmerja ne sme poslabšati.
5. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po
končanem postopku javne ponudbe.
6. Plačilo nepremičnine se opravi najkasneje v roku 8 dni po podpisu prodajne
pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se
pogodba razveljavi. Predkupni upravičenec
pa mora kupnino izročiti ali položiti pri sodišču ob izjavi o sprejemu ponudbe v roku 60
dneh od prejema ponudbe.
7. Stanovanja se prodajajo po sistemu
videno – kupljeno. Kupec kupuje stanovanje v stanju, kakršno je in ne more uveljaviti
večjih pravic, ko jih je imel lastnik.
8. Davek na promet nepremičnin, stroške
notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge
stroške oziroma dajatve plača kupec.
9. Vsaka od pogodbenih strank lahko
predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiško
knjižni prenos se opravi po plačilu celotne
kupnine.
10. Prodajalec, lahko postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla.
11. Vsa pojasnila v zvezi z javnim vabilom k nakupu dobijo interesenti pri Mestni občini Ptuj, Oddelek za gospodarsko
infrastrukturo in okolje, Mestni trg 1, soba
št. 42/2, tel. 02/748-29-64, kontaktna oseba
Bogdan Kovač.
Mestna občina Ptuj
Ob-70/07
Mestna občina Ptuj objavlja na podlagi
47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občine (Uradni list RS, št. 12/03 in
77/03) in sklepa Mestnega sveta občine Ptuj
sprejetega na 2. seji, dne 6. 12. 2006
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last
Mestne občine Ptuj
1. Predmet prodaje je nepremičnina:
1.1. poslovni prostor v izmeri 100,80 m2,
v pritličju stavbe Ormoška c. 19, Ptuj, parc.
št. 1519/2, vl. št. 3227 k.o. Ptuj, po izhodiščni vrednosti 48.083,66 EUR – prostor je
zaseden z najemnikom za določen čas;
1.2. poslovni prostor v izmeri 210 m2,
v prvem nadstropju stavbe Vošnjakova ul.
6, Ptuj, parc. št. 1383/3, vlož. št. 2667 k.o.
Ptuj, po izhodiščni vrednosti 113.086,30
EUR – prostor je zaseden z najemnikom za
nedoločen čas;
1.3. poslovni prostor v izmeri 28,02 m2,
v pritličju stavbe desno Vrazov trg 1, Ptuj,
vlož. št. 7748/11, nepremičnina 10.E k.o.
Ptuj, po izhodiščni vrednosti 10.097,86 EUR
– prostor je zaseden z najemnikom za nedoločen čas;
1.4. poslovni prostor v izmeri 119 m2, v
kletni etaži Aškerčeva ul. 8, Ptuj, parc. št.
1245, vlož. št. 744 k.o. Ptuj, po izhodiščni
vrednosti 4.590,22 EUR – prostor je nezaseden;
1.5. Poslovni prostor v izmeri 50,97 m2, v
pritličju stavbe Krempljeva ul. 3, Ptuj, parcelna št. 1235/1, vlož. št. 733 k.o. Ptuj, po izhodiščni vrednosti 31.296,94 EUR – prostor je
zaseden z najemnikom za nedoločen čas.
2. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko dajo pravne osebe, ki imajo sedež na
območju Republike Slovenije in fizične ose-
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be, ki so državljani Republike Slovenije. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih davščin.
Ponudniki za nakup nepremičnine svoje
pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali
osebno oddajo do vključno 27. 1. 2007, na
naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup poslovnega prostora«. Osebno
prenesene ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Mestno občino
Ptuj, Mestni trg 1, Oddelek za gospodarsko
infrastrukturo in okolje, soba št. 36/2, najkasneje do 12. ure.
Ponudba mora vsebovati:
– Potrdilo o vplačani varščini, ki znaša
10% tržne vrednosti nepremičnine, ki se
prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri Banki
Slovenije, št. 01296 – 0100016538. Neuspelemu ponudniku se varščina vrne brezobrestno v osmih dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb, uspelemu
pa poračuna pri plačilu nepremičnine po
sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli ponudnik brez opravičenega vzroka odstopi
od nakupa, varščina zapade v korist Mestne občine Ptuj.
– Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni.

– Višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti nepremičnine.
– Dokazila o finančnem stanju ponudnika: potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun (v primeru več
računov mora ponudnik predložiti za vsak
račun posebej), da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran – dokumenti ne smejo biti
starejši od 30 dni.
– Pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
3. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala
komisija, dne 30. 1. 2007, ob 14. uri, v sobi
št. 54/III na Mestni občini Ptuj, Mestni trg
1, Ptuj.
Komisija ne bo obravnavala ponudb najemnikov poslovnih prostorov, ki nimajo do
Mestne občine poravnanih vseh morebitnih
zapadlih obveznosti.
4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot edini kriterij
višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo
ponudnik z najvišjo ponudbeno ceno, pri
čemer ima najemnik poslovnega prostora ob
izpolnjevanju pogojev, pod enakimi pogoji
predkupno pravico, kar mora pisno izjaviti
v roku 3 dni od dneva poziva, če je oddal ponudbo. Kolikor najemnik ne uveljavlja
predkupne pravice, kupec zasedenega poslovnega prostora vstopi na mesto najemodajalca s sklenitvijo pogodbe.

5. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
6. Plačilo nepremičnine se opravi najkasneje v roku 8 dni po podpisu prodajne
pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se
pogodba razveljavi.
7. Poslovni prostori se prodajajo po
sistemu videno – kupljeno. Kupec kupuje
poslovni prostor v stanju, kakršno je in ne
more uveljaviti večjih pravic, ko jih je imel
lastnik.
8. Davek na promet nepremičnin, stroške
notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge
stroške oziroma dajatve plača kupec.
9. Vsaka od pogodbenih strank lahko
predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiško
knjižni prenos se opravi po plačilu celotne
kupnine.
10. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
11. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Mestni
občini Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, Mestni trg 1, soba št.
42/2, tel. 02/748-29-64 – kontaktna oseba
Bogdan Kovač.
Mestna občina Ptuj

Št. 478-34/2006-3
Ob-122/07
Na podlagi 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03) ter 89. člena Statuta Občine Semič
(Ur. l. RS, št. 107/06) objavlja Občina Semič v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Semič, št. 478-34/2006-2 z dne
22. 12. 2006

4. Pogoji, po katerih bodo zainteresirani kupci pridobivali podrobnejše informacije
o predmetu prodaje za namen oblikovanja
ponudbe za nakup: zainteresirani kupci lahko pridobijo vse informacije in pojasnila o
zemljiščih za oblikovanje ponudbe vsak delovni dan od 8. do 14. ure osebno na sedežu
Občine Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič ali
preko tel. 07/356-53-52 (Boštjan Ogulin).
5. Oblika in pogoji, pod katerimi kupec
predloži ponudbo
Prijava na javno zbiranje ponudb mora
vsebovati:
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpis iz sodnega registra za
pravne osebe,
– EMŠO in davčno številko za fizične
osebe oziroma matično in davčno številko
za pravne osebe,
– višino ponujene cene po m2, ki ne sme
biti nižja od izhodiščne vrednosti,
– potrdilo o plačani varščini v višini 10%
navedene izhodiščne cene,
– opis dejavnosti in predvideno število
zaposlenih.
Nepopolne vloge se ne bodo upoštevale.
Varščino v višini 1.495,65 EUR
(358.417,57 SIT) je potrebno poravnati na
podračun Občine Semič 01309-0100015998,

Rok za vlaganje prijav je vključno 23. 1.
2007, do 12. ure. Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič. Na kuverti
mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – PSC Vrtača. Na hrbtni
strani kuverte mora biti označen naslov pošiljatelja.
Upoštevane bodo vse ponudbe ponudnikov, ki bodo prispele v roku, navedenem
v javnem zbiranju ponudb in bodo pravilno
označene.
Izbrani interesent javnega zbiranja ponudb mora v roku 30 dni po prejemu obvestila o dodelitvi zemljišča skleniti pogodbo.
Vse dajatve v zvezi s pogodbo in vpisom v
zemljiško knjigo, plača kupec.
Varščina bo kupcu vračunana kot delno
plačilo kupnine. Interesentom, ki ne bodo
uspeli v javnem zbiranju ponudb, pa se
varščina vrne v roku 15 dni po prejemu
obvestila, brezobrestno. Interesentu, ki bo
izbran, pa bo odstopil od pogodbe oziroma
javnega zbiranja ponudb, se varščina ne
vrača.
Rok za plačilo kupnine je največ osem
dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve
računa. Kupnino je možno poravnati tudi v
daljšem obdobju v več obrokih, vendar mora
kupec neplačani del kupnine zavarovati z

javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnih zemljišč v pro
izvodno servisni coni Vrtača
1. Namen poziva, navedba prodajalca:
namen poziva za javno zbiranje ponudb je
prodaja stavbnega zemljišča v okviru ZN
PSC Vrtača.
Prodajalec navedene parcele je Občina
Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič.
2. Zakonska podlaga za prodajo
Prodaja se vrši na podlagi 45. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) ter 89.
člena Statuta Občine Semič (Ur. l. RS, št.
107/06).
3. Opis predmeta prodaje
Prodaja se naslednje stavbno zemljišče, po izhodiščni ceni 7,67 EUR/m2 (1.838
SIT/m2) brez DDV:
Zap. št.

Parc. št.

Vl. št.

Katastrska občina

Izmera v m2

1

3224/1

2089

Semič

1950

Na izhodiščno ceno se plača 20% DDV,
ki ga poravna kupec na podlagi izdanega
računa.
Zemljišče se nahaja v neposredni bližini
podjetja ISKRA kondenzatorji d.d. ob državni cesti Ručetna vas–Štrekljevec–Jugorje.
Interesenti si lahko ogledajo navedeno
lokacijo po zazidalnem načrtu na sedežu
Občine Semič oziroma na lokaciji sami.

Izhodiščna
cena/m2 v EUR
7,67

sklic 00 72210001-4783406-2007 najkasneje do zaključka zbiranja ponudb, s pripisom
varščina.
Prednost pri izbiri bodo imeli interesenti
po naslednjem vrstnem redu:
– kdor ponudi višjo ceno,
– ob enaki ceni načelo vrstnega reda
prispelosti ponudbe,
– tisti, ki bodo združevali več parcel.

Vrednost EUR

Vrednost SIT

14.956,50

3,584.175,66

nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv.
Kupec mora pričeti z gradnjo najkasneje
v roku treh let po sklenitvi pogodbe. Kolikor
kupec ne bo pričel z gradnjo v tem roku, je
dolžan vrniti prodajalki zemljišče, prodajalka pa mu vrne že plačane zneske kupnine, revalorizirane z indeksom rasti cen na
drobno, ki jih objavlja statistični urad RS, razen varščine, ki zapade v korist prodajalke.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V primeru prodaje zemljišča, ki je predmet te
pogodbe, si prodajalka izgovori predkupno
pravico in zemljišče plačati pod istimi pogoji,
kot je bilo prodano.
Občina Semič
Ob-36/07
Stečajni dolžnik Hidro Koper d.o.o. v stečaju, objavlja
poziv
za informativno zbiranje ponudb za
prodajo terjatve stečajnega dolžnika
Predmet zbiranja ponudb je terjatev, ki
jo prodajalec (stečajni dolžnik) izkazuje do
dolžnika Marinvest d.o.o., Izola, Tomažičeva
ul. 4/A, ki je izkazana s pravnomočno sodno
odločbo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Okrožnega sodišča v Kopru, St
29/2002.
Terjatev znaša 246.018,32 EUR
(58,955.830,62 SIT), ki se obrestuje po stopnji T+1% letno od 12. 12. 2002 do 12. 12.
2005, od 13. 12. 2005 dalje pa po obrestni
meri v višini zakonskih zamudnih obresti.
Predmet ponudbe je odkup terjatve v
celoti.
Ponudnik naj ponudi ceno in rok plačila,
ki ne sme biti daljši od 15 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe.
Prodajna pogodba se sklene v roku 8 dni
po izbiri ponudnika, kar se opravi v 8 dneh
po poteku roka za zbiranje ponudb.
Ponudbe se dostavijo na naslov: odv.
Brane Gorše, p.p. 313, 1002 Ljubljana s
pripisom “ponudba”.
Kupec plača morebitne davščine. Terjatev preide na kupca z dnem plačila kupnine
v celoti.
Ponudbe se štejejo za pravočasne, oddane najpozneje v roku 10 dni po objavi
tega oglasa.
Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe o prodaji terjatve z nobenim
od ponudnikov.
Vse informacije glede terjatev dobe ponudniki po tel. 01/256-38-18 med 13. in
15. uro.
Stečajni upravitelj Brane Gorše
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Evidence sindikatov
Št. 101-6/2006-3
Ob-40/07
Upravna enota Lendava, Oddelek za
občo upravo, upravne naloge in skupne
zadeve z dnem 28. 12. 2006 sprejme v
hrambo Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture – SVIZ Sindikat
osnovne šole Miška Kranjca Velika Polana
in ga vpiše v evidenco statutov sindikatov pod št. 60 z imenom: SVIZ Sindikat
osnovne šole Miška Kranjca Velika Polana, s sedežem v Veliki Polani 215/b, 9225
Velika Polana.
Št. 101-5/2006
Ob-42/07
V evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Izola se pri zap. št. 7 vpiše dne
20. 12. 2006 sprememba imena sindikata,
in sicer: Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije – sindikat
SGTŠ Izola.
Št. 101-6/2006-4
Ob-43/07
Upravna enota Gornja Radgona sprejme
v hrambo čistopis pravil: Pravila območne
organizacije SKEI Pomurje, Partizanska
21, 9250 Gornja Radgona,vpisana v evidenco statutov sindikatov dne 20. 12. 2006
pod zaporedno številko 69. S sprejemom
teh pravil v hrambo prenehajo veljati pravila sprejeta 22. 10. 1991 in vse spremembe
le-teh.
Št. 101-4/2006-4
Ob-45/07
Sindikatu kmetijstva in živilske industrije Slovenije, Sindikatu družbe Prašičereje
Podgrad, d.d., čigar pravila so bila vpisana
v evidenco statutov sindikatov, ki se vodi
pri Upravni enoti Gornja Radgona pod zap.
št. 54 z dne 8. 6. 2000 se spremeni naziv
sindikata in posledično tudi pravila: novi naziv se glasi: Sindikat družbe Prašičereje
Podgrad d.o.o.
Sprememba naziva sindikata in hramba novih pravil je vpisana v evidenco

 tatutov sindikatov pod zap. št. 70 dne
s
28. 12. 2006.
Št. 101-8/2006-4
Ob-46/07
Upravna enota Šmarje pri Jelšah z dnem
izdaje te odločbe sprejema v hrambo statut
Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Zdravilišče Rogaška Slatina – Zdravstvo d.o.o., vpisan v evidenco
statutov sindikatov dne 30. 11. 2006, pod
zaporedno št. 60, z nazivom: Pravila sindikata zavoda, sprejetega na ustanovni seji
dne 14. 11. 2005, s sedežem: Zdraviliški trg
9, 3250 Rogaška Slatina.
Št. 101-23/2006-2
Ob-61/07
Pravila sindikata Vrtca Ivana Glinška Maribor, vpisana v evidenco statutov sindikatov
pri Upravni enoti Maribor, dne 19. 11. 1993,
pod zaporedno številko 182, so bila spremenjena in sprejeta na zboru sindikata dne
10. 11. 2006 in doslej nosijo naziv: Pravila
sindikata zavoda SVIZ, ko je bilo spremenjeno in sprejeto tudi ime sindikata, ki odslej glasi: Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije, Vrtec Ivana
Glinška Maribor, skrajšano: SVIZ Vrtec
Ivana Glinška Maribor, s sedežem sindikata v Mariboru, Gledališka ulica 6.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 23 z dne 29. 12. 2006.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 101-8/2006
Ob-142/07
Pravila Sindikata območnega odbora
SVIZ Posavje, Trg svobode 42, 8290 Sevnica, ki so bila z odločbo št. 01100-0001/99
z dne 19. 4. 1999 vzeta v hrambo pri Upravni enoti Sevnica in vpisana v evidence pod
zaporedno številko 001/99, se vzamejo iz
hrambe in izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
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Št.

Objave po Zakonu o medijih
Št. 030-0001/2007-1
Ob-47/07
1. Ime medija: Novine.
2. Ime in priimek ter stalno bivališče oziroma firma in sedež izdajatelja: Občina Gornji
Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci.
3. Odgovorni urednik: župan, Franc
Šlihthuber.
4. Člani uredniškega odbora: Aleksander
Kerčmar, Sonja Kerčmar, Viljem Zrim, Matejka Bohar, Cvetka Gašpar, Brigita Andrejek, Marjana Časar.
5. Člani nadzornega odbora izdajatelja:
Simon Perš, Slavica Fartek, Štefan Žiško.
Ob-126/07
Ime medija: ATM TV Kranjska Gora.
Izdajatelj: Lokalna TV postaja ATM TV
Kranjska Gora.
Lastnik: ATM Elektronik d.o.o. – 100%.
Redno zaposleni dve osebi, ostali po pogodbah.
Direktor zavoda: Tomaž Arih.
Odgovorna urednica: Nataša Mrak.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.
Ob-127/07
Ime medija: Televizija Medvode.
Izdajatelj: Kabelska televizija Medvode.
Lastnik: Kabelska televizija Medvode,
Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode – 100%.
Imena članov sveta zavoda: Janez Strojan (predsednik sveta), Jože Šušteršič, Tomaž Oblak, Mojca Murnik, Vida Bališ, Brane
Križaj, Zori Bartol, Egidij Bučan, Uroš Košir,
Anđelko Vahtarič.
Direktor zavoda: Iztok Pipan.
Odgovorna urednica: Silvana Knok.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.
Ob-128/07
Ime medija:
1. Družina
2. Mavrica
3. Naša luč
4. Cerkev v sedanjem svetu
5. Božje okolje
6. Cerkveni glasbenik
7. Beseda med nami
8. Oznanjevalec
9. Communio
10. Jaslice.
Izdajatelj: Družina d.o.o., Krekov trg 1,
SI-1000 Ljubljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne osebe,
ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 5%
delež kapitala ali najmanj 5% delež upravljavskih oziroma glasovanih pravic:
1. Nadškofija Ljubljana, Ciril Metodov trg
4, SI-1000 Ljubljana (1/3),
2. Nadškofija Maribor, Slomškov trg 19,
SI-2000 Maribor (1/3),
3. Škofija Koper, Trg Brolo 11, SI-6001
Koper (1/3).
Uprava izdajatelja: dr. Janez Gril, direktor.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Vinko Jereb – predsednik, Andraž Stegu, Andrej Mesarec.
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Objave gospodarskih družb
Ob-52/07
Družbi Lesnina Trgovina d.o.o., vl. št.
1/25091/00, sodnega registra Okrožnega
sodišča v Ljubljani, kot prevzemna družba, in družba Lesnina Investicije d.o.o., vl.
št. 1/35206/00, sodnega registra Okrožnega sodišča v Ljubljani, kot prevzeta družba, na podlagi prvega odstavka 586. člena
ZGD obveščata družbenike in upnike, da
je bila dne 29. 12. 2006 podpisana pripojitvena pogodba o pripojitvi prevzete družbe
k prevzemni družbi. Družbi sta pogodbo o
pripojitvi dne 29. 12. 2006 predložili registrskemu sodišču.
Vsi družbeniki imajo pravico do vpogleda
listin iz drugega in tretjega odstavka 586.
člena ZGD na sedežu prevzemne družbe
vsak delovni dan med 9. in 14. uro. Družba mora vsakemu družbeniku na njegovo
zahtevo najkasneje naslednji delovni dan
brezplačno dati prepis teh listin.
O soglasju k pripojitvi bo odločal edini
družbenik prevzete družbe po izpolnitvi obveznosti in izteku rokov iz prvega odstavka
586. člena ZGD.
Prevzemna družba je edini družbenik
prevzete družbe in poslovodstvo prevzemne družbe ne zahteva, da bi o soglasju
za pripojitev odločala skupščina prevzemne
družbe. Kolikor bodo družbeniki prevzemne
družbe s poslovnimi deleži v višini več kot
dvajsetine osnovnega kapitala prevzemne
družbe v roku enega meseca od sprejema
sklepa edinega družbenika prevzete družbe o soglasju za pripojitev, zahtevali sklic
skupščine prevzemne družbe, ki naj odloči
o soglasju za pripojitev, bo o soglasju za pripojitev odločala na svoji seji tudi skupščina
prevzemne družbe.
Lesnina Finance d.o.o.
Lesnina Investicije d.o.o.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-49/07
V skladu z drugim odstavkom 520. člena
Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi sklepov edinega družbenika z dne 4. 1.
2007 družba Novum center za tehnološke
inovacije in trgovino, Celovška cesta 73,
1000 Ljubljana, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki znaša 59.422
EUR se zmanjša za znesek 51.922 EUR,
tako da znaša nominalni znesek osnovnega
kapitala 7.500 EUR.
Direktor družbe poziva upnike, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Družba bo upnikom, ki ne bi soglašali z
zmanjšanjem osnovnega kapitala, poravnala zahtevke ali zagotovila varščino.
Novum, d.o.o.
Šifrar Janez, direktor

Ob-50/07
Uprava družbe Zavarovalnice Tilia, d.d.,
Novo mesto je na podlagi 13.a člena Statuta
delniške zavarovalne družbe Zavarovalnice
Tilia, d.d., (odobreni kapital) in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l.
RS, št. 42/06), ki urejajo institut odobrenega
kapitala, dne 4. 1. 2007 sprejela
sklep
o povečanju osnovnega kapitala družbe
z izdajo novih delnic (odobreni kapital)
Osnovni
kapital
se
poveča
iz
4.930,000.000 SIT (20,572.525,45 EUR)
za 400,000.000 SIT (1,669.170,42 EUR) na
5.330,000.000 SIT (22,241.695,87 EUR) z
izdajo 40.000 novih delnic desete emisije.
Delnice so kosovne navadne/redne in imenske, ki dajejo njihovim imetnikom pravice
določene s Statutom delniške zavarovalne
družbe Zavarovalnice Tilia, d.d.
1. Namen povečanja osnovnega kapitala je:
– doseganje zajamčenega kapitala za
skupino življenjskih zavarovanj.
2. Celotni emisijski znesek delnic za povečanje osnovnega kapitala je 400,000.000
SIT (1,669.170,42 EUR) ali 10.000 SIT
(41,73 EUR)/delnico. Vplačani presežek
kapitala se izkaže kot kapitalska rezerva.
3. Novo izdane delnice se ponudijo v odkup dosedanjim delničarjem, ki so na dan
objave sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe z izdajo novih delnic (odobreni
kapital) vpisani v delniško knjigo pri Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana.
4. Povečanje osnovnega kapitala je
uspešno, če so vpisane in vplačane vse
razpisane delnice.
5. Izdaja delnic
Firma izdajatelja delnic: Zavarovalnica
Tilia d.d., Novo mesto, delniška zavarovalna
družba s popolno odgovornostjo.
Oznaka delnic: delnice so kosovne navadne, imenske delnice, ki z že izdanimi
delnicami tvorijo isti razred.
Skupna emisijska vrednost celotne izdaje: 400,000.000 SIT (1,669.170,42 EUR).
Emisijska vrednost ene delnice: 10.000
SIT (41,73 EUR).
Način oziroma oblika izdaje delnic: delnice bodo izdane v nematerializirani obliki.
Način izplačila dividende: po sklepu
skupščine.
Čas vpisa in vplačila delnic: dosedanji delničarji imajo 14 dni po objavi poenostavljenega prospekta na spletni strani Zavarovalnice Tilia, d.d., Novo mesto
http://www.zav-tilia.si/si/druzba/zamedije/sporocila/ prednostno pravico do vpisa
novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži
v osnovnem kapitalu.
Nevpisane in nevplačane delnice posameznih prednostnih upravičencev bodo
ponujene v odkup delničarjem, ki bodo izkoristili prednostno pravico do vpisa novih
delnic v 14-dnevnem roku. Delnice bodo
ponujene v odkup na dražbi, ki bo izvedena
1. dan po preteku 14-dnevnega roka. Točen
čas, kraj in pravila dražbe bodo določeni v
poenostavljenem prospektu.

Vpis in vplačilo delnic bosta za vse upravičence potekala pri banki, določeni s poenostavljenim prospektom.
Način vpisa in vplačila delnic: na vpisnih mestih, določenih s poenostavljenim
prospektom.
Oblika vplačila delnic: delnice se vplačujejo v celoti v gotovini, v polnem emisijskem
znesku.
Vrnitev vplačil: v primeru neizdaje delnic
zaradi neuspešnega vplačila, se bodo vplačila vrnila takoj.
Razred delnic: vse delnice tvorijo en razred.
Način objave izdaje delnic: o izdaji delnic
bo družba obvestila vse delničarje v Uradnem listu RS.
Postopek razdelitve in izročitve delnic:
delnice bodo razdeljene in izročene skladno
s predpisi o izdaji delnic v nematerializirani
obliki.
Način razpolaganja z delnicami: z delnicami bodo delničarji razpolagali skladno
s predpisi o izdaji delnic v nematerializirani
obliki.
Prednostna pravica imetnika delnic ob
novi izdaji: delničarji imajo v primeru povečanja osnovnega kapitala družbe prednostno pravico do vpisa novoizdanih delnic
pri povečanju osnovnega kapitala z vložki,
če prednostna pravica s sklepom o povečanju osnovnega kapitala ni v celoti ali delno
izključena.
6. Sklep ima naravo statutarnega sklepa
o spremembi statuta in se na njegovi podlagi spremenijo in uskladijo določbe statuta
ter izdela čistopis statuta. Skupščina je za
izdelavo sprememb in uskladitev ter čistopisa statuta pooblastila nadzorni svet.
Zavarovalnica Tilia d.d. Novo mesto
uprava družbe
Ob-84/07
Skladno z določbo drugega odstavka
502. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 družbenik Iglič Roman sprejmem
sklep, da se osnovni kapital v družbi zniža
zaradi izstopne izjave družbenika Perne Aleša za znesek 4,517.000 SIT, ker je z izstopom družbenika poslovni delež prenehal.
Tako znižani osnovni kapital znaša
4,517.000 SIT, kar v EUR znaša 18.849,107
EUR, kar je edini poslovni delež preostalega družbenika v družbi Unitap d.o.o. Trzin
Iglič Romana, ki s tem postane enoosebna
družba.«
Družbenik Iglič Roman upnike poziva, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala zaradi
izstopa družbenika Perne Aleša.
Unitap d.o.o. Trzin

Sklici skupščin
Ob-53/07
Uprava družbe Emona – blagovnica Bežigrad, d.d., na podlagi 295. člena Zakona
o gospodarskih družbah in statuta družbe
sklicuje
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sejo skupščine
družbe Emona – blagovnica Bežigrad,
d.d., Dunajska cesta 49, 1000 Ljubljana,
ki bo 16. 2. 2007 ob 9. uri v prostorih družbe na naslovu Dunajska cesta 49, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles (predsednik,
preštevalec in notar).
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predlagani dnevni
red.
Za predsednika skupščine se imenuje Janko Čevka.
Za preštevalca glasov se imenuje Peter
Beton.
Za sestavo notarskega zapisnika se potrdi
notar Jože Sikošek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2005 in odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto
2005.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2005.
b) Upravi in nadzornemu svetu družbe se
podeli razrešnico za poslovno leto 2005.
3. Seznanitev skupščine o tekočem poslovanju in poteku postopka prisilne poravnave.
4. Predlog za izvolitev članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: v nadzorni svet se za dobo
štirih let od 16. 2. 2007 dalje izvolijo Rudolf
Capuder, Janko Čevka in Peter Beton.
Gradivo za sejo skupščine s predlogi sklepov je na voljo v tajništvu uprave na sedežu
družbe, vsak delovnik od 9. do 12. ure v času
od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Na skupščini
delničarjev se odloča o objavljenih predlogih
sklepov po posameznih točkah dnevnega
reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7 dni
po objavi tega sklica v tajništvu uprave na
sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Glasovalno pravico lahko uresničijo vsi
delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci,
ki 3 dni pred zasedanjem skupščine v tajništvo
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na sejo
skupščine 15 minut pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidence in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpiskom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 15 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če ob napovedani
uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo na ponovnem zasedanju odločala ne glede na število prisotnih delnic.
Emona – blagovnica Bežigrad, d.d.
uprava družbe
Ob-97/07
Na podlagi statuta delniške družbe Iskraemeco, merjenje in upravljanje energije, d.d.,
Kranj, Savska loka 4, uprava družbe sklicuje
15. skupščino
družbe Iskraemeco, d.d., Kranj,

ki bo 14. februarja 2007 ob 14. uri v Kranju,
Savska loka 1, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava predlaga sprejem naslednjega
sklepa: izvolijo se organi skupščine po predlogu uprave.
2. Prehod osnovnega kapitala in nominalnih zneskov delnic na euro, uvedba kosovnih
delnic in spremembe statuta družbe.
a) Prehod osnovnega kapitala in nominalnih zneskov delnic na euro.
Uprava predlaga sprejem naslednjega
sklepa:
Osnovni kapital, ki znaša 3.794,290.000
SIT in je razdeljen na 379.429 navadnih delnic
z nominalno vrednostjo 10.000 SIT se na podlagi 693. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) preračuna iz tolarjev v euro tako,
da osnovni kapital družbe po novem znaša
15,833.572,17 EUR in je razdeljen na 379.429
navadnih delnic z nominalno vrednostjo 41,73
EUR. Medsebojna razmerja med pravicami,
povezanimi z delnicami, in razmerja njihovih
nominalnih zneskov do osnovnega kapitala ter razmerja glasovalnih pravic v delniški
družbi se zaradi preračuna tolarjev v euro ne
spremenijo.
Razlika v znesku, ki izhaja iz preračuna, v
višini 280,57 EUR, se pokrije iz drugih rezerv
iz dobička.
b) Uvedba kosovnih delnic in sprememba
statuta.
Uprava predlaga sprejem naslednjega
sklepa:
Osnovni kapital, ki znaša 15,833.572,17
EUR in je razdeljen na 379.429 navadnih delnic z nominalno vrednostjo 41,73 EUR se na
novo porazdeli v kosovne delnice.
Vse delnice se preoblikujejo v kosovne
delnice, in sicer se vsaka navadna delnica z
nominalnim zneskom 41,73 EUR nadomesti
z eno navadno imensko kosovno delnico. S
tem je osnovni kapital, ki znaša 15,833.572,17
EUR razdeljen na 379.429 navadnih imenskih
kosovnih delnic.
Na podlagi sklepov sprejetih pri točki 2.a)
in zaradi uskladitve z novim Zakonom o gospodarskim družbah se spremeni 3. člen Statuta, tako da se po novem glasi:
»Prvič: Osnovni kapital družbe znaša
15,833.572,17 EUR.
Drugič: Osnovni kapital je razdeljen na
379.429 navadnih imenskih kosovnih delnic.
Tretjič: Vse delnice so v celoti vplačane.
Četrtič: Delnice so izdane v nematerializirani obliki v skladu z veljavno zakonodajo.
Petič: Družba sme pridobivati lastne delnice le v primerih in pod pogoji, določenimi z
zakonom.«
c) Druge spremembe statuta.
Uprava predlaga sprejem naslednjega
sklepa:
Statut se dopolni in spremeni na naslednji
način:
– V točki »Četrtič« 1. člena statuta se črta
besedna zveza »blagovna in storitvena« ter
beseda »blagovna«. Tako spremenjena točka se glasi:
»Družba uporablja v poslovnem prometu
znamko, ki jo s sklepom določi uprava ob
soglasju nadzornega sveta. Kot znamka se
lahko določi tudi del ali celota v prejšnjih točkah navedene firme.«
– V 1. odstavku točke »Prvič« 4. člena statuta se besedna zveza »z novo izdajo delnic«
nadomesti z besedno zvezo »z vložki«, v 2.
odstavku točke »Prvič« 4. člena statuta pa se
v zadnjem stavku črta besedilo », ločeno za
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vsako vrsto delnice posebej«. Tako spremenjena točka se glasi:
»O povečanju osnovnega kapitala z vložki,
glede vrste ter razreda delnic, odloča skupščina z navadno večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.
Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z
njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe.
Prednostna pravica se lahko izključi samo na
podlagi sklepa skupščine, sprejetega s ¾ večino.«
– Točka »Drugič« 4. člena statuta se spremeni, tako da se glasi:
»Uprava družbe mora najkasneje v 14
dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo v
časniku Finance povabiti dotedanje delničarje
k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z
njihovo dotedanjo udeležbo. Če je pred objavo potrebno opraviti še druga dejanja oziroma
pridobiti dovoljenja ali soglasja, začne rok iz
prejšnjega stavka teči po opravi takih dejanj
oziroma pridobitvi dovoljenj ali soglasij. Dotedanji delničarji morajo novo izdane delnice
vpisati najkasneje v 30 dneh od dneva objave
v časniku Finance, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.«
– Točka »Šestič« 4. člena statuta se spremeni, tako da se glasi:
»Skupščina lahko v skladu z Zakonom o
gospodarskih družbah sklene, da se osnovni
kapital družbe poveča iz sredstev družbe.
Sklep o povečanju osnovnega kapitala temelji na sprejetem letnem poročilu za zadnje
poslovno leto.
S povečanjem osnovnega kapitala po tej
točki se lahko poveča pripadajoči znesek
posamezne kosovne delnice ali pa se izdajo nove kosovne delnice. Če se izdajo nove
delnice, pripadajo dotedanjim delničarjem
nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v
osnovnem kapitalu družbe.«
– Točka »Sedmič« 4. člena statuta se
spremeni, tako da se glasi:
»Družba lahko zmanjša osnovni kapital v
skladu z določili zakona.«
– V tretjem in četrtem odstavku točke
»Drugič » 5. člena statuta se beseda »razrešuje« zamenja z besedo »odpokliče«. Tako
spremenjena tretji in četrti odstavek točke
»Drugič » 5. člena statuta se glasita:
»Nadzorni svet imenuje in odpokliče upravo.
Delavskega direktorja imenuje in odpokliče
nadzorni svet na predlog sveta delavcev.«
– V točki »Drugič » 5. člena statuta se 5.
odstavek, ki se glasi: »Enega od članov uprave, če je imenovan, nadzorni svet določi kot
namestnika predsednika uprave.« črta. Dosedanji šesti odstavek točke »Drugič« 5. člena
statuta postane peti odstavek točke »Drugič«
5. člena statuta.
– Prvi odstavek točke »Tretjič« 5. člena
statuta se spremeni, tako da se glasi:
»Vsi člani družbe razen delavskega direktorja družbo zastopajo posamično. Delavski
direktor zastopa družbo skupaj s predsednikom uprave ali članom uprave.«
– V točki »Četrtič« 5. člena statuta se zadnji odstavek, ki se glasi: »Uprava ima v razmerju do skupščine pristojnosti in odgovornosti, ki jih določa zakon.« črta.
– Točka »Šestič« 5. člena statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Uprava sprejema odločitve iz svoje pristojnosti z večino opredeljenih glasov. V primeru neodločenega izida je odločilen glas
predsednika uprave.«
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– V drugem odstavku točke »Sedmič »5.
člena statuta se beseda »razreši« zamenja z
besedo »odpokliče«. Tako spremenjen drugi
odstavek točke »Sedmič »5. člena statuta
se glasi:
»Nadzorni svet lahko odpokliče delavskega direktorja na predlog sveta delavcev.«
– V točki »Tretjič« 6. člena statuta se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Če
predsednik nadzornega sveta najkasneje v
dveh tednih po prejemu pobude člana nadzornega sveta ne skliče seje, lahko to storita najmanj dva člana nadzornega sveta in
predlagata dnevni red.« Tako spremenjena
točka »Tretjič« 6. člena statuta se glasi:
»Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana sveta ali na pobudo uprave.
Pobuda za sklic seje mora vsebovati predlog
dnevnega reda ter namen in razloge sklica.
Če predsednik nadzornega sveta najkasneje v dveh tednih po prejemu pobude člana
nadzornega sveta ne skliče seje, lahko to
storita najmanj dva člana nadzornega sveta
in predlagata dnevni red.«
– V drugem odstavku točke »Šestič« 6.
člena statuta se beseda »predstavnik« zamenja z besedno zvezo »predsednik nadzornega«. Tako spremenjen drugi odstavek
točke »Šestič« 6. člena statuta se glasi:
»Nadzorni svet lahko veljavno sklepa tudi
brez prisotnosti članov, ki so predstavniki
zaposlenih, če predsednik nadzornega sveta
s sklepom ugotovi, do so bili vsi pravilno in
pravočasno vabljeni na sejo.«
– V drugem odstavku točke »Desetič«
6. člena statuta se beseda »bit« nadomesti
z besedo »biti«, beseda »skupščine« pa z
besedno zvezo »na skupščini«. Tako spremenjen drugi odstavek točke »Desetič« 6.
člena statuta se glasi:
»Sklep o predčasnem odpoklicu predstavnikov delničarjev mora biti sprejet s ¾
večino prisotnih glasov na skupščini, pogoje
odpoklica predstavnikov zaposlenih pa določi svet delavcev s svojim poslovnikom.«
– Točka »Drugič« 7. člena statuta se
spremeni tako, da se glasi:
»Skupščina odloča o:
– sprejemu letnega poročila, v primeru da
nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če
uprava in nadzorni svet prepustita odločitev
o sprejemu letnega poročila skupščini;
– uporabi bilančnega dobička;
– imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta ter sejninah za njihovo delo;
– podelitvi razrešnice članom uprave in
nadzornega sveta;
– spremembah statuta;
– povečanju in zmanjšanju osnovnega
kapitala;
– prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju;
– imenovanju revizorja,
– drugih zadevah, določenih s tem statutom ali zakonom.«
– Točka »Tretjič« 7. člena statuta se spremeni, tako da se glasi:
»Skupščina se skliče, kadar je to v korist
družbe ali kadar je to potrebno v skladu z
zakonom ali tem statutom.
Skupščino sklicuje uprava družbe. Uprava lahko skliče skupščino na lastno pobudo,
na zahtevo nadzornega sveta ali na pisno
zahtevo delničarjev družbe, katerih skupni
deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala. Delničarji, ki zahtevajo sklic skupščine,
morajo ob zahtevi posredovati upravi tudi
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obrazložen ter utemeljen namen in razlog
sklica. Kolikor uprava najkasneje v 20 dneh
po prejemu zahteve ne skliče skupščine, lahko upravičenci od sodišča zahtevajo, da jih
pooblasti za sklic skupščine.«
– Prvi odstavek točke »Četrtič« 7. člena
statuta se spremeni, tako da se glasi:
»Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred
zasedanjem skupščine z objavo v časopisu
Finance. V objavi se navede dnevni red ter
kraj in čas zasedanja.«
– V točki »Četrtič« 7. člena statuta se
zadnji odstavek, ki se glasi: »Delnice morajo ostati deponirane do izteka skupščine.
V tem času trgovanje in prenos delnic ni
dovoljen.« črta.
– V prvem odstavku točke »Petič« 7. člena statuta se črta besedilo », razen prednostnih,«. Tako spremenjen 1. odstavek točke
»Petič« 7. člena statuta se glasi:
»Vsaka polno plačana delnica daje imetniku en glas.«
– V drugem odstavku točke »Šestič« 7.
člena statuta se tretja alinea spremeni, tako
da se glasi:
»pogojnem povečanju osnovnega kapitala in odobrenem povečanju osnovnega
kapitala,«
– V točki »Sedmič« 7. člena statuta se
dodajo trije novi stavki, tako da se navedena
točka glasi:
»Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko
pooblaščencev. Pooblastilo mora biti pisno.
Ob organiziranem zbiranju pooblastil mora
biti le-to sestavljeno v skladu z zakonom. Za
udeležbo na skupščini se delničarji in pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumentom.
– Drugi odstavek točke »Drugič« 8. člena
statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Uprava je pooblaščena, da v skladu z
zakonom po poteku poslovnega leta izplača
vmesno dividendo, če predhodni obračun
za preteklo poslovno leto izkazuje čisti dobiček.«
– Točka »Prvič« 9. člena statuta se spremeni, tako da se glasi:
»Podatke ali sporočila, za katere zakon
določa dolžnost objave, bo družba objavljala
v časopisu Finance. Podatke ali sporočila,
za katere uprava meni, da so pomembni za
delničarje, bo družba objavljala na internetnih straneh družbe.«
– 11. člen statuta se spremeni, tako da
se glasi:
»Prvič: Statut začne veljati z dnevom vpisa v sodni register.
Drugič: Za uskladitev aktov družbe je zadolžena uprava družbe v roku enega leta po
vpisu sprememb statuta v sodni register.«
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:
Razveljavi se sklep, ki je bil sprejet pri 4.
točki dnevnega reda na 13. seji skupščine
družbe, ki je bila 13. 6. 2006, in s katerim
je bila za revizorja za poslovno leto 2006
imenovana revizijska družba Pricewaterhousecoopers, d.o.o., Ljubljana, Parmova 53,
Ljubljana.
Za poslovno leto 2006 se za revizorja
imenuje revizijska družba Deloitte revizija
d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 9, Ljub
ljana.
4. Prenehanje mandata članici nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:
Ugotovi se, da je Saša Homan z dnem
18. 12. 2006 odstopila z mesta članice nadzornega sveta. Za člana nadzornega sveta
se izvoli Kamel Merdjadi s štiriletnim mandatom, ki začne teči 15. 2. 2007.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda, pri 2. točki dnevnega reda pa po posameznih podtočkah.
Vsaka delnica daje delničarju pravico do
enega glasu na skupščini. Za sprejem sklepov dnevnega reda je potrebna večina oddanih glasov (navadna večina). Za sprejem
sklepov pod točkama 2.b in 2.c dnevnega
reda je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega
kapitala.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi sklica skupščine pisno podajo družbi razumno
utemeljen nasprotni predlog sklepov. Uprava
in nadzorni svet družbe bosta o morebitnih
predlogih sprejela svoja stališča najkasneje
dvanajst dni po sklicu skupščine in o tem obvestila delničarje z objavo na enak način, kot
je bil objavljen ta sklic.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih so delnice družbe vknjižene v delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Ob
organiziranem zbiranju pooblastil mora biti
le-to sestavljeno v skladu z veljavno zakonodajo.
Delničarji morajo svojo udeležbo na skupščini prijaviti upravi družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine.
Člani uprave in nadzornega sveta družbe
se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso
delničarji.
Gradivo za skupščino je vsak delovni dan
od objave sklica skupščine do dneva skupščine med 10. in 12. uro na vpogled v tajništvu družbe v Kranju, Savska loka 4.
Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja, s podpisom potrdijo svojo prisotnost
in prevzamejo glasovnice za glasovanje na
skupščini. Za udeležbo na skupščini se delničarji in pooblaščenci izkažejo z osebnim
dokumentom.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 14. februarja
2007 ob 14.30, v istih prostorih. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Uprava Iskraemeca, d.d. Kranj
predsednik uprave
mag. Janko Šteharnik
Ob-106/07
Uprava družbe Izoterm-Plama d.d., pro
izvodnja izolacijskih izdelkov Podgrad, vabi
delničarje na
15. sejo skupščine
Izoterm-Plama, d.d. Podgrad,
ki, bo dne 12. 2. 2007 ob 15. uri, na sedežu podjetja Podgrad 17, 6244 Podgrad.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov.
Uprava predlaga naslednji sklep:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za
predsednico skupščine se imenuje Mojca
Lukančič.
Za preštevalki glasov se imenujeta Marta
Vičič Baša in Irma Šuligoj.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
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2. Na podlagi 384. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06; ZGD-1)
družba ASPRA poslovno svetovanje d.o.o.,
Blažičeva 11, Ljubljana, kot imetnik skupaj
23.307 delnic družbe Izoterm-Plama, d.d.
Podgrad (v nadaljevanju »Družba«), ki predstavljajo 92,38% osnovnega kapitala Družbe,
zahteva sklic skupščine delničarjev, ki naj
odloča o naslednjem predlogu sklepa:
Prenos delnic manjšinskih delničarjev na
glavnega delničarja.
Predlog sklepa glavnega delničarja po
384. členu ZGD-1:
1. Na predlog delničarja ASPRA poslovno
svetovanje d.o.o., Blažičeva 11, 1000 Ljubljana, matična številka 1933086, v nadaljevanju: glavni delničar, ki je skladno s prvim odstavkom 384. člena ZGD-1 imetnik delnic, ki
presegajo 90% osnovnega kapitala družbe,
se delnice preostalih delničarjev (manjšinski
delničarji) prenesejo na glavnega delničarja.
2. Z vpisom sklepa o prenosu delnic v sodni register preidejo vse delnice manjšinskih
delničarjev na glavnega delničarja.
3. Glavni delničar je dolžan po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register plačati
manjšinskim delničarjem denarno odpravnino v znesku 64,68 EUR za vsako delnico.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji in
uveljavljajo glasovalno pravico na skupščini,
če so vpisani v delniško knjigo družbe na dan
31. 1. 2007 oziroma, če so njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki imajo pisno pooblastilo. Pooblastila za zastopanje na skupščini je
potrebno dati v hrambo na sedežu delniške
družbe, vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
naj najavi svojo udeležbo na skupščini najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine
v pisni obliki.
Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam
prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev
ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot
vstopnica za udeležbo na skupščini in druga
gradiva.
Celotno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, v tajništvu
družbe, vsak delovnik od 12. do 15. ure.
Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave tega sklica svoje pripombe ter morebitne nasprotne predloge pisno sporočijo
upravi. Uprava in nadzorni svet bosta o utemeljenih predlogih sprejela svoja stališča in
bosta o spreminjevalnih predlogih najpozneje
12 dni po sklicu skupščine obvestila imenske
delničarje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure
je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delnic.
Izoterm-Plama, d.d. Podgrad
prokurist
Damijan Hvala
Ob-107/07
Na podlagi 31. točke statuta družbe Pomorska družba, upravljanje holding družb
d.d., Portorož, sklicuje uprava in nadzorni
svet družbe
skupščino
Pomorske družbe d.d., Portorož,
ki bo dne 12. 2. 2007. ob 12. uri na sedežu družbe, Obala 55, Portorož.
Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

2. Program dokapitalizacije družbe.
3. Uskladitev osnovnega kapitala družbe
z eurom in preoblikovanje delnic z nominalni
zneskom v kosovne delnice.
4. Dokapitalizacija družbe s stvarnimi
vložki.
5. Uskladitev Statuta družbe.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa
skupščine: za predsednika skupščine Gregor Velkaverh, za namestnika predsednika
skupščine Mirko Grča, za preštevalke glasov
pa Beti Glavina Butinar, Veronika Vukič in
Marijeta Prodan.
2. Program dokapitalizacije družbe.
Predlog sklepa:
Sprejme se Program dokapitalizacije Pomorske družbe d.d. po katerem se poveča
osnovni kapital s ciljem pridobivanja sredstev za izpolnitev ciljev družbe.
Izvede se dokapitalizacija Pomorske
družbe d.d. v dveh korakih, v prvi fazi se
pretvorijo vse terjatve delničarjev do družbe
v osnovni kapital, in se to izvede s stvarnim
vložkom, v drugi fazi pa se razpiše dokapitalizacija družbe z denarnimi vložki do višine
1,000.000 €. Pri obeh se določi enak emisijski znesek.
3. Uskladitev osnovnega kapitala družbe
z eurom in preoblikovanje delnic z nominalni
zneskom v kosovne delnice.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe se uskladi z
evrom (€) in se preoblikujejo delnice z nominalnim zneskom v kosovne delnice, kot
sledi:
a) Delnica z dosedanjim nominalnim zneskom 1.000 SIT se nadomesti z eno kosovno
delnico.
b) Osnovni kapital družbe, ki znaša
55,064.000 SIT se pretvori v 229.778 EUR.
Osnovni kapital družbe je razdeljen v
55.064 navadnih (rednih) imenskih kosovnih delnic.
4. Dokapitalizacija družbe s stvarnimi
vložki.
Predlog sklepa:
Izvede se dokapitalizacija Pomorske
družbe d.d. s stvarnimi vložki na naslednji
način:
Osnovni kapital družbe se z 229.778
EUR poveča za 148.456 EUR na 378.234
EUR, ki je razdeljen na 90.640 navadnih
(rednih) imenskih kosovnih delnic.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede
z efektivnim povečanjem z izdajo 35.576 navadnih (rednih) imenskih kosovnih delnic.
Najnižji znesek (emisijski), ki mora biti
plačan ob pridobitvi kosovne delnice, je
87,63 EUR za eno navadno (redno) imensko kosovno delnico.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede
s stvarnim vložkom, ki ga vloži delničar Istrainvest d.o.o., Liminjanska 94a, Portorož,
v znesku najmanj 3,117.524,88 EUR, za katerega mu družba zagotovi 35.576 navadnih
(rednih) imenskih kosovnih delnic.
Stvarni vložek predstavljata dve terjatvi
družbe Istrainvest d.o.o., do družbe Pomorska družba d.d. na podlagi:
– posojilne pogodbe z dne 9. 6. 2006 za
znesek 16.000.000 USD, ki je bila zmanjšana z aneksom številka 1. z dne 21. 6. 2006.
na znesek 727,950.600 SIT,
– posojilne pogodbe z dne 19. 6. 2006 za
znesek 18.959.000 SIT, ki se obrestuje po
3,29% linearni letni obrestni meri od 19. 6.
2006 do vračila,
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v skupni vrednosti najmanj 3,117.524,88
EUR.
Novo izdane delnice bo v obsegu stvarnega vložka vpisal in vplačal delničar Istrainvest d.o.o.
Za vpis se sklene ustrezna pogodba s
katero bo posojilno razmerje ugasnilo s pretvorbo obeh terjatev v osnovni kapital. Prednostna pravica do vpisa novih delnic ostalih
delničarjev se izključi.
5. Uskladitev Statuta družbe.
Predlog sklepa:
Uskladi se Statut družbe kot sledi:
Člen petič Statuta se spremeni tako, da
sedaj glasi:
Osnovni kapital družbe znaša 378.234
EUR.
Osnovi kapital je razdeljen na 90.640 navadnih (rednih) imenskih kosovnih delnic.
Osnovni kapital je vplačan z gotovino in
dvema stvarnima vložkoma:
– s stvarnim vložkom, ki ga je vložil delničar Splošna plovba d.o.o. Portorož, ki predstavlja del obroka terjatve Splošne plovbe
d.o.o., do Genshipping Corporation, Monrovia na podlagi sklenjene pogodbe številka 24
z dne 20. 6. 1991 o prodaji ladje Portorož v
višini celotnega obroka 302.822 USD glavnice in 18 odstotkov obresti, skupaj 336.435,04
USD oziroma v vrednosti 52,064.000 SIT,
za kar je bilo zagotovljeno 52.064 navadnih
(rednih) imenskih kosovnih delnic;
– s stvarnim vložkom, ki ga vloži delničar
Istrainvest d.o.o. Portorož, ki ga predstavljata
dve terjatvi družbe Istrainvest d.o.o., do družbe Pomorska družba d.d. na podlagi:
– posojilne pogodbe z dne 9. 6. 2006 za
znesek 16,000.000 USD, ki je bila zmanjšana z aneksom številka1 z dne 21. 6. 2006 na
znesek 727,950.600 SIT, in
– posojilne pogodbe z dne 19. 6. 2006 za
znesek 18,959.000 SIT, ki se obrestuje po
3,29% linearni letni obrestni meri od 19. 6.
2006 do vračila,
v skupni vrednosti najmanj 3,117.524,88
EUR, za katerega mu družba zagotovi 35.576
navadnih (rednih) imenskih kosovnih delnic.
Navadne (redne) delnice so delnice, ki
dajejo njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividende),
– pravico do ustreznega dela preostalega
premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
Vse delnice so enega razreda in vse delnice so v celoti vplačane.
V ostalem ostaja Statut nespremenjen.
Notarka bo izdala prečiščeno besedilo Statuta družbe Pomorska družba d.d. s
spremembami.
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
vsem delničarjem na sedežu družbe vsak
dan med 10. in 15. uro. Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki, ki so na dan 12. 2.
2007 vpisani kot delničarji v delniški knjigi
družbe.
Glasovalno pravico lahko uresničuje le
tisti delničar, pooblaščenec oziroma zakoniti zastopnik, ki se pisno prijavi najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine. Prijava
je pravočasna, če prispe na sedež družbe
vključno do 9. 2. 2007.
Pooblaščenec delničarja mora k prijavi
priložiti tudi pisno pooblastilo za zastopanje
na skupščini.
Pomorska družba,
upravljanje holding družb d.d., Portorož
uprava/nadzorni svet družbe
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Zavarovanja terjatev
SV 737/06
Ob-166/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Sergeja Rojsa iz
Šmarja pri Jelšah z dne 19. 12. 2006, opr.
št. SV-737/06, je bilo 35,41 m2 veliko stanovanje št. 15 v pritličju stavbe Ulica Kozjanskega odreda 15 v Rogaški Slatini, stoječe
na parc. št. 618/2 k.o. Rogaška Slatina, last
Bele Dragice, EMŠO 0311951505477, Ulica
Kozjanskega odreda 15, Rogaška Slatina,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 175/93, sklenjene 18. 10.
1993 med Steklarno »Boris Kidrič« Rogaška
Slatina in Karlom Bele in na podlagi sklepa
o dedovanju Okrajnega sodišča v Šmarju
pri Jelšah z dne 25. 2. 2003, D 399/2002,
zastavljeno v korist upnika Vretič Janka,
EMŠO 0406973500127, Črnc 56, 8250
Brežice, za zavarovanje denarne terjatve
do Bele Dragice in Bele Silvestra, oba Ulica
Kozjanskega odreda 3, 3250 Rogaška Slatina, v višini 23.400 EUR s pripadki.
SV 1412/06
Ob-167/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-1412/06; DK-173/06
z dne 18. 12. 2006, je bila nepremičnina,
stanovanje v stanovanjski hiši Pražakova
1, Ljubljana, vl. št. 693, parc. št. 2229 k.o.
Tabor, ki leži v I. nadstropju v skupni izmeri 91,18 m2, ki je last zastavitelja Zagorc
Bojana, rojenega 14. 1. 1966, stanujočega
Pražakova ulica 11, Ljubljana, na podlagi
sklepa o dedovanju opr. št. IV D 728/2002,
Okrajnega sodišča v Ljubljani in popravnega sklepa o dedovanju z dne 27. 11. 2006,
Okrajnega sodišča v Ljubljani, zastavljeno
v korist upnice NLB Banke Domžale d.d.,
Ljubljanska cesta 62, Domžale, matična
številka 5101727, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 125.000 EUR s pripadki,
napram dolžniku Proplakat d.o.o., Savska
cesta 10, Ljubljana.
SV 6/07
Ob-168/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 6/07 z dne 5. 1. 2007,
je bila nepremičnina – z ident. št. 6.E – stanovanje št. 4 v I. nadstropju, v etaži 3,1, v
skupni izmeri 89,75 m2, v katastru stavb,
vpisani z identifikacijsko številko 638/343/6,
v večstanovanjski stavbi na naslovu Praprotnikova ulica 43, Maribor, stoječe na parc.
št. 402/30 in parc. št. 402/4, k.o. Krčevina
in kar vse je zastavitelj Potrč Marko, EMŠO
2005980500208, kot kupec pridobil na podlagi prodajne pogodbe z dne 23. 11. 2006,
ki jo je sklenil s prodajalcem Fürst Borutom, zastavljena v korist banke – upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s
sedežem na naslovu Trg republike 2, 1000
Ljubljana, matična številka 5860571, za zavarovanje neposredno izvršljive denarne
terjatve v višini 35.125 EUR s pripadki in

z obrestno mero, ki je spremenljiva ter je
za redne in interkalarne obresti enaka vsoti
Euriborja za 6-mesečne depozite in fiksnega
pribitka v višini 2,05% letno, s trenutno efektivno obrestno mero v višini 6,13%, s pogodbeno dogovorjenimi zamudnimi obrestmi v
višini 11,50% letno, ki se spreminjajo skladno s sklepom o obrestnih merah upnice,
z možnostjo odstopa od kreditne pogodbe
s strani upnice v primerih, natančno navedenih v osmem členu kreditne pogodbe št.
280-22801502983597, z vračilom glavnice
v 360 zaporednih mesečnih obveznostih, ki
zapadejo zadnji delovni dan v posameznem
koledarskem mesecu, z vsemi pripadki in
morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z
uveljavljanjem vračila terjatve in zapadlostjo
zadnje mesečne obveznosti kredita v plačilo
na dan 31. 1. 2037.
SV 2/07
Ob-169/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz
Postojne, opr. št. SV-2/07 z dne 9. 1. 2007,
je bilo stanovanje št. 1, v prvem nadstropju
zgradbe na naslovu Ljubljanska 11, Postojna, v skupni izmeri 79,97 m2, v zgradbi na
parceli št. 2605/10, k.o. Postojna, vpisani
v zemljiškoknjižnem vložku št. 372, k.o.
Postojna, last zastavitelja Milisava Savića,
stanujočega Rožna ulica 9, Postojna, zastavljeno v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank
d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična
št. 1319175, za zavarovanje denarne terjatve v višini 123.840,09 CHF, s končnim datumom zapadlosti terjatve – vračila posojila
31. 12. 2026 in dogovorjeno obrestno mero
v višini 6 mesečni CHF Libor + 1,9% letno.
SV 1331/06
Ob-170/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 1331/06 z dne 30. 6.
2006, je bil posamezen del stavbe, stanovanje št. 76 v 7. nadstropju, v skupni izmeri
66,40 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu
Novakova ulica 1, 1000 Ljubljana, stoječi
na parc. št. 1601, katastrska občina Bežigrad, last kreditojemalke Barbare Štukelj,
rojene 21. 2. 1971, stanujoče Beethovnova
ulica 12, 1000 Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z dne 12. 6. 2006, sklenjene s prodajalkama Mojco Gašperlin, rojeno
16.11,1960 in Špelo Gašperlin, rojeno 18. 7.
1987, obema stanujočima Novakova ulica 1,
1000 Ljubljana, zastavljeno v korist upnice
NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, matična
številka 5860571, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 82.000 EUR s pp.
SV 2287/06
Ob-171/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz
Ljubljane, opr. št. SV 2287/06, je bilo stanovanje št. 5, v izmeri 22 m2, v drugem
nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu
Stari trg 5, Ljubljana, stoječe na parc. št.

16, pripisano k zemljiškoknjižnemu vložku
št. 368, k.o. Ljubljana-mesto, zastavljeno v
korist banke Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
matična številka 5446546, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 50.200 CHF s pp,
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan vračila kredita.
SV 2308/06
Ob-172/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 2308/06, je bilo stanovanje št. 5, v skupni izmeri 31,35 m2, ki
se nahaja v prvem nadstropju stanovanjske
stavbe na naslovu Ulica Polonce Čude 1 v
Ljubljani, ki stoji na parc. št. 730/1, pripisano
k vl. št. 550, k.o. Štepanja vas, in s pripadajočim ustreznim solastniškim deležem na
skupnih prostorih delih in napravah ter funkcionalnem zemljišču stanovanjske stavbe,
last solidarnega poroka oziroma zastavitelja
Damjana Staneka, do celote, zastavljeno v
korist banke Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
matična številka 5446546, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 155.000 EUR s
pp.
SV 2489/06
Ob-173/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz
Ljubljane, opr. št. SV 2489/06, je bilo stanovanje št. 1 v izmeri 83,31 m2, v kleti stanovanjske hiše na naslovu Koroška 16, 1000
Ljubljana, stoječe na parceli št. 318, pripisano k zemljiškoknjižnemu vložku št. 412,
k.o. Bežigrad, s pripadajočim solastniškim
deležem na skupnih prostorih in napravah,
last Marije Ane Klampfer do celote, zastavljeno v korist banke Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana Šmartinska 140, 1000
Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 106.400
CHF s pp.
SV 664/06
Ob-177/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana,
opr. št. SV 664/06 z dne 6. 12. 2006, je bilo
stanovanje št. 1, v pritličju večstanovanjskega bloka Nazorjeva 12, Kranj, v izmeri
63,3, m2, v objektu stoječem na parceli št.
933/8, vpisanega v vložku št. 353 k.o. Kranj,
pridobljeno na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene dne 22. 1. 1999, med prodajalcema Nado Cosić in Vinkom Cosićem, oba
Nazorjeva ulica 12, Kranj ter družbo Svet
nepremičnine d.o.o., overjene pri notarju
Vojku Pintarju v Kranju, pod št. I OV 369/99
dne 3. 2. 1999, katerega lastnica je dolžnica
in zastaviteljica družba Svet nepremičnine
d.o.o. zastavljeno v korist upnice Nove KBM
d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 167.000
EUR s pripadki, ki zapade v plačilo 1. 12.
2009.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
LIK 176/2006
Os-54/07
To sodišče je s sklepom Lik 176/2006
dne 28. 12. 2006 zaključilo likvidacijski postopek nad dolžnikom ZPSI – Zavod za
pospeševanje sodelovanja z Italijo, Ljubljana, Tržaška 2 – v likvidaciji.
Po pravnomočnosti sklepa je odredilo
izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 12. 2006
St 242/2006
Os-55/07
To sodišče je s sklepom St 242/2006
dne 28. 12. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Atles, Tomaž Lesar s.p.,
Zadolje 8, Zadolje, 1310 Ribnica, izpostava AJPES: Novo mesto, matična številka: 1579401, davčna številka 84284137,
samostojni podjetnik posameznik, glavna
dejavnost: 20.100 (žaganje, skobljanje, impregniranje lesa).
Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Bončina iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun, št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 2. 4. 2007 ob 12.15 v razpravni dvorani
št. V, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 12. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 12. 2006
St 150/2006
Os-56/07
To sodišče je s sklepom St 150/2006
dne 3. 1. 2007 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Galerija »Anja«, Mara Gregurič s.p., Metoda Mikuža 16, Ljubljana,
matična številka 1480120, davčna številka
16382005.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Melita Butara iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu

senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,60 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun, št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 2. 4. 2007 ob 12. uri v razpravni dvorani
št. V/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 3. 1.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 1. 2007
Lik 205/2006
Os-57/07
To sodišče je s sklepom Lik 205/2006
dne 3. 1. 2007 začelo likvidacijski postopek
nad dolžnikom Zavod za raziskovanje in
izobraževanje Simedica, Ljubljana, Stegne 21, vl. št. 1/36203/00, matična številka
1716301.
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
Grega Erman, Pregljeva 31, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 7,93 EUR in največ
158,60 EUR ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun,
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 2. 4. 2007 ob 12.20 v razpravni dvorani
št. V., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
3. 1. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 1. 2007
St 260/2005
Os-58/07
To sodišče je s sklepom St 260/2005 dne
3. 1. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom MĐ - Grad d.o.o., Vulčeva 10,
Ljubljana – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 1. 2007
St 66/2006
Os-59/07
To sodišče je pod opr. št. St 66/2006
dne 6. 11. 2006 potrdilo prisilno poravnavo
nad dolžnikom Gorice, Trgovsko podjetje
d.o.o., Pesnica pri Mariboru 59e, Pesnica
in njegovimi upniki, ki glasi:

Razred A – ločitveni upniki – položaj
upnikov se po potrditvi prisilne poravnave
ne spremeni. Upniki bodo terjatve poplačane v višini 100%.
Razred B – razred terjatev iz naslova
neizplačanih plač in odpravnin (drugi odstavek 160. člena ZPPSL). Terjatve upnikov
bodo poplačane v višini 100% in se položaj
upnikov po potrditvi prisilne poravnave ne
spremeni.
Razred C – terjatev iz naslova obveznosti do delavcev, razen obveznosti iz razreda
B se v skladu s 1. točko drugega odstavka
48. člena ZPPSL, poplačajo v višini 60% od
njihove vrednosti oziroma 40% odpis, pri
čemer bo zmanjšana terjatev poplačana v
roku treh let od pravnomočnosti potrjene
prisilne poravnave.
Razred D – terjatve iz naslova obveznosti do države oziroma državnih institucij.
Terjatve upnikov se poplačajo v višini 60%
njihove vrednosti oziroma 40% odpis, pri
čemer bo zmanjšana terjatev poplačana v
roku treh let od pravnomočnosti potrjene
prisilne poravnave.
Za terjatve iz razreda D predlaga dolžnik v skladu s tretjim odstavkom 16. člena
ZFPP od odpust celotne obveznosti iz naslova zamudnih obresti, ki so se natekle od
neplačanih davkov in prispevkov, do dneva
postopka prisilne poravnave.
Razred E – terjatve iz naslova dolžnikovih dobaviteljev in posojilodajalcev. Terjatve
upnikov se poplačajo v višini 60% njihove
vrednosti oziroma 40% odpis, pri čemer bo
zmanjšana terjatev poplačana v roku treh
let od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave.
Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razredov se nahajajo v načrtu finančne reorganizacije, ki jo je predložil dolžnik.
Seznam upnikov, katerih terjatve so ugotovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov njihovih terjatev se nahajajo v
sklepu o prisilni poravnavi.
Prisilna poravnava nad zgoraj navedenim dolžnikom je postala pravnomočna dne
2. 12. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 29. 12. 2006
St 27/2004
Os-60/07
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Pletilstvo Nitka, Izdelava in prodaja pletenin in tekstila,
d.o.o., Nova Gorica, Cesta 25. junija 22,
Nova Gorica – v stečaju, zunaj naroka dne
28. 12. 2006 sklenilo:
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Pletilstvo Nitka, Izdelava in prodaja
pletenin in tekstila, d.o.o., Nova Gorica, Cesta 25. junija 22, Nova Gorica – v stečaju,
matična številka 5602343, šifra dejavnosti
17.720, se zaključi.
Pravnomočni sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
tukajšnjega sodišča.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo vsi pred-
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hodni vpisi pri stečajnem dolžniku v zvezi s
stečajnim postopkom.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Kopru v petnajstih dneh
od objave tega sklepa. Morebitno pritožbo
se vloži pisno v dveh izvodih pri tukajšnjem
sodišču.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 12. 2006
Št. 13/96
Os-62/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 13/96-397 z dne 3. 1. 2007, zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Sukno,
Tekstilno podjetje Zapuže d.o.o., Zapuže
10/a, Begunje na Gorenjskem.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 1. 2007
St 33/2006
Os-129/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 33/2006-19 z dne 3. 1. 2007, na podlagi
prvega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL)
začelo stečajni postopek nad dolžnikom
Keramičarstvo Dušan Padežnik, s.p.,
Brode 40, Škofja Loka, matična številka
5169863000, šifra dejavnosti 45.430, davčna številka 79650589 in postopek z istim
dnem zaključilo.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po objavi tega oklica.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz Poslovnega registra Slovenije.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 1. 2007
St 18/2005
Os-130/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 18/2005-80 z dne 3. 1. 2007, zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom TC Viktorija, trgovski center d.o.o., Pot za krajem
38, Kranj.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 1. 2007
St 58/2005
Os-132/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 58/2005-30 z dne 3. 1. 2007, zaključilo
likvidacijski postopek nad dolžnikom Vodovodna zadruga Golnik z.o.o., Golnik 63,
Golnik.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 1. 2007
St 29/04
Os-133/07
To sodišče je s sklepom St 29/2004 dne
3. 1. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom AS PROM Trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana – v stečaju, Bežigrad 6.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 1. 2007
St 190/2006
Os-134/07
To sodišče je s sklepom St 190/2006
dne 5. 1. 2007 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Mires – Bogdan Peternel
s.p. Ljubljana, Stegne 21, matična številka:
1084160, davčna številka 10470344.
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Za stečajno upraviteljico se imenuje Ljubica Prezelj iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 7,93 € in največ
158,57 € ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.:
01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 2. 4. 2007 ob 12.40 v razpravni dvorani
št. V, Oddelka za gospodarsko sodstvo na
Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 1.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2007
St 235/2006
Os-135/07
To sodišče je s sklepom St 235/2006 dne
5. 1. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Noviscom d.o.o., Motnica 7, Trzin,
matična številka 1662449.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Simona Goriup iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 7,93 EUR in največ
158,57 EUR ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 2. 4. 2007 ob 12.30 v razpravni dvorani
št. V, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 1.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2007
Lik 161/2006
Os-136/07
To sodišče je s sklepom Lik 161/2006
dne 4. 1. 2006 začelo likvidacijski postopek
nad dolžnikom Združenje za preprečevanje zlorabe otrok in pomoč v družini, Resljeva 18, Ljubljana, ki je na podlagi odločbe št. 0016/3-S-026-110/94 z dne 11. 8.
1994 vpisano v register društev pri Ministrstvu za notranje zadeve pod zaporedno
številko 1154.
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
Bojan Klenovšek iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register društev pri Ministrstvu za notranje zadeve.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo likvidacijski masi. Upnike
pozivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku likvidacij-

skega postopka. Prijave je treba vložiti v
dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi
dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 7,93 EUR in največ 158,57 EUR ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.:
11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 26. 3. 2007 ob 13. uri v razpravni dvorani št. I, Miklošičeva 7 tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
4. 1. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2007
St 21/2006
Os-137/07
To sodišče je 5. 1. 2007 izdalo sklep opr.
št. St 21/2006, da se začne stečajni postopek zoper Ogled, oglaševanje in elektronski svetlobni sistemi, d.o.o., Prvomajska
37, Nova Gorica, matična številka 5808421,
davčna številka 59800976 in šifra dejavnosti
74.400.
Stečajni upravitelj je Dušan Taljat, univ.
dipl. pravnik iz Tolmina, Tumov drevored 1.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v
višini 2% vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj
100 točk (7,93 EUR) in največ do vrednosti
2.000 točk (158,60 EUR). Takso je potrebno
plačati na TRR 01100-1000-339014, sklic
na št. 11-42218-7110006-00002106. Dokazilo o plačilu takse je potrebno priložiti prijavi
terjatve.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo 7. 5.
2007 ob 8.30 v sobi št. 116/I tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 1. 2007.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 1. 2007
St 27/2005
Os-138/07
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Vrtnarstvo in cvetličarstvo Cijan Mitja s.p., Ulica 9. septembra
134, Vrtojba, v stečaju, sklenilo:
Stečajni postopek v tej zadevi se zaključi.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v register samostojnih podjetnikov, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence
in storitve, Izpostava Nova Gorica.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka dolžnik preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi pri stečajnem dolžniku v zvezi s stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 1. 2007
St 39/2006
Os-139/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 39/2006, z dne 4. 1. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Topolnik Dejan
s.p., posredništvo, Majšperk 24, matična
številka 538831000, šifra dejavnosti 51.190,
davčna številka 36694193.
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Odslej firma glasi: Topolnik Dejan s.p.,
posredništvo, Majšperk 24 – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 3. 4.
2007, ob 8.30, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 1.
2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 4. 1. 2007
St 92/2006
Os-140/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 92/2006 z dne 3. 1. 2007 začelo stečajni postopek nad podjetjem Inštitut Kogos
kompleksno gospodarsko svetovanje
d.o.o., Maribor, Cesta k Tamu 6 in ga takoj zaključilo, ker je premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso, neznatne vrednosti.
Matična številka dolžnika je 5323410, šifra njegove dejavnosti pa 74.140.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 1. 2007
St 95/2003
Os-141/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 95/2003 z dne 3. 1. 2007 zaključilo stečajni postopek nad podjetjem Paking inženiring d.o.o. – v stečaju, Maribor, Industrijska ulica 9a, ker so bila končana vsa
opravila iz stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 1. 2007
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Arklinič
Bojan,
Goričak
40,
Ptuj,
maloobmejno
prepustnico,
št.
AH 000004776. gnn-247183
Bajželj Rot Anica, Pot na Jošta 037,
Kranj, potni list, št. P00331732, izdala UE
Kranj. gng-247315
Baričić Luka, SPLIT, STEPINČEVA
014, potni list, št. P00347292, izdala UE
Črnomelj. gnq-247305
Barkovič Zvonko, Brezje pri Veliki
Dolini 035, Jesenice na Dolenjskem, potni
list, št. P00406215, izdala UE Brežice.
gnb-247320
Biderman Bojan, Gorenji Leskovec 037,
Blanca, potni list, št. P01029502, izdala UE
Krško. gnr-247279
Breznik Leni, Kajakaška cesta 027,
Ljubljana – Šmartno, potni list, št. P00347586,
izdala UE Ljubljana. gni-247313
Cimirotič Sebastjan, Polhograjska cesta
006, Dobrova, potni list, št. P00061043,
izdala UE Ljubljana. gny-247297
Curk Peter, Štajerska cesta 050, Ljubljana
– Črnuče, potni list, št. P00386540, izdala
UE Ljubljana. gni-247288
Čačinovič Marko, Cvetkova ulica 009,
Murska Sobota, potni list, št. P00249900,
izdala UE Murska Sobota. gng-247290
Dimnik Boštjan, Litijska cesta 170, Ljubljana – Dobrunje, potni list, št. P00574639,
izdala UE Ljubljana. gnf-247316
Dvoršek Tanja, Ogljenšak 016A, Zgornja
Polskava, potni list, št. P00387070, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnf-247291
Grobelnik Sebastjan, Mariborska cesta
011, Mežica, potni list, št. P00985809, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnp-247281
Hari Benjamin, Krašči 056, Cankova,
potni list, št. P00176419, izdala UE MZZ.
gnd-247293
Horvat Monika, Zenkovci 010, Bodonci,
potni list, št. P00673072, izdala UE Murska
Sobota. gnw-247299
Hübscher Alja, Gradišče nad Pijavo Gorico
192, Škofljica, potni list, št. P00663404,
izdala UE Ljubljana. gnk-247286
Ikić Sejad, Jemčeva cesta 046, Trzin,
potni list, št. P01000851, izdala UE Domžale.
gns-247278
Jogan Maja, Tomšičeva ulica 001,
Sežana, potni list, št. P00420175, izdala
UE Sežana. gnm-247309
Jovanović Sandra, Gaberca 036, Lovrenc
na Pohorju, potni list, št. P00752949, izdala
UE Ruše. gnn-247308
Kačar Djevahira, Vaše 015H, Medvode,
potni list, št. P00683122, izdala UE Ljubljana.
gns-247303
Kačar Samir, Vaše 015H, Medvode, potni
list, št. PB0002765, izdala UE Ljubljana.
gnr-247304
Kozlevčar Miran, Bevče 019A, Velenje,
potni list, št. P01156390, izdala UE Velenje.
gno-247282
Krašovec Jožica, Cesta na grad 029,
Podčetrtek, potni list, št. P00299202, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnv-247300

Kun Mitja, Gmajna 056A, Slovenj
Gradec, potni list, št. P00249873, izdala UE
Slovenj Gradec. gnn-247283
Marinič Boris, Lamutova ulica 020,
Ljubljana, potni list, št. P00704535, izdala
UE Ljubljana. gnp-247306
Matjašič Olga, Gospodinjska ulica 009,
Ljubljana, potni list, št. P00553266, izdala
UE Ljubljana. gnj-247287
Mesner Aleš, Bolkova ulica 015B,
Radomlje, potni list, št. P00098585, izdala
UE MNZ. gnk-247311
Mrak Brigita, Podsmreka 003, Dobrova,
potni list, št. P00223246, izdala UE Ljubljana.
gnd-247318
Mrak Ivica, Podsmreka 003, Dobrova,
potni list, št. P00353539, izdala UE
Ljubljana. gne-247317
Nevečny Marinič Vojka, Lamutova ulica
020, Ljubljana, potni list, št. P00704536,
izdala UE Ljubljana. gny-247322
Pahole Simona, Šaleška cesta 002A,
Velenje, potni list, št. P00341713, izdala UE
Velenje. gnq-247280
Posel Robert, Zelena pot 015, Ljubljana,
potni list, št. P00607698, izdala UE Ljubljana.
gnz-247296
Pucelj Janez, Vreskovo 062, Trbovlje,
potni list, št. P00308229, izdala UE Trbovlje.
gnl-247310
Pučnik Bojan, Cesta na Vrtače 001,
Velenje, potni list, št. P00928975, izdala UE
Velenje. gne-247292
Race Helena, Rodik 004A, Kozina, potni
list, št. P00480894, izdala UE Sežana.
gnx-247323
Robežnik Anton, Podpeška cesta
143, Brezovica pri Ljubljani, potni list,
št. P00891880, izdala UE Ljubljana.
gnl-247285
Rot Miha, Pot na Jošta 037, Kranj,
potni list, št. P01190485, izdala UE Celje.
gnz-247321
Rozman Maja, Kanižarica 046, Črnomelj,
potni list, št. P00869594, izdala UE Črnomelj.
gnb-247295
Rupnik Matej, Ulica Lojzeta Spacala 036,
Ljubljana, potni list, št. P00322362, izdala
UE Ljubljana. gnh-247314
Savski Milka, Zoisova ulica 003, Celje,
potni list, št. P00590972, izdala UE Celje.
gnm-247284
Simić Verica, Prvomajska ulica 003, Nova
Gorica, potni list, št. P00496970, izdala UE
Nova Gorica. gnt-247302
Slevec Jakob, Peking, Kitajska, potni list,
št. P00230809. gnc-247094
Sluga Katarina, Pod vrbami 042,
Ljubljana, potni list, št. P00173930, izdala
UE Ljubljana. gnc-247319
Sunko Blaž, Radomerje 014L, Ljutomer,
potni list, št. P00309949, izdala UE Ljutomer.
gnh-247289
Štos Ruža, Rusjanov trg 003, Ljubljana,
potni list, št. P00483662, izdala UE Ljubljana.
gno-247307
Tomić Marina, Polzela 207B, Polzela,
potni list, št. P00214817, izdala UE Žalec.
gnc-247294
Uljarević Rajko, Puškinova ulica 012,
Maribor, potni list, št. P01115337, izdala UE
Maribor. gnx-247298

Virtovšek Tanika, Ceste 006B, Rogaška
Slatina, potni list, št. P00231081, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnu-247301
Žerdoner Andreja, Ulica prvoborcev 019,
Ljubljana, potni list, št. P00078179, izdala
UE Ljubljana. gnj-247312

Osebne izkaznice preklicujejo
Abrahamsberg Miha, Jenkova ulica 18,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001178145.
gnf-246841
Arnšek Ciril Cvetko, Vojkova cesta 91,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000341027.
gnl-246910
Bedjanič Andrej, Čevljarska ulica
4, Orehova vas, osebno izkaznico, št.
001144474. gns-247053
Benko Bela, Lemerje 71, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000730122.
gny-246872
Benković Mijo, Ulica Metoda Mikuža 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000018038.
gnn-247258
Berglez Viktor, Jakopičeva ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001476765.
gnh-246914
Berke Simona, Ulica Juša Kramarja
4, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001899309. gnx-246873
Bevc Anja, Polje, cesta V/1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001141398.
gnu-246751
Bizjak Zoran, Ulica Rezke Dragarjeve 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000352082.
gnd-246918
Blagojević Sveto, Dolenjska cesta 329,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 001922437.
gnq-246930
Blagotinšek Branka, Jerihova cesta 9,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000105363.
gnl-246785
Bole Ivan, Ulica Dušana Kraigherja 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000867479.
gng-247265
Borec Alojzija, Komanova ulica 35,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000046186.
gny-247247
Božič Bernardka, Litostrojska cesta 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001185858.
gny-246922
Bračko Martin, Rošpoh 63, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001610431.
gnc-246844
Breg Matilda, Štrekljeva ulica 44,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000082768.
gnz-246846
Bremec Bogdan, Ajševica 28/b, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001699913.
gnf-246866
Breznik Janja, Pot k sejmišču 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000757858.
gny-247272
Breznikar Andrej, Marija Gradec 62,
Laško, osebno izkaznico, št. 000200703.
gnp-247131
Brglez Iztok, Slamnikarska cesta 1/b,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001864233.
gnu-247026
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Bržan Roy, Barvarska ulica 8, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001712806. gnm-247159
Bubnič Milan, Klenik 38, Postojna, osebno
izkaznico, št. 001315275. gng-246840
Bunić Gordana, Clevelandska ulica 47,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002031615.
gnw-246899
Burgar Ivanka, Spodnji Brnik 56, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
000497271. gns-247128
Burger Tadej, Šmihel 8, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
000080297.
gng-247044
Camlek Marija, Tomšičeva ulica 49,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
000207939. gnv-246775
Cirjak Nuška, Arnovo selo 18/a,
Brežice, osebno izkaznico, št. 001799641.
gnm-247059
Cizl Aljoša, Filipičeva ulica 27, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001990569.
gnb-247220
Cunder Pogačnik Zvezda, Triglvska
ulica 22, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001174878. gnq-247230
Češnovar Marija, Dolenjska cesta 45/c,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000426841.
gnj-247237
Čibej Vid, Ponirkova ulica 18, Ig, osebno
izkaznico, št. 001034274. gnr-247229
Dagarin Nataša, Železnica 6, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001890705.
gnm-246859
Dečman Bernard, Cesta komandanta
Staneta 12, Litija, osebno izkaznico, št.
002026252. gns-246878
Dežman Pavla, Hlebce 4, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
000486601.
gnz-246746
Dimic Robert, Ulica 27. decembra 20,
Bistrica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
001553784. gnt-247152
Dobaj Rudolf, Žepovci 59, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001849905.
gnq-246780
Doblekar Erika, Račica 5, Litija, osebno
izkaznico, št. 000799111. gnn-247108
Doblekar Hana, Račica 5, Litija, osebno
izkaznico, št. 002027054. gnm-247109
Dobnikar Ivan, Kropova ulica 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001113774.
gnp-247256
Dobrila Ljudmila, Pod Taborom 7,
Sežana, osebno izkaznico, št. 000802964.
gnr-246804
Dobrila Sabina, Plešivica 1/d, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
001137337.
gnq-246805
Dolinar Iva, Tacenska cesta 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000952573.
gnn-246808
Dolinšek Helena, Mekinje, Cesta treh
talcev 28/c, Kamnik, osebno izkaznico, št.
001125926. gnx-246798
Dovečer Aleksander, Trška ulica 6/a,
Središče ob Dravi, osebno izkaznico, št.
001878881. gnk-246811
Drčar Marjeta, Vinje 11, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 002060451. gnx-247098
Erbus Janja, Brstje 24/a, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001345887. gnr-246779
Fileš Peter, Anžurjeva ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001234322.
gnf-247191
Filipović Slobodan, Slokanova ulica 16,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000328342.
gni-247213

Flajs Matej, Naselje heroja Maroka 16,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 001602165.
gnb-246770
Franzot Tone, Franketova ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000268989.
gnl-247235
Fras Slavica, Koseskega ulica 29,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000078557.
gnm-247209
Frešer Štefanija, Vrhole pri Slov. Konjicah
46/a, Zgornja Ložnica, osebno izkaznico, št.
001780203. gng-246890
Funda Bojan, Cesta 4. maja 22,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 000697941.
gnn-246883
Furst Terezija, Mestni trg 20, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001757975.
gnp-246931
Gal Ivana, Višnarjeva ulica 5, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
000171923.
gnb-246745
Gerkšič Marko, Gornji Suhor pri Metliki
1, Suhor, osebno izkaznico, št. 000371495.
gnl-246885
Glinšek Domen, Škrilje 48, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001923365.
gne-246917
Globočnik Milena, Gorenje Blato 101,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000517324.
gnb-246920
Gogala Franc, Male Dole pri Temenici 14,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001057849.
gnz-247146
Golavšek Natalija, Velenjska cesta 13,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001755698.
gnn-247083
Gregorič Dragica, Kunaverjeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000403938.
gne-247267
Gregorin Gorazd, Notranjska cesta 13/b,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001584166.
gnj-246887
Gričnik Primož, Pekre, Bezjakova
ulica 65, Maribor, osebno izkaznico, št.
000015946. gnn-247208
Haler Franc, Ulica Veljka Vlahovića 37,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000956664.
gnk-247211
Hamler Tomaž, Črešnjevci 76/a, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 002042170.
gnm-246784
Harmandić Mojca, Ragovska ulica
12, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001699661. gnb-247045
Hasovič Petra, Vogelna ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001338472.
gnh-247264
Herga Patricia, Juršinci 4/c, Juršinci,
osebno
izkaznico,
št.
001359986.
gnl-247185
Hmelak Gorenjak Alenka, Razvanje,
Na Pušo 3, Maribor, osebno izkaznico, št.
000956862. gnj-247212
Hočevar Elizabeta, Cesta v Kostanj 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000672429.
gnx-247248
Hohler Sandra, Modrič 2, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001660805.
gnf-246891
Horvat Anton, Velika Polana 164, Velika
Polana, osebno izkaznico, št. 000672398.
gnp-247181
Horvat Ivan, Šarhova ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001127228.
gnd-247243
Horvat Jožef, Lendavska cesta 28,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001396811. gnu-247051
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Horvat Jožef, Ulica Prekmurske čete
140, Črenšovci, osebno izkaznico, št.
001823673. gnq-247180
Horvat Nataša, Ruška cesta 102,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001312395.
gno-247207
Horvat Vladimir, Stantetova ulica 16,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000388137.
gnp-247210
Hruševar Marta, Stanetova ulica 3,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 001068717.
gnv-247025
Huremovič Denis, Gradnikova cesta
81, Radovljica, osebno izkaznico, št.
002044861. gnq-246830
Iglič Miloš, Volavlje 1/b, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000306917. gnt-246752
Ikić Ćamil, Šalk 90, Velenje, osebno
izkaznico, št. 001940414. gns-246803
Iršič Matjaž, Vojašniška ulica 8,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000134071.
gnh-247214
Ivanković Marija, Vodnikova cesta 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000264780.
gnj-247262
Jamnik Maja, Celovška cesta 181,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001880439.
gnr-246929
Jaušovec Angela, Partizanska cesta 15,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000096692.
gnc-247219
Jeranko Boštjan, Babno 7, Celje, osebno
izkaznico, št. 000788869. gnx-247148
Jeras Marko, Langusova ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000287899.
gnh-247239
Jerković Perica, Cesta na Markovec 48,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
002042436. gnq-247155
Jokanović Sandra, Novi log 4, Hrastnik,
osebno
izkaznico,
št.
002037521.
gnt-246877
Jokanović Sanela, Novi log 4, Hrastnik,
osebno
izkaznico,
št.
002037518.
gnu-246876
Jovović Mara, Zofke Kvedrove ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000038603.
gnk-246911
Juras Alen, Ulica bratov Martinec 43,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001596768.
gns-247253
Jurič Andrej, Zgornja Bistrica 70,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001118556. gng-247115
Karner Avgust, Otuški Vrh 104,
Dravograd,
osebno
izkaznico,
št.
001494388. gnb-247095
Kavčič Urška, Brezje pri Dobrovi 70/a,
Dobrova, osebno izkaznico, št. 000032104.
gnq-247255
Kavrečič Berlot Franka, Jagodje, Ilirska
ulica 12, Izola – Isola, osebno izkaznico, št.
001473941. gne-246817
Kerčmar Mira, Špicarjeva ulica 10,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 001251588.
gns-246828
Kirn Anja, Stanetova cesta 20, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001714934.
gnb-247195
Klepej Frančiška, Na zelenici 10,
Prebold, osebno izkaznico, št. 000200913.
gnb-246870
Klopčič Vanda, Aškerčeva ulica 44,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001961431.
gnt-247027
Kmet Karolina, Ljubljanska cesta
90, Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št.
000390710. gnl-246860
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Kmetec Žiga, Dravski Dvor, Kidričeva
cesta 3, Maribor, osebno izkaznico, št.
001161945. gnb-246845
Koban Aleksandra, Gaj, Ozka ulica 8,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001836168. gnh-247114
Kokollari Feriz, Ulica Toneta Melive 2,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
000032166. gne-247042
Kolar Uroš, Laze 81, Logatec, osebno
izkaznico, št. 001734032. gni-246888
Končar Maja, Valvasorjeva ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001067638.
gno-247232
Kopač Janez, Kotnikova ulica 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000117034.
gnx-246923
Korak Ludvik, Mršeča vas 1, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001748492.
gnw-246874
Korber Franc, Letuš 83, Žalec, osebno
izkaznico, št. 000358674. gnd-246868
Kos Stanislav, Nusdorferjeva ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001665418.
gns-246753
Kosaber Mitja, Koretno 16, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 001823921.
gnc-246894
Koser Gordana, Sokolska ulica 105,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000280363.
gnr-247204
Kosirnik Franc, Tunjiška mlaka 12,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001739551.
gnv-246800
Košuta Zmagica, Ravne 9/a, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
000754007.
gnn-247133
Krajnc Danilo, Litostrojska cesta 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002051936.
gng-247240
Kralj Tomaž, Graška cesta 41, Litija,
osebno
izkaznico,
št.
001039639.
gnk-247111
Kramberger Nina, Brstje 29/a, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001359918. gns-246778
Kraner Dejan, Goriška ulica 15,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001086261.
gny-246847
Kranjc Veronika, Plešivica, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 000805606.
gnz-247071
Kraševec Manca, Cesta 24. junija 80,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001078300.
gnx-247223
Krese Maja, Pod lipami 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001876367.
gnm-246909
Krivec
Aleksandra,
Zbelovo
53,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
000281194. gnc-246769
Križ Marjan, Gradež 136, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000184509.
gni-247263
Križman Domen, Vrtojba, Ulica Zapučke
12/h, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001360545. gnw-247199
Krumpak Iztok, Jagodje, Pod vinogradi
11, Izola – Isola, osebno izkaznico, št.
001242473. gnw-247124
Krumpak Žan, Jagodje, Pod vinogradi
11, Izola – Isola, osebno izkaznico, št.
001965501. gnx-247123
Kuder Oton, Galicija 64, Žalec, osebno
izkaznico, št. 000897027. gnm-247084
Kuhar Karl, Rožičeva ulica 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000449901.
gnz-246921
Kukavica Marijana, Zaloška cesta 195,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000526039.
gnm-247259
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Kuščer Lana, Koblarjeva ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001373290.
gns-247228
Lavrič Breda, Fani Grumove 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000464735.
gnv-246750
Leban Srečko, Šolska ulica 19,
Solkan, osebno izkaznico, št. 001618488.
gnq-247080
Leben Niko, Letenice 25, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
000738836.
gnn-246833
Lenarčič Viktorija, Ulica bratov Učakar 76,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000440145.
gni-246913
Lenič Štefanija, Pri pošti 2, Semič, osebno
izkaznico, št. 001455029. gno-247132
Lepoša Alojzija, Slatinska cesta 14,
Radenci, osebno izkaznico, št. 000042020.
gnu-246801
Levačić Vlado, Lucija, Ukmarjeva ulica 6,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
000237091. gnv-247125
Lomović
Stanislava,
Gregorčičev
drevored 6, Ptuj, osebno izkaznico, št.
000499340. gnu-246776
Lužar Irena Janja, Mikrška ulica 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001588834.
gnv-246900
Mahmić Edham, Bevkova ulica 2,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 001920241.
gnr-246879
Malić Danijel, Gotska ulica 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001876004.
gnx-246898
Malnar Mihaela, Selšček 26, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
002069108.
gnz-247196
Marc Marija, Planina 77, Planina, osebno
izkaznico, št. 000550271. gnx-246773
Marinc Vera, Pražakova ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000434280.
gnr-247254
Martinc Alenka, Cesta 4. julija 60/a,
Krško, osebno izkaznico, št. 001464913.
gnh-246864
Marzidovšek Marija, Engelsova ulica
62/a, Maribor, osebno izkaznico, št.
000045185. gnr-246854
Matić Alojzija Slava, Verovškova ulica 43,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000022934.
gnm-246809
Matijević Miha, Hrpelje, Nova pot 17,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001419547.
gnp-246806
Maver Karmen, Dolenja Nemška vas 61,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 001717516.
gnk-246761
Medved Andreja, Velika Loka 45,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001527795.
gne-247142
Mesarec Helena, Poštna ulica 3,
Ormož, osebno izkaznico, št. 000220986.
gnc-247194
Meško Jaka, Močnikova ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000416617.
gng-247190
Milenkovska Zorica, Kržišnikova ulica 8,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001597246.
gnk-247261
Milinković
Vesna,
Cesta
Josipa
Ribičiča 20d, Rakek, osebno izkaznico, št.
001844611. gnm-246884
Molnar Nikola, Obala 128, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 001730559.
gnl-246835
Mostler Marija, Trubarjeva ulica 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000322591.
gnx-246848

Možek France, Kamnik pod Krimom 42,
Preserje, osebno izkaznico, št. 000294128.
gnz-246896
Mraz Terezija, Ljubljanska ulica 102,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000161620.
gnz-247221
Murko Denis, Zgornje Negonje 30,
Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
002032975. gnb-246895
Naglič Marica, Remšnik 30, Radlje ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 000990515.
gnl-247135
Nerat Bojan, Mlinska ulica 34, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000170787.
gny-247222
Nikolić Bora, Zlato polje 3/b, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001599148.
gnk-247136
Novak Aljoša, Trg prekomorskih brigad 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001757364.
gnu-246926
Novak Kaja, Radvanjska cesta 28,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001328557.
gnt-246852
Novinec Roman, Ulica Ane Galetove 2,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001763917.
gnn-246858
Nuhanović Refika, Dolenjska cesta 250,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 001803688.
gno-247257
Obreza Miran, Jačka 53/b, Logatec, osebno izkaznico, št. 001556790. gnk-246886
Ocvirk Iva, Črtomirova ulica 31,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000452983.
gnj-246912
Ojsterpek Janja, Plešivica 57, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 002001602.
gny-247072
Ojsteršek Anže, Plešivica 57, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 002001605.
gnx-247073
Olenik Ramona, Kampel 64, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001698351. gns-247153
Orešković Tea, Krejova ulica 21,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001359518.
gnf-247216
Osmanagić Samka, Miklošičeva cesta
15/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000539957. gno-246907
Oštarič Marjan, Gotska ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000874177.
gnw-246924
Pajk Anton, Pot na Zajčjo goro 3,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 000827820.
gne-246867
Pandol Jakec, Šorlijeva ulica 14,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001552099.
gnp-246831
Pek Zlatko, Hrastovec pod Bočem 55/b,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001032622. gni-247113
Perović Zoran7, Reboljeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000558816.
gnt-247227
Petek Dragica, Ob Blažovnici 43/a,
Limbuš, osebno izkaznico, št. 000298628.
gnd-246843
Petelinc Marija, Veliki Obrež 71,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000663617.
gnl-247060
Petković Stjepan, Raičeva ulica 27,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001979886.
gns-246903
Petrič Tit, Viška cesta 49/c, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002044095.
gnn-247233
Petrovčič Ana, Črtomirova ulica 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001949078.
gnf-246916
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Petrović Goran, Bistriška ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001941268.
gnf-247241
Pintar Sabina, Goriška ulica 4,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 001490832.
gnv-246825
Pintet Vanessa, Rošpoh 77, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
002035615.
gng-247215
Pirkovič Josip, Meljska cesta 90,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000965650.
gnp-246856
Pirš Paluc Tanja, Dominkuševa ulica 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001998881.
gnv-246850
Plemeniti Marjanca, Podutiška cesta 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000416984.
gnc-247269
Pograjec
Frančiška,
Šumnik
5,
Litija, osebno izkaznico, št. 000529461.
gnl-247110
Posel Robert, Zelena pot 15, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001397486.
gnv-247250
Potočnik Tatjana, Ješetova ulica 16,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001424109.
gni-247138
Premužič Marta, Na postajo 1,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000896678.
gni-246788
Prestor Joerg, Laze 3, Logatec, osebno
izkaznico, št. 000030958. gnp-247106
Prihavec Marjetica, Vipavska ulica 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000616480.
gnd-247268
Prijatelj Marija, Tovarniška cesta 1,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001605227.
gnk-246861
Pucelj Anka, Ulica Molniške čete 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000997056.
gnt-246902
Puklavec Mitja, Drakšl 35/b, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
001555423.
gne-247192
Pušenjak Boris, Polje, Cesta XII/4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001001122.
gnf-247266
Racman Damjan, Brezina 19, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
000731427.
gne-247067
Radović Radomir, Črtomirova ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000008846.
gnb-247245
Rataj Irena, Ažbetova ulica 26,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000137359.
gns-246853
Ravnik Mateja, Stara cesta 21,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000568980.
gnh-247139
Razgoršek Sašo, Graščinska cesta 14,
Prebold, osebno izkaznico, št. 001677451.
gnc-246869
Ražman Tomaž, Prade – Cesta XV/17,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001424011. gno-247157
Reichard Bojan, Kropa 111/b, Kropa,
osebno
izkaznico,
št.
000372199.
gnt-246827
Repanšek Tkalec Matejka, Mekinje,
Cesta treh talcev 20, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 001261028. gnf-246795
Robnik Gregor, Ožbalt 3, Ožbalt, osebno
izkaznico, št. 001024739. gnh-246939
Roje Marija Elizabeta, Njegoševa
cesta 6/J, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000677054. gnw-247249
Rojko Terezija, Libanja 16, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
000742914.
gnd-247193

Rozman Marija, Brezova Reber pr
Dvoru 1, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
000950220. gnv-246875
Rožman Miroslav Friderik, Zdole 54,
Krško, osebno izkaznico, št. 000950169.
gng-246865
Rupnik Erik, Ulica Ivana Kosovela
21, Ajdovščina, osebno izkaznico, št.
000371447. gnw-246774
Sapač
Jelka,
Lendavska
ulica
23/b, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000810871. gnz-246871
Sardoč Jerica, Gregorčičeva ulica 12,
Vipava, osebno izkaznico, št. 002019374.
gny-246772
Sarić Miodrag, Erjavčeva cesta 16,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000010007. gnn-247158
Savić Gojko, Povšetova ulica 104/c,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001904900.
gnz-247271
Schneider Etbin, Malgajeva ulica 12,
Celje, osebno izkaznico, št. 001401443.
gnw-247149
Selan Ana Marija, Ziherlova ulica 41,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000469805.
gnp-247231
Sešek Saša, Ulica Rudolfa Janežiča 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001513725.
gnn-246908
Simić Ruža, Prvomajska ulica 3, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000296401.
gnx-247198
Simonič Ivana, Aljaževa ulica 16,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000702565.
gnq-246855
Skomina Tomas, Cesta na Markovec 9,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
002018503. gnj-246812
Skubin Pavla, Jesenkova ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000291406.
gnk-247236
Skumavc Erika, Triglavska cesta 59,
Mojstrana, osebno izkaznico, št. 000567744.
gnp-246781
Smerdelj Dragica, Novo Polje, cesta
XXI/4p, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001757292. gnr-246904
Snoj Helena Marija, Dunajska cesta 204,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000909002.
gnc-247244
Sobočan Slavko, Plitvica 12, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001899770.
gnn-246783
Sodin Luka, Radvanjska cesta 43,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001240281.
gnp-247206
Sopelšek Darko, Bukovska vas 30/b,
Dravograd, osebno izkaznico, št. 001181168.
gnf-246816
Stanič Mara, Scopolijeva ulica 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001015199.
gnc-246919
Sterle Bogdana, Brodarjev trg 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000623601.
gnu-247251
Stipanov Maximilian, Vojkova ulica
7, Piran – Pirano, osebno izkaznico, št.
000909400. gnm-246834
Strniša Gregor, Kokrica, Cesta na Rupo
23, Kranj, osebno izkaznico, št. 001044462.
gng-247140
Sušnik Colette, Goričane 24, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
000653261.
gnl-246810
Svenšek Miha, Kolovška cesta 18,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001354526.
gns-247028
Sviderski Igor, Tabor 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000188914. gne-247242
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Šerod Nada, Krpanova ulica 27,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000430842.
gnw-246849
Škerl Erika, Kleče 3, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001837404. gng-246915
Šlibar Zlata, Gosposvetska cesta 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000892449.
gnt-247252
Šoba Branka, Kalinškova ulica 18,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000623310.
gnj-247137
Špan Peter, Novi dom 47, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
001072184.
gnv-247200
Štalcer Rudolf, Dupleška cesta 7,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001933181.
gne-247217
Šterbenc Antonija, Zadružna cesta
8/b, Črnomelj, osebno izkaznico, št. 30565.
gnl-246760
Štrukelj Ferdinand, Njegoševa cesta 6/d,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002075612.
gnq-246905
Šubic Jožefa, Ižanska cesta 189,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000798605.
gni-247238
Šut Danilo, Spodnji Kamenščak 43,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 001464945.
gnb-247120
Švagelj Andreja, Polanškova ulica 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002050546.
gns-246928
Švajger Helena, Hudi Kot 40, Radlje ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 001664501.
gng-246940
Švarc Stanislava, Borova vas 30,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001042255.
gnd-247218
Tacer Danica, Zgornja Kungota 58,
Zgornja Kungota, osebno izkaznico, št.
000809913. gnj-247037
Tekavčič Igor, Mesarska cesta 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000278090.
gnx-247273
Tičar Janka, Cesta v Žlebe 17,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001714490.
gno-246807
Tkalec Boštjan, Mesarska cesta 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001817022.
gnz-247246
Tkalec Damijan, Mekinje, Cesta treh
talcev 20, Kamnik, osebno izkaznico, št.
001763931. gnz-246796
Tkalec Urban, Mekinje, Cesta treh
talcev 20, Kamnik, osebno izkaznico, št.
001763934. gny-246797
Troha Kristijan, Babno Polje 58,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 001394472.
gnc-247069
Tršan Peter, Trstenik 36/a, Golnik, osebno
izkaznico, št. 000330838. gnz-247121
Turk Janez, Podmark 38, Šempeter pri
Gorici, osebno izkaznico, št. 000510546.
gnn-247058
Umek Radivoj, Kostanjevica na Krasu 40,
Kostanjevica na Krasu, osebno izkaznico,
št. 001319171. gnq-247130
Vadnjal Teo, Ulica Generala Levičnika
46/h, Koper – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 001025242. gnr-247154
Vajs Marko, Spodnja Ščavnica 99, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 002054385.
gno-246782
Valenti Ana, Ljubljanska ulica 94/b,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000021723.
gnu-246851
Veber Rajko, Ulica Dušana Kvedra 33,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 000126180.
gnb-246824
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Vejnović Milan, Sadinja vas, V Češnjico
35/b, Semič, osebno izkaznico, št.
001610303. gnb-247270
Verlek Ivan, Rimska ulica 5, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001513605. gnk-247186
Videc Terezija, Petrovče 131, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
000806257.
gnf-247116
Vidic Martin, Stranska pot I/4, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000811059.
gnh-247143
Vidmar Danuta, Hraše 1/a, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001335581.
gnc-246744
Vilfan Peter, Kamnogoriška cesta 95,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001866806.
gnr-246754
Vnuk Čedomir, Spodnje Stranje 19,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000308494.
gnb-246799
Vnuk Rastislav, Gregorčičev drevored
8, Ptuj, osebno izkaznico, št. 000319912.
gnv-247050
Vogrinc Berta, Nadole 37, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001180296. gnt-246777
Voje Marinka, Kamnikarjeva ulica 30/a,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 000389865.
gny-246897
Vončina Mateja, Grajska cesta 23,
Kanal, osebno izkaznico, št. 000240855.
gnp-247081
Vovk Maja, Stožice 56, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001903876. gnl-247260
Vučković Ines Amalija, Linhartova ulica
2, Celje, osebno izkaznico, št. 000012310.
gnv-247150
Zadravec Marjan, Strehovci 86, Lendava
– Lendva, osebno izkaznico, št. 001817092.
gnt-246802
Zaleznik Stanislav, Višnja vas 11/a,
Celje, osebno izkaznico, št. 000661920.
gnu-247151
Zalokar Teja, Sokolska ulica 105,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001766444.
gnq-247205
Zaman Gašper, Beričevo 13, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001596037.
gnt-246927
Zavrl Marko, Zdešarjeva cesta 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001182869.
gni-247188
Zelić Marko, Milčinskega ulica 11,
Celje, osebno izkaznico, št. 000324947.
gny-247147
Zorman Petra, Selce 13/a, Lenart
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001277731. gnl-247085
Zupan
Bernarda,
Grahovše
13,
Tržič, osebno izkaznico, št. 000743847.
gnj-246787
Zupan Branko, Znojile 8, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 001868921.
gnu-246826
Zupanc Urška, Primož pri Šentjurju 19,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 002019175.
gnx-246823
Zupančič Mandarina, Trdinova cesta 21,
Šentjernej, osebno izkaznico, št. 001632537.
gnq-246755
Žajdela Melita, Juršinci 1, Juršinci, osebno
izkaznico, št. 000968191. gnw-247049
Žerdin Terezija, Žižki 72, Lendava –
Lendva, osebno izkaznico, št. 000731300.
gnq-246880
Živković Sara, Cesta v Zgornji log 33,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001597420.
gnp-246906
Žmak Peter, Pretnerjeva ulica 4,
Postojna, osebno izkaznico, št. 000838772.
gni-246838
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Žmauc Milan, Banija 23, Ig, osebno
izkaznico, št. 001903996. gnv-246925
Žnidar Aleš, Hrastje 115, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
001690505.
gno-246832

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Arnšek Ciril Cvetko, Vojkova cesta 91,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001865828, reg. št. 63957, izdala UE
Ljubljana. gnt-247002
Bajda Robert, Pod Javorjem 17, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 001846140, izdala UE Hrastnik.
gnw-246749
Batagelj Igor, Pobegi, Izvidniška
cesta 6/e, Koper – Capodistria, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. SI 000061003,
izdala UE Koper. gni-246813
Berke Simona, Ulica Juša Kramarja 4,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002214327, izdala UE Murska
Sobota. gnq-247055
Bervar Sarah, Tacenska cesta 123/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001795871, reg. št. 178108, izdala UE
Ljubljana. gnv-247000
Bišćević Mirnesa, Mestni trg 37, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001129751, izdala UE Škofja Loka.
gni-247038
Bizjak Zoran, Ulica Rezke Dragarjeve 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1820902, reg. št. 29520, izdala UE
Ljubljana. gnz-246996
Bogataj Tončka, Mlaka nad Lušo 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002232376, reg. št. 277365, izdala UE
Ljubljana. gnh-247014
Božič Bernardka, Litostojska cesta 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3020265, reg. št. 247635, izdala UE
Ljubljana. gny-246997
Breznik Janja, Pot k sejmišču 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2091315, reg. št. 252549, izdala UE
Ljubljana. gnp-246981
Brglez Kristina, Belšakova ulica 35,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 450884, izdala UE Ptuj. gnt-247102
Bubnič Milan, Klenik 30, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 001683671, reg. št. 5399, izdala UE
Postojna. gnd-247043
Budeš Gregor, Voljčeva 2, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 531422, reg. št. 16186, izdala UE Vrhnika.
gne-246767
Burger Tadej, Šmihel 8, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001416063, izdala UE Novo mesto.
gno-246882
Cerovšek Knafelc Romynna, Pohorska
ulica 6, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000182094, reg. št. 33970, izdala UE
Celje. gnw-247174
Crnkovič Uroš, Frankopanska ulica 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002233856, reg. št. 209936, izdala UE
Ljubljana. gnw-247274
Čampa Gregor, Lamutova ulica 15/a,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001573718, izdala UE Novo mesto.
gnw-247099

Čeh Borut, Lucija, Ulica borcev NOB 19,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 000066865, izdala UE
Piran. gnr-247129
Čeligoj Dujc Tanja, Kraigherjeva ulica 1,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001900449, reg. št. 10494, izdala UE
Postojna. gnh-246839
Ćorić Nedžad, Mariborska cesta 28,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 001294847, reg. št. 45448, izdala UE
Celje. gnv-247175
Dervišević Omer, Jenkova cesta 5,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002201419, reg. št. 2, izdala UE Velenje.
gnz-247096
Devinar Grošelj Maša, Karingerjeva
ulica 28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2098662, reg. št. 270511, izdala
UE Ljubljana. gng-246990
Dežman Ciril, Šobčeva 23, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1713084, reg. št. 18295. gnr-247329
Drčar Marjeta, Vinje 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001867424, reg. št. 193908, izdala UE
Ljubljana. gny-247097
Fajs Marjeta, Puncerjeva ulica 6,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000746596, reg. št. 15110, izdala UE
Celje. gnz-247171
Fartek Aleš, Kuzma 3, Kuzma, vozniško
dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,G,H, št.
S 001839076, izdala UE Murska Sobota.
gno-247057
Ferenčak Mladen, Vrbno 5/b, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 001289007, izdala UE Šentjur pri Celju.
gny-247047
Fijavž Damjan, Sestrže 10, Majšperk,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1635729, izdala UE Ptuj. gnd-247093
Fridrih Roman, Brodarjev trg 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3120238, reg. št. 284880, izdala UE
Ljubljana. gnw-246999
Gale Rok, Bevke 34, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1858132, reg. št.
9826, izdala UE Vrhnika. gnd-246768
Galijaš Damir, Cankarjeva ulica 16, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002178403, izdala UE Nova Gorica.
gnl-247035
Gašparič Jožef, Nova vas pri Ptuju
122, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,D1,D,F,G,H, št. S 2250499,
izdala UE Ptuj. gnr-247104
Glavnik Bojan, Razgor 15, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,G,H, št.
S 001436769, reg. št. 47353, izdala UE
Celje. gnx-247173
Hajsinger Mitja, Srednje Gameljne 68,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 2027896, reg. št. 254534,
izdala UE Ljubljana. gnf-246741
Harmandić Mojca, Ragovska ulica 12,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001659366, izdala UE Novo mesto.
gnp-246881
Hasović Petra, Vogelna ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001524330, reg. št. 246327, izdala UE
Ljubljana. gno-247007
Horvat Anton, Velika Polana 164, Velika
Polana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 002000758, izdala UE Lendava.
gnr-247179
Horvat Jurij, Hruševska cesta 50,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
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B,BE,C,CE,G,H, št. S 1610419, reg. št.
62944, izdala UE Ljubljana. gnn-246958
Hozjan Lalić Smiljana, Predoslje 133/b,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002060612, reg. št. 59322, izdala UE
Kranj. gne-246792
Hranić Željko, Kocbekova cesta 39,
Ljubečna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001326527, reg. št. 46101, izdala UE
Celje. gnc-247169
Ilar Veronika, Stanežiče 21/b, Ljubljana
Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1244797, reg. št. 39477, izdala UE
Ljubljana. gnd-246993
Istenič Darja, Govejk 8/a, Idrija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001292124,
izdala UE Idrija. gnc-247144
Jakič Luka, Potoška cesta 12,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003029816, reg. št. 9369, izdala UE
Logatec. gnf-246766
Janc Boštjan, Zikova ulica 4, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1575005, reg. št. 19595, izdala UE
Kamnik. gnf-246791
Javornik Franc, Drtija 68, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1763970, reg. št. 36728, izdala UE
Domžale. gnq-247030
Jeranko Boštjan, Babno 7, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002161088, reg.
št. 33096, izdala UE Celje. gni-247163
Jeremič Marko, Klemenova ulica 132,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1610695, reg. št. 253545, izdala UE
Ljubljana. gnt-246977
Karlovšek Peter, Ulica Antona Skoka 7,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002106361, reg. št. 37231, izdala UE
Domžale. gno-247032
Kermelj Marijan, Ulica Ivana Regenta 16,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001721339, izdala UE Nova Gorica.
gnn-247033
Kern Karmen, Potok pri Komendi 5,
Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001374367, reg. št. 22017, izdala UE
Kamnik. gng-246790
Kleiderman Marija, Kidričeva ulica 16,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. SM 000021314, izdala UE
Lendava. gnt-247052
Kmet Karolina, Ljubljanska cesta 90,
Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000147777, izdala UE Grosuplje.
gnj-246862
Kmetec Žiga, Dravski dvor,Kidričeva
cesta 3, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 002053126, reg. št. 130789, izdala
UE Maribor. gnh-246764
Kočar Drago, Trg svobode 33/a, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 58,
izdala UE Trbovlje. gnp-246756
Kogoj Sandi, Kolarjeva ulica 42,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2098605, reg. št. 130631, izdala UE
Ljubljana. gng-247015
Kolšek Žiga, Trubarjeva ulica 36,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002149321, reg. št. 53006, izdala UE
Celje. gnl-247160
Kopitar Kaja, Obrtniška ulica 15,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001921884, reg. št. 40526, izdala UE
Domžale. gnp-247031
Koprivnik Bojan, Jablance 48, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 001765493, reg. št. 121604, izdala UE
Maribor. gng-246765

Korpič Jolanka, Šulinci 2/e, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 000027626, izdala UE Murska Sobota.
gnp-247056
Košmerlj Stanislav, Verd 9/a, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 2147663, reg. št. 270708, izdala UE
Ljubljana. gnt-247077
Kovačević Nenad, Milčinskega uulica
68, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 001566519, reg. št. 249106.
gnn-247008
Kovačič Viktorija, Štrihovec 60, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002177810, izdala UE Pesnica.
gnk-247036
Kralj Tomaž, Graška cesta 41, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,F,G,H, št.
S 003057019, reg. št. 5428, izdala UE Litija.
gnb-247070
Kramer Sabina, Planina 8, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003032221, izdala UE Mozirje.
gnh-246893
Kranjc Veronika, Plešivica 57, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001190881, reg. št. 219416, izdala UE
Ljubljana. gnw-247074
Krelj Petra, Ljubljanska cesta 8,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001326126, reg. št. 38311, izdala UE
Celje. gne-247167
Kugler Miran, Šmartno v Rožni dolini 25,
Šmartno v Rožni dolini, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 001339018, reg. št. 30170,
izdala UE Celje. gny-247172
Kuzmič Alenka, Pekrška cesta 47,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 002044828, reg. št.
83255, izdala UE Maribor. gni-246763
Lampe Peter, Črni vrh 41, Črni vrh
nad Idrijo, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,D1,D,F,G,H, št. S 002201859,
izdala UE Idrija. gno-246857
Lampret Luka, Gallusova ulica 1, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. A1,A,B,G,H, št.
S 003082656, reg. št. 51593, izdala UE
Celje. gnh-247168
Langus Gregor, Delavska ulica 18,
Mojstrana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000386160, izdala UE Jesenice.
gnz-246821
Langus Milka, Delavska ulica 26,
Mojstrana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000605425, izdala UE Jesenice.
gnb-246820
Lapajne Anton, Kamovci 39, Lendava
– Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, št. SM 000009873, reg.
št. 218, izdala UE Lendava. gns-247178
Lavrič Breda, Fani Grumove ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1775401, reg. št. 29945, izdala UE
Ljubljana. gnr-246979
Leban Srečko, Šolska ulica 19,
Solkan, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001754279, izdala UE Nova Gorica.
gnm-247034
Lesjak Uroš, Dobja vas 134, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002025482, reg. št. 7100, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnd-246818
Levačić Vlado, Lucija, Ukmarjeva ulica 6,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 000010225, reg. št. 9927,
izdala UE Piran. gnu-247126
Lipič Peter, Sebeborci 131, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 001604714, izdala UE Murska Sobota.
gns-247078
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Lovrec Uroš, Ciril Metodov drevored
8, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2256566, izdala UE Ptuj. gnv-247100
Lukan Mitja, Škofjeloška cesta 76,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002229026, reg. št. 61090, izdala UE
Kranj. gnd-246793
Lunder Marjan, Trg 25. maja 1,
Sodražica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 002070666, izdala UE Ribnica.
gny-247122
Lužar Irena Janja, Mokrška ulica 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1824272, reg. št. 193134, izdala UE
Ljubljana. gnl-246985
Madunič Marina, Na Korošci 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1192461, reg. št. 220137, izdala UE
Ljubljana. gnx-246998
Magdič Marko, Mlinska ulica 2,
Turnišče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002066484, izdala UE Lendava.
gno-247182
Malić Danijel, Gotska ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001749097, reg. št. 258383, izdala UE
Ljubljana. gns-247003
Mandić Srđan, Opekarniška cesta 12/a,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001320641, reg. št. 45822, izdala UE
Celje. gnu-247176
Marc Tina, Ulica Božidarja Jakca 7, Piran
– Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 65660, reg. št. 13528, izdala UE Piran.
gnj-246837
Marčeta Matej, Pohorska cesta 18,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
A1 BGH, št. S 001249729, reg. št. 14638,
izdala UE Slovenj Gradec. gnj-247187
Medic Srečko, Roblekovo naselje
1, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. S 1301051, reg. št. 8450,
izdala UE Radovljica. gnd-247018
Medved Ljubomira, Kidričeva ulica
3, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000902398, izdala UE Velenje.
gnx-247048
Meško Janez, Nanoška ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001593390, reg. št. 75617, izdala UE
Ljubljana. gnu-247001
Milutinović Željko, Zagrad 26, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 002018901, reg. št. 41100, izdala UE
Celje. gnb-247170
Mlakar mateja, Žiče 17, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 003030760, reg. št. 12521, izdala UE
Slovenske Konjice. gns-247203
Mlakar Vid, Preglov trg 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2141380, reg. št. 276237, izdala UE
Ljubljana. gno-246982
Molnar Nikola, Obala 128, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 000061239, reg. št. 14386. gnk-246836
Molnar Sonja, Ulica Franca Benedičiča
8, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001022112, izdala UE Jesenice.
gny-246822
Nahtigal Silva, Rusjanov trg 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001946378, reg. št. 128461, izdala UE
Ljubljana. gnk-247011
Novak Aljoša, Trg prekomorskih brigad
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A1,A,B,G,H, št. S 3070363, reg. št. 219554,
izdala UE Ljubljana. gnc-246994
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Novak Boris, Ulica Sallaumines 10/A,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. S 001852090, izdala UE Trbovlje.
gny-247201
Oražem Bogdan, Rašiška ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1328252, reg. št. 227914, izdala UE
Ljubljana. gnk-246986
Orozel Boštjan, Činžat 9, Ruše, vozniško
dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H, št.
S 001557557, reg. št. 7519, izdala UE
Ruše. gne-246842
Osmanagič Samka, Miklošičeva cesta
15/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2306, reg. št. 180771, izdala UE
Ljubljana. gnj-246987
Otorepec Jelka, Kočno ob Ložnici 29,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1882529, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnq-247105
Pahor Maja, Obala 118, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 00051250, reg. št. 12616, izdala UE
Piran. gnt-247127
Pavlič Miha, Ziherlova ulica 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2232455, reg. št. 236343, izdala UE
Ljubljana. gnn-246983
Plešivčnik Milan, Ozka ulica 5, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 001349196, reg. št. 2468, izdala UE
Slovenj Gradec. gnz-247046
Pušenjak Boris, Polje, Cesta XII/4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1827911, reg. št. 260457, izdala UE
Ljubljana. gnq-246980
Ražman Tomaž, Prade – Cesta XV/17,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 000057651, izdala UE
Koper. gnp-247156
Rems Lovro, Kolodvorska 57, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
1929, izdala UE Črnomelj. gnf-246941
Romih Tina, Kraigherjeva ulica 30,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001515642, reg. št. 48158, izdala UE
Celje. gnj-247162
Saje Dragan, Milčinskega ulica 57,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1490838, reg. št. 244935, izdala UE
Ljubljana. gni-246988
Selak Alenka, Kobetova ulica 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2087353, reg. št. 36637, izdala UE
Ljubljana. gnp-247006
Slavinec Alenka, Orešje 142, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1440633, izdala UE Ptuj. gnu-247101
Sluga Janez, Zalog pri Cerkljah 38,
Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 523345, reg. št. 19872,
izdala UE Kranj. gnc-246794
Smerdelj Dragica, Novo polje, Cesta
XXI/4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001944970, reg. št. 6895, izdala
UE Ljubljana. gnr-247004
Smrdelj Slavko, Partizanski hrib 12,
Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,G,H, št. S 002210113, izdala
UE Ilirska Bistrica. gnj-247112
Smrekar Mitja, Parmova ulica 49,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB,
št. S 1717346, reg. št. 255495, izdala UE
Ljubljana. gne-246992
Stajnko Tomaž, Zgornje Gradišče 11/a,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. S 1639304, izdala UE
Pesnica. gnf-247041
Sušnik Colette, Goričane 24, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
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S 002088457, reg. št. 109532, izdala UE
Ljubljana. gne-246742
Sušnik Ruža, Tesovnikova ulica 102/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2147482, reg. št. 204364, izdala UE
Ljubljana. gns-246978
Šerod Nada, Krpanova ulica 27,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000878756, reg. št. 36836, izdala UE
Maribor. gnn-246762
Šlibar Zlata, Gosposvetska cesta 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001611550, reg. št. 66378, izdala UE
Ljubljana. gnm-247009
Štiglic Jožefa, Radmirje 10, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1969996, izdala UE Mozirje. gne-246892
Šurlan Popović Katarina, Za gasilskim
domom, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2086182, reg. št. 149256, izdala
UE Ljubljana. gnl-246989
Tarkuš Jelka, Devina 30/a, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001578683, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnh-246889
Tepeš Dubravka, Bilečanska ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1615096, reg. št. 43052, izdala UE
Ljubljana. gnm-246984
Tiselj Natalija, Dole 44, Šentjur, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002210740,
izdala UE Šentjur pri Celju. gny-247197
Tkalec Damijan, Mekinje, Cesta treh
talcev 20, Kamnik, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001954771, reg. št. 25924,
izdala UE Kamnik. gnh-246789
Tropenauer Oton, Spodnja Bačkova 17,
Lenart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. S 000199413, izdala UE
Lenart. gnz-246771
Turk Andrej, Jerajeva ulica 4, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 001787067, reg. št. 33304, izdala UE
Celje. gnf-247166
Ujčič Tjaša, Gubčeva ulica 13, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001269569, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnr-247054
Uva Marjana, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001615754, reg. št. 254946, izdala UE
Ljubljana. gnj-247012
Vajs Marko, Spodnja Ščavnica 99, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001723749, reg. št. 14801, izdala UE
Gornja Radgona. gno-247082
Vaupotič Blagica, Ulica Kneza Koclja 15,
Ormož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2105995, reg. št. 6311, izdala UE Ormož.
gnf-246991
Velkavrh Srečko, Ulica Vladimirja
Trampuža 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001613334, reg. št. 5617,
izdala UE Ljubljana. gni-247013
Verbovšek Boštjan, Zgornja Rečica 72,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000201348, reg. št. 9015, izdala UE Celje.
gnk-247161
Veselič Andrej, Gorišnica 161, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1635653, izdala UE Ptuj. gns-247103
Vešligaj Dušan, Mariborska cesta 80,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001888707, reg. št. 38249, izdala UE
Celje. gnt-247177
Videc Marta, Olešče 34/a, Laško, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001576224, reg.
št. 5154, izdala UE Laško. gnr-247079
Vidmar Danuta, Hraše 1/a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,

št. S 001986910, reg. št. 196806, izdala UE
Ljubljana. gnd-246743
Vilfan Peter, Kamnogoriška cesta 95,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1795706, reg. št. 123877, izdala UE
Ljubljana. gnq-247005
Vintar Maja, Vrh pri Boštanju 52/a,
Boštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11503, izdala UE Sevnica. gnm-247134
Vodopivec
Gabrijela,
Lokev
11,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001810428, izdala UE Sežana.
gnk-246786
Volf Boštjan, Prevoje pri Šentvidu 164,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002184663, reg. št. 42715, izdala UE
Domžale. gnr-247029
Vrbič Drezgič Jelena, Pod kostanji 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2091305, reg. št. 26532, izdala UE
Ljubljana. gnb-246995
Ziherl Snježana, Trampuževa ulica 1,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001433087, reg. št. 187810, izdala UE
Ljubljana. gnd-247068
Zorc Barbara, Brinje, Cesta I/28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2231429, reg. št. 278178, izdala UE
Ljubljana. gni-246863
Žagar Franc, Trg 10, Prevalje, vozniško
dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H, št.
S 002024400, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnt-247202
Žajdela Melita, Juršinci 1, Juršinci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1457694, izdala UE Ptuj. gnc-246944
Žgur Jernej, Hrašče 147, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 000182940, reg. št. 10759, izdala UE
Postojna. gnf-247141
Žmauc Milan, Banija 23, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001595571, reg.
št. 10597, izdala UE Ljubljana. gnl-247010
Žvižej Saša, Arclin 80, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001421005, reg.
št. 25894, izdala UE Celje. gng-247165

Zavarovalne police preklicujejo
Mlaker Anica, Komenskega 9, Maribor,
zavarovalno polico, št. 11.028426 z dne 6. 4.
2004, izdala zavarovalnica Grawe Maribor,
izdane na ime Mleker Herman – pokojnik.
gnc-246819
Pavunc Jožefa, Notranjska cesta
68/a, Logatec, zavarovalno polico, št.
41601007187 – fond polica, izdala zavarovalnica Slovenica življenje. gnl-246735
Rezar Janez, Strahinj 108, Naklo,
zavarovalno polico, št. 00101432585, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gni-247063

Spričevala preklicujejo
Avberšek Tomaž, Leška cesta 17,
Mežica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje strojno kovinarske šole Ravne na
Koroškem, izdano leta 2000. gnn-246758
Baraga Tanja, Prijateljev trg 5, Ribnica,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Kočevje,
izdano leta 2003 in 2005. gnv-247325
Cener Anica, Sotina 1167a, Rogašovci,
spričevalo o končani OŠ Kuzma, izdano leta
1981. gnm-246934
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Deželak Tomaž, Savinjska cesta 5,
Trbovlje, indeks, št. 18061338, izdala FF v
Ljubljani. gnh-247039
Eltrin Blaž, Topniška ulica 5, Litija,
indeks, št. 18061100, Filozofska fakulteta.
gns-246953
Eržen Marjan, Žanova 19, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske in upravno administrativne šole
v Kranju. gnt-247327
Grabrijan Peter, Črna vas 99, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala
od 1 do 3. letnika Srednje trgovske šole
v Ljubljani, izdano leta 1973 do 1976.
gnm-246759
Groznik Mitja, Graška cesta 23, Litija,
indeks, št. 12130082516, izdala Višja
strokovna šola v Ljubljani. gnv-247275
Hašimu Šukrana, Mejna 56, Maribor,
spričevalo 2. letnika Srednje živilske šole
Mariboe, izdano leta 2001. m-1501
Hojski Mitja, Kovičeva ul. 1, Maribor,
spričevalo 1 in 2. letnika SERŠ Maribor,
izdano leta 2004 in 2005. m-1512
Horvat Damjan, Adamičeva ulica 2,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
železničarske šole v Ljubljani, izdano leta
1984. gni-247088
Horvat Rozika, Zagorci 80, Juršinci,
diplomo in spričevala od 1 do 3. letnika
Srednje tekstilne šole v Mariboru, letnik
1984, 1985 in 1986. m-1520
Jenuš Maja, Rošpoh 206, Kamnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za oblikovanje Maribor, izdano leta 2002.
m-1517
Jurman Vilma, Zakriž 8, Cerkno,
spričevalo od 1 do 6. razreda OŠ Cerkno,
izdano na ime Špik Vilma. gnh-247089
Keček Matej, Krimska ulica 6, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Euro šole Gimnazija
Ljubljana, izdano leta 2004. gng-247065
Kekić Marko, Staneta Severja 6, Maribor,
indeks, št. 981642207, izdal EPF Maribor.
m-1509
Keranović
Adis,
Ižanska
cesta
400/c, Ljubljana, spričevalo 2. letnika
Srednje gradbene šole v Ljubljani, izdano
leta 1996. gng-246815
Kiselak Oto, Žepovci 102, Apače,
spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijske šole
Rakičan, izdano leta 1975. gnn-246733
Klarič Alen, Potik 4, Vas, maturitetno
spričevalo Srednje lesarske šole Kočevje,
izdano leta 2003. gnb-246945
Kodre Nives, Volčja Draga 36/b, Volčja
Draga, spričevalo 2. letnika Gimnazije Nova
Gorica. gnw-246949
Konec Boris, Gmajna 62, Slovenj Gradec,
spričevalo 3. letnika Srednje kovinarske šole
v Ravnah na Koroškem, izdano leta 1985.
gnh-246739
Kozlevčar Sebastjan, Trg revolucije
4, Trbovlje, spričevalo 2. letnika Srednje
gostinske šole v Zagorju. gne-247117
Krajnc Milan, Radoslavci 13/d9243, Mala
Nedelja, spričevalo o končani OŠ Centra za
izobraževanje in kulturo Trebnje, izdano leta
1998. gnv-246950
Krefl Martina Tinka, Šolska ulica 33,
Mozirje, spričevalo o končani OŠ Fran
Kocbek Gornji Grad, izdano leta 1977.
gnj-246937
Kurbegović Sabina, Vahidbegova 41,
Sanski most – BIH, spričevalo o končani
OŠ Franca Rozmana Staneta v Ljubljani,
izdano leta 1994. gnw-247324
Lainšček Melita, Laznica 22, Cerkno,
maturitetno spričevalo Gimnazije Jurija
Vega Idrija, izdano leta 1999. gnn-246933

Lampelj Daniel Marjan, Mareška pot 15,
Ljubljana-Dobrunje, spričevalo o končani
OŠ Prehodni mladinski dom Jarše Ljubljana,
izdano leta 1993. gnk-247086
Mohorič Peter, Ševlje 48, Selca, indeks,
št. 71060816, Biotehniška fakulteta.
gnj-247087
Novak Ivan, Mrčna sela 50, Koprivnica,
diplomo Srednje gradbene šole v Kranju,
izdana leta 2001. gny-246747
Podkoritnik Mojca, Kvedrova cesta 37,
Sevnica, indeks, št. 11229050146, izdal
ABITURE d.d. Celje, dne 1. 10. 2005.
gne-246942
Ružnič Jasmina, Boletina 24, Ponikva,
spričevala – UPI Žalec. gnk-246936
Skrbinšek Mojca, Strelci 6/a, Markovci,
spričevalo o končani OŠ Markovci, izdano
leta 2003. gnr-246829
Srenjšček Dragica, Šlandrova 4,
Moravče, spričevalo 4. letnika PTT
srednješolskega centra Ljubljana, izdano
leta 1985. gny-246947
Stržinar Maja, Preška cesta 27, Medvode,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole
Ljubljana, izdano leta 1997. gnu-246901
Šauperl Davorka, Zagernikova ul. 3,
Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje živilske
šole Maribor, izdano leta 1991. m-1504
Šegula Nuša, Majšperk 46, Majšperk,
spričevalo poklicne mature Srednje tekstilne
šole Maribor, izdano leta 2004. m-1514
Šikar Aleksander, Kocljeva 9, Gornja
Radgona, spričevalo o zaključnem izpitu
SŠKT Radenci, izdano leta 1995 do 1997.
m-1523
Školjak Niko, Ferkova ulica 15, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
2005. m-1516
Šmuc Robert, Cikava 32, Grosuplje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
Ekonomske in gradbene šole v Ljubljani,
izdano leta 1994/95. gnc-247019
Šteblaj Stojan, Goriča vas 2, Ribnica,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4.
letnika Srednje gozdarske šole Postojna,
izdano leta 1978 in 1979. gnz-246946
Švagelj Andreja, Polanškova 24,
Ljubljana, indeks, št. 18051231, izdala FF
v Ljubljani. gng-246740
Švehla Miro, Cesta v Rošpoh 41/a,
Kamnica, spričevalo o zaključnem izpitu
Avtomehanskega šolskega centra v
Mariboru, izdano leta 1973. m-1515
Tomšič Dušan, Dermastijeva ulica
29, Radomlje, maturitetno spričevalo
Srednješolskega centra Rudolfa maistra
Kamnik – Gimnazija, izdano leta 1998.
gnh-247189
Utroša Angela roj. Horvat, Bakovci, Ob
potoku 2, Murska Sobota, spričevalo o
končani OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici, izdano
leta 1977. gnx-246948
Valant Premoša Diana, Rojčeva 24,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda devetletne
OŠ Ketteja in Murna v Ljubljani, izdano leta
2005. gnd-247076
Vrabec Lidija, Stojnci 5/a, Markovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
šole Ptuj – upravno administrativni tehnik,
izdano leta 1995. m-1518
Zarnik Kristina, Suhadole 60, Komenda,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
poklicne in strokovne šole v Kranju – frizer,
izdano leta 2000. gnm-247184
Zavratnik Ivan, Litmerk 29, Ormož,
spričevalo 2. letnika Kovinarske šole Ptuj
– obdelovalec kovin, izdano leta 1985.
m-1507
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Drugo preklicujejo
Andlovec
Ivan,
Lozice
1/b, Podnanos, obrtno dovoljenje, št.
074033/1696-01-11/1999, izdano dne 4. 10.
1999. gne-247017
Antolič Damjan, Maicnova ulica 5,
Mokronog, študentsko izkaznico, št.
19369278, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnh-246814
Bajrović Bahtijar, Gradnikova 36, Bled,
delovno knjižico. gnx-247023
Bajrović Bahtijar, Gradnikova 36, Bled,
delovno knjižico. gnw-247024
Ber Gorazd, Ob železnici 8, Maribor,
delovno knjižico, št. 28337. m-1506
Blatnik Marjan s.p., Gor. Nemška vas 1,
Trebnje, Ukrajinsko dovolilnico, št. 141474,
koda G003474. gnm-247075
Blesić Miroslav, Cesta 24. junija 64,
Ljubljana, delovno knjižico. gnj-246737
Botič Jasmina, Ul.E. Driolia 3, Izola –
Isola, delovno knjižico. gno-246932
Braniselj Jure, Tabor 28, Cerknica,
študentsko izkaznico, št. 93610091, izdala
Fakulteta za strojništvo Maribor. m-1502
Breznik Janja, Pot k Sejmišču 1,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19831805, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnm-247234
Brus Iztok, Zg. Velka 125/b, Zgornja
Velka, delovno knjižico. m-1522
Cifer Nada, Lendavska 49, Murska
Sobota, 4 delnice CAVT, vpisane pod
zaporedno številko 362. gnd-247118
Čampa Anja, Lamutova ulica 15/a, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 21050100,
izdala FDV v Ljubljani. gnm-246938
Černač Martina, Cesta 24. junija 41,
Ljubljana, zeleno karto, št. 1378354, izdala
Adriatic Slovenica. gnd-246943
Esih Vesna, Žabjak 15, Ptuj, delovno
knjižico. gnu-247326
Fošnarič Drobir Danica, Ljubljanska 94/c,
Maribor, delovno knjižico, reg. št. 31930.
m-1519
Frangež Srečko s.p., Zg. Jablane 11,
Cirkovce, ADR izkaznico za prevoz nevarnih
snovi, št. 018025, izdajatelj IVD Maribor,
na ime Pučnik Rihard, Jareninski Dol 51,
Pesnica. gnc-247119
Horvat Matic, Tržec 11/b, Videm pri Ptuju,
vozno karto, št. 946, izdal Veolia. m-1508
Jerovšek damir, Morje 61, Fram, vozno
karto, št. 288, izdal Veolia Maribor. m-1503
Jokanović Sandra, Novi log 4, Hrastnik,
študentsko izkaznico, št. 19457252,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnh-247164
Kalinić Marjan, Preglov trg 13, Ljubljana,
potrdilo o opravljenem ostrokovnem znanju
za izdajo licence, št. 612088, izdano pri
Interess d.o.o. Ljubljana. gnf-247091
Kastelic Luka, Prušnikova 44, Maribor,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-2347-0/00, izdano 17. 8. 2000.
gnu-246951
Kežman Kalvdija, Mihalovec 35, Dobova,
študentsko izkaznico, št. 31950257,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gno-246757
Kopač Mateja, Kotnikova ulica 22,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Šiška. gnu-247276
Kosi Darinka, Pršetinci 11/a, Sveti
Tomaž, študentsko izkaznico, št. 29006625,
izdala NTF v Ljubljani. gnx-246748
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Lukančič
Marjan,
Račica
12,
Šmartno pri Litiji, obrtno dovoljenje, št.
068896/0670/01-33/2000. gne-247062
Lukančič Marjan, Račica 12, Šmartno
pri Litiji, licenco za mednarodni prevoz, št.
005516 in izvod licence za tovorno vozilo z
reg. št. LJ T5 44D. gns-247061
Medved Andreja, Velika Loka 45,
Grosuplje, študentsko izkaznico, št.
21030406, izdala FDV v Ljubljani.
gnf-247016
Melanšek Iztok, Zarova cesta 14,
Velenje, delovno knjižico. gnl-246935
MURENC TRADE d.o.o., Bratov
Hvalič 4, Nova Gorica, izvod licence za
vozilo Renault Magnum E-Tech 480 z reg.
oznako GO S6 906, št. GE000147/00708
za mednarodni prevoz blaga v cestnem
prometu. gny-247022
Novak Aljoša, Trg prekomorskih
brigad 5, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 20201241, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnb-247145
Novak Danilo, Korotanska ulica 11,
Ljubljana, delovno knjižico. gno-247107
Ogrin Žane, Ljubeljska ulica 19, Ljubljana,
delovno knjižico. gnt-247277
Pajk Jože, Pot za stan 24, Brezovica pri
Ljubljani, delovno knjižico. gng-247040
Pangarčič Jožica, Einspielerjeva ulica
5c, Ljubljana, delovno knjižico. gnh-247064
Potočnik
Juanita,
Prešernova
26/a, Maribor, delovno knjižico, št. 52788.
m-1510
Premoša Anton, Mlajtinci 10, Moravske
Toplice, delovno knjižico, reg. št. 11481,
izdala UE Lenart. gns-247328
Resped Transport d.o.o., Vrtojba,
Mednarodni prehod 2, Šempeter pri Gorici,
posebno dovolilnico za Hrvaško iz leta 2005,
oznaka 191/PO, št. 0001726 in št. 0001727.
gnb-247020
Resped Transport d.o.o., Vrtojba,
Mednarodni prehod 2, Šempeter pri Gorici,
dovolilnico za Hrvaško iz leta 2005, oznaka
191/11, št. 0003245, št. 0003945 in št.
0003946. gnz-247021
Sedej Špela, Vojkova 11, Idrija,
študentsko izkaznico, št. 21051003, izdala
FDV v Ljubljani. gnf-247066
Selami Armeno, Falska c. 7, Ruše,
delovno knjižico, reg. št. 11418, serr. št.
A 640635, izdala UE Slovenska Bistrica.
m-1505
Slugič Marko, Rošpoh 161/a, Kamnica,
vozno karto, št. 9181, smer Sp. Kungota
– Maribor, izdal Veolia transport Maribor.
m-1513
Sodin Tjan, Stranice 25, Slovenske
Konjice, študentsko izkaznico, št. 21050900,
izdala FDV v Ljubljani. gnw-247224
Škufca Aleks, Turjaško naselje 11,
Kočevje, delovno knjižico, št. A 4860506, reg.
št. 80/1, izdala UE Kočevje. gnm-246734
Tekavec Nataša, Polje, Cesta VI/2,
Ljubljana-Polje, vozno karto, št. 1517 s
spremljevalcem – 100% popust, izdal LPP.
gne-247092
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Toplak Urška, Kettejeva ulica 20, Celje,
delovno knjižico. gni-246738
Tušar Urška, Reka 1, Cerkno, vozno
karto, št. 0603907, izdal Avrigo Nova Gorica.
gnk-246736
Vlahovič Nada, Cesta 4. julija 73, Spodnji
Duplek, delovno knjižico. m-1521

Zalokar Darjan, Paridol 10, Gorica pri
Slivnici, delovne knjižici, reg. št. 15405,
ser. št. A 593662, izdana leta 2005.
gng-247090
Zečević Gregor, Nad izviri 44, Miklavž na
Dravskem polju, študentsko izkaznico, št.
81571949, izdala EPF Maribor. m-1511
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