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

Javni razpisi
Blago
Št. 2.3.-100/07
Ob-359/07
Zavrnitev ponudb
Naročnik Holding Slovenske železnice,
d.o.o. v postopku oddaje javnega naročila
po odprtem postopku za »Nabava vagona za prevoz kontejnerjev«, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 110-111 z dne 27. 10. 2006,
Ob-30211/06 in Ur. l. RS, št, 123-124 z dne
1. 12. 2006, Ob-33581, je sprejel odločitev
o zavrnitvi vseh prispelih ponudb. Odločitev
temelji na 76. členu Zakona o javnih naročilih. ZJN-1-UPB1 (Ur. l. RS, št. 36/04).
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 17/07
Ob-297/07
Podaljšanje roka za oddajo ponudb
V javnem razpisu za nakup endoskopske
opreme, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
128 z dne 8. 12. 2006, Ob-34294/06, naročnik v skladu s 25. členom ZJN-1 podaljšuje
rok za oddajo in odpiranje ponudb, in sicer:
– točka IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 1. 2. 2007
do 10. ure;
– točka IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb in prijav za sodelovanje: 1. 2. 2007
do 10. ure;
– točka IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 2.
2007 ob 12. uri, v sejni sobi Komercialnega
sektorja, II. nadstropje, Zaloška cesta 14,
1525 Ljubljana.
Klinični center Ljubljana
Št. 3743-4

Ob-342/07
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V javnem razpisu po odprtem postopku za blago: zamenjava motornih olj zaradi
spremenjenih kakovostnih zahtev (odkup
uskladiščenih motornih olj in nadomestitev
odkupljenih motornih olj s sodobnejšimi v
enaki finančni protivrednosti), objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 137-139 z dne 29. 12.
2006, Ob-36371/06, se spremenijo roki, tako
da glasijo:
IV.3.2.) Rok za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:

pridobiti ju je mogoče vsak delavnik od 8.
do 14. ure do 23. 1. 2007.
IV.3.3.) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 31. 1. 2007 do 15. ure.
IV. 3.6.) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 14. 5. 2007.
IV.3.7.2.) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 1. 2. 2007 ob 9. uri; Ljubljana, Dunajska 106, sejna soba v VIII. nadstropju.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-280/07
Popravek
V javnem naročilu blaga za dobavo plovila za potrebe inšpekcije, iskanja in reševanja na morju št. 430-260/2006, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 3 z dne 12. 1. 2007,
Ob-102/07, se popravijo naslednje točke:
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 plovilo v ocenjeni vrednosti 139.097 € (EUR)
oziroma 33,333.205 SIT brez DDV.
III.1.2) Rok plačila: 30 dni od uradnega
prejema računa v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov RS za leti 2007 in 2008.
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;
– rok dobave: največ 6 mesecev od sklenitve pogodbe;
– prospektni predstavitveni material (v
slovenskem, angleškem, italijanskem, nemškem ali hrvaškem jeziku);
– seznam referenc – najpomembnejših
poslov oziroma dobav izdelovalca plovila s
področja predmetnega javnega naročila v
obdobju zadnjih 3 let;
– izjava ponudnika o zanesljivosti, sposobnosti upravljanja, izkušenosti in ugledu,
ter razpolaganju s kadrom in tehničnimi karakteristikami za izvedbo predmetnega naročila;
– izjava ponudnika o možnosti ogleda in
preizkusa tovrstnega serijskega plovila;
– izjava ponudnika o zagotavljanju servisiranja v garancijskem in pogarancijskem
času;
– izjava ponudnika o zagotovitvi dvodnevnega usposabljanja ene posadke naročnika;

– izjava ponudnika, da bo naknadno predložil zahtevane tehnične podatke in dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o vpisu v register pravnih oseb
– overjeno odločbo iz sodnega registra, da
je ponudnik registriran za dejavnost, ki je
predmet razpisa, overjeno na sodišču ali
izpis iz sodnega registra;
– dokazilo o vpisu v poslovni register za
samostojne podjetnike;
– potrdilo davčnega organa države, v
kateri ima ponudnik sedež, da je ponudnik poravnal vse davke in prispevke. Dokumenti so lahko originali ali fotokopije.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji morajo predložiti originale ali overjene fotokopije pristojnega organa države,
v kateri imajo sedež. Ponudniki s sedežem
v Republiki Sloveniji lahko namesto dokazil
predložijo ustrezne izjave: izjavo o vpisu v
sodni register oziroma registraciji za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; izjavo
o vpisu v poslovni register Slovenije; izjavo,
da ima ponudnik poravnave vse davke in
prispevke;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, ki
na dan roka za predložitev ponudb ni starejše od 2 mesecev (original ali fotokopija);
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek;
– potrdilo, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen v katerikoli državi za prestopek v
zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Ponudniki, ki imajo sedež v Republiki
Sloveniji, lahko zgoraj navedena potrdila
nadomestijo s pisno izjavo. Ponudniki, ki
nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo
predložiti originalna dokazila pristojnih organov države, v kateri imajo sedež ali overjeno
fotokopijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 2 obrazec, ki na dan odpiranja
ponudb ni starejši od 3 mesecev oziroma
ekvivalentne bonitetne informacije ponudnikov, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji in
jih izdajo finančne institucije, kjer imajo tuji
ponudniki sedež.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerem morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
Inšpektorat RS za kmetijstvo,
gozdarstvo in hrano

Stran

286 /

Št.

5 / 19. 1. 2007

Št. 07/07

Ob-452/07

Popravek
V javnem naročilu po odprtem postopku za javno naročilo: nakup, montaža in
vzdrževanje fotokopirnih strojev, faksimilnih
naprav in uničevalcev dokumentov z oznako
019/2006 MZZ, objavljenem v Ur. l. RS, št. 1
z dne 5. 1. 2007, Ob-36798/06, se popravijo
naslednje točke:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 29. 1. 2007.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na internetnem naslovu http://www.mzz.gov.si (rubrika Javna naročila) oziroma pisni zahtevek
za pridobitev se naslovi na Ministrstvo za
zunanje zadeve, Prešernova 25, 1000 Ljub
ljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 1. 2007 do 12.
ure.
Prijave morajo do roka prispeti na naslov
naročnika: Ministrstvo za zunanje zadeve,
Prešernova 25, 1000 Ljubljana.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 29. 1. 2007 ob 13. uri; Ministrstvo
za zunanje zadeve, Prešernova 25, 1000
Ljubljana.
Druge določbe objave ostanejo nespremenjene.
Ministrstvo za zunanje zadeve

Gradnje
Št. 001/07

Ob-360/07

Obvestilo
o zavrnitvi vseh ponudb
Naročnik Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, Slovenija, je na podlagi 76. člena ZJN-1-UPB-1 sprejel odločitev
o zavrnitvi vseh ponudb prispelih za javno
naročilo “Čistilne naprave in kanalizacijska
infrastruktura porečja osrednje Save – čistilna naprava in kanalizacijska infrastruktura občine Hrastnik”, številka projekta CCI
2005/SI/16/C/PE/004/02, po javnem razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 96 z
dne 15. 9. 2006, Ob-25718/06 ter Uradnem
glasilu EU 2006/S 176-187333 z dne 15. 9.
2006. Naročnik je ugotovil, da so ponudbe
nepravilne oziroma nesprejemljive, saj se
je po javnem odpiranju ponudb na podlagi
pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da ponudbe ne izpolnjujejo v celoti vseh zahtev iz
razpisne dokumentacije.
Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano:
12. 1. 2007.
Občina Hrastnik
Št. 110-1/07

Ob-431/07

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 13 z dne 10. 2.
2006 je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za »HC Koper–Izola, predor
Markovec« (Ob-3308/06), dne 16. 6. 2006,
št. 62-63/06 (Ob-17174/06) in dne 13. 10.
2006, št. 106/06 (Ob-28740/06) pa sta bila
objavljena prestavljena roka za predložitev
ponudb.
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) ponovno podaljšujemo rok za
predložitev ponudb na 7. 2. 2007 do 10.
ure. Odpiranje ponudb bo dne 7. 2. 2007 ob

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
11. uri. Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 5_2006/07

Ob-445/07

Podaljšanje roka
za oddajo ponudb
Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15,
2000 Maribor je v Uradnem listu RS, št.
135-136 z dne 22. 12. 2006, Ob-35998/06,
objavila javni razpis za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za »Novogradnja in rekonstrukcija objektov na lokaciji
pohorski dvor za zagotovitev prostorskih
potreb Fakultete za kmetijstvo UM«. V skladu s 5. odstavkom 25. člena Zakona o
javnih naročilih (ZJN-1-UPB1; Ur. l. RS,
št. 36/04) objavljamo spremembo rokov,
in sicer se prvotna objava spremeni na
naslednji način:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 5. 2. 2007.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb: 5. 2.
2007 do 10. ure; Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor – vložišče.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja:
5. 2. 2007 ob 12. uri; Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor – sejna
soba.
Univerza v Mariboru
Št. 14/07

Ob-298/07
Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila Dozidava in adaptacija zgradbe SNG Opera in
balet Ljubljana – I. faza: Rušitve, gradbena
jama, podbetoniranje odrskega stolpa, varovanje gradbene jame (obvestilo o naročilu je
bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 112
dne 3. 11. 2006, Ob-30330/06 in Uradnem
listu EU, št. 2006/S 206-219220, dne 27. 10.
2006), se podaljša skrajni rok za oddajo
ponudb.
Novi skrajni rok za prispetje ponudb je
dne 26. 1. 2007, do 10. ure na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova ulica 10,
SI-1000 Ljubljana.
Odpiranje ponudb bo dne 26. 1. 2007,
ob 11. uri na naslovu Ministrstvo za kulturo
RS, Maistrova ulica 10, SI-1000 Ljubljana,
sejna soba. I. nadstropje.
Vsa dokazila, potrdila, garancija za resnost ponudbe in ostali dokumenti ter izjave, z veljavnostjo vezano na skrajni rok
oddaje ponudbe, so lahko datirani na prvotno predvideni rok odpiranja ponudb dne
30. 11. 2006 (ni potrebno prilagati novih dokumentov).
Prav tako ostane nespremenjena razpisna dokumentacija, vključno s pojasnili in
odgovori na vprašanja ponudnikom št. 1 do
12, razen sprememb, ki jih je posredoval
naročnik vsem ponudnikom, ki so dvignili
razpisno dokumentacijo.
Ponudbe, ki so jih ponudniki že oddali do
prvotnega roka za oddajo ponudb, to je do
27. 11. 2006, so ostale neodprte pri naročniku. Ponudniki jih lahko pri naročniku dvignejo in do novega skrajnega roka za oddajo
ponudb dopolnijo ter oddajo opremljene v
skladu z navodili iz točke II.8. iz razpisne
dokumentacije.
Ponudniki pa lahko že oddane ponudbe
pustijo neodprte pri naročniku in do skrajnega novega roka za oddajo ponudb oddajo
naročniku obvestilo o umiku ali spremembi

ponudbe kot je to navedeno v točki II.9. iz
razpisne dokumentacije.
Pri odpiranju ponudb bo strokovna komisija naročnika postopala kot je to navedeno
v točki II.10. iz razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za kulturo

Storitve
Št. 2-131/06-46/10
Ob-317/07
Preklic
Naročnik Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, Kranj, preklicuje objavo javnega razpisa za oddajo koncesije za vzdrževanje javne
razsvetljave ter svetlobno prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 123-124
z dne 1. 12. 2006, Ob-33420/06.
Mestna občina Kranj
Št. 321-211-3/2006/4
Ob-300/07
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, je v Uradnem listu RS, št. 1 z dne
5. 1. 2007, Ob-37131/06, objavila javni razpis po odprtem postopku za dobavo testenin
v centralna skladišča humanitarnih organizacij.
Spremenijo se naslednje točke:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 29. 1. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 31. 1. 2007 ob 10. uri.
Agencija za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 321-211-4/2006/4
Ob-301/07
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, je v Uradnem listu RS, št. 1 z dne
5. 1. 2007, Ob-37134/06, objavila javni razpis po odprtem postopku za dobavo koruznega zdroba v centralna skladišča humanitarnih organizacij.
Spremenijo se naslednje točke:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 29. 1. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 31. 1. 2007 ob 11. uri.
Agencija za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 321-211-5/2006/4
Ob-302/07
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, je v Uradnem listu RS, št. 1 z dne
5. 1. 2007, Ob-37134/06, objavila javni razpis po odprtem postopku za dobavo brušenega riža v centralna skladišča humanitarnih organizacij.
Spremenijo se naslednje točke:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 29. 1. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 31. 1. 2007 ob 13. uri.
Agencija za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 430-130/2006-4
Ob-381/07
Sprememba
Naročnik Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
carinski urad v skladu s 25. členom Zakona
o javnih naročilih spreminja pogoj, ki ga je
v objavi javnega razpisa št. Ob-35979/06 v
Uradnem listu RS, št. 135-136 z dne 22. 12.
2006 zapisal v točki III.2.1.2. Ekonomske in
finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON-1/P.
Ponudnik mora namesto obrazca
BON-1/P k ponudbi obvezno predložiti
obrazec BON-2.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava Republike Slovenije
Št. 430-505/2006/20
Ob-382/07
Spremembe
V javnem razpisu za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za zavarovanje
vozil MNZ in Policije, št. 430-505/2006, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 128 z dne
8. 12. 2006, Ob-34535/06, se spremenijo
točke II.2.1), IV.3.3), IV.3.4) in IV.3.8), in
sicer:
1) V točki II.2.1) se spremeni ocenjena
vrednost, ki se glasi:
II.2.1) Ocenjena vrednost brez DDV:
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
558,333.333,33 SIT oziroma 2,329.883,71
EUR.
Valuta: SIT/EUR (po tečaju zamenjave
239,640 SIT/EUR).
2) V točki IV.3.3) se spremeni rok za
sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali
za dostop do dokumentacije, ki se glasi:
IV.3.3) Rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 22. 1. 2007 do 11. ure.
3) V točki IV.3.4) se spremeni rok za
sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje, ki se glasi:
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 23. 1. 2007 do 15. ure.
4) V točki IV.3.8) se spremeni datum odpiranja ponudb, ki se glasi:
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 1.
2007 ob 12. 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.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 16-73/06

Ob-267/07
Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila za opravljanje storitev: organizacija,
vodenje in izvajanje čiščenja, transportnih in
kurirskih del, objavljenem v Ur. l. RS, št. 96 z
dne 15. 9. 2006, Ob-25575/06, po odprtem
postopku, se popravijo naslednje točke, ki
pravilno glasijo:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 26. 1. 2007.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: naročnik mora ponudbo prejeti do 30. 1. 2007 do 9. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb bo 30. 1. 2007 ob 10. uri, na lokaciji
naročnika: Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto (uprava, sejna soba).
Splošna bolnišnica Novo mesto

Št.

Ob-294/07
Popravek
V javnem razpisu za zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov,
Ob-36088/06, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 135-136 z dne 22. 12. 2006, se popravijo naslednje točke:
– v točki IV.3.2), kjer je naveden rok za
pridobitev razpisne dokumentacije 19. 1.
2007; pravilen podatek je: do 31. 1. 2007.
– v točki IV.3.6), kjer je naveden minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik
zagotavljati veljavnost ponudbe, je pravilno
90 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
Cankarjev dom

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-393/07
Obvestilo
Naročnik Elektro Maribor d.d. obvešča,
da je bil pred oddajo prijav za univerzalni kabel 20 kV, objava javnega razpisa po
omejenem postopku v Uradnem listu RS, št.
135-136 z dne 22. 12. 2006, Ob-35819/06,
vložen zahtevek za revizijo, zato se do nadaljnjega ustavi postopek oddaje predmetnega javnega naročila.
Elektro Maribor Javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-395/07
Obvestilo
Naročnik Elektro Maribor d.d. obvešča,
da je bil pred oddajo prijav za SN kabel
20 kV baker, objava javnega razpisa po
omejenem postopku v Uradnem listu RS, št.
135-136 z dne 22. 12. 2006, Ob-35818/06,
vložen zahtevek za revizijo, zato se do nadaljnjega ustavi postopek oddaje predmetnega javnega naročila.
Elektro Maribor Javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Št. 430-426/2006/7
Ob-182/07
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, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
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+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91,
elektronska pošta: jr.mnz@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00-2, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 30.19.10.00-4, 32.00.00.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za dobavo in
montažo opreme za integracijsko hišo v
Mariboru, št. 430-426/2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,833.333,33 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. 430-426/2006: Lina
design d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž
Gorjan, Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik, Slovenija, tel. +386/1/839-54-60, faks
+386/1/839-54-59, elektronska pošta: Matjaz.gorjan@linadesign.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 14,834.214 SIT
(61.902,08 EUR).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-426/2006.
VI.3) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS, št. 106 z dne
13. 10. 2006, Ob-28644/06, Uradni list RS,
št. 110-111 z dne 27. 10. 2006, Ob-30310/06
(popravek).
VI.4) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; Evropski sklad za begunce II.
VI.6) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 1. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 430-273/2006-9
Ob-200/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS,
kontaktna
oseba:
Sonja
Jekovec,
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:
32.00.00.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 223/2006-PSP.
II.5) Kratek opis: nakup INMARSAT satelitskih terminalov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ca. 13,750.000 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:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
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– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo MORS 371/2006 – PSP: Cifra d.o.o., kontaktna oseba: Peter Benedik,
Stegne 21c, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/511-35-50, faks 01/511-15-90.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,697.040 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-273/2006-9.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 5. 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: 9. 1. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-443/2006-12
Ob-202/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS,
kontaktna
oseba:
Sonja
Jekovec,
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:
28.81.23.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 316/2006-PSP.
II.5) Kratek opis: nakup pregrade za
zaščito vodnih površin z intervencijskim
kolutom.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ca. 10,000.000 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:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo MORS 371/2006 – PSP:
Webo d.o.o., kontaktna oseba: Meta Gržina,
Dragomelj 84, 1230 Domžale, Slovenija, tel.
01/560-30-10, faks 01/560-30-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,439.064,10 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-443/2006-12.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 9. 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: 9. 1. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Ob-207/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, kontaktna oseba:
Vesna Priveršek Poglajen, Tržaška cesta 16,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-41-38,
faks 01/425-67-46, elektronska pošta: vesna.priversek@ajpes.si, internetni naslov:
www.ajpes.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: 513-272/2006.
II.5) Kratek opis: dobava pisarniškega
materiala za centralo in izpostave AJPES
v predvideni letni količini.
II.6)
Ocenjena
skupna
vrednost
(brez DDV): 41,150.000 SIT oziroma
171.715,91 €.
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. 513-272/2006: DZS d.d.,
kontaktna oseba: Franci Gorup, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/586-71-42, faks 01/586-43-28, elektronska pošta: franci.gorup@dzs.si, internetni
naslov: www.dzs.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 41,011.968,65 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 513-272/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-29451/06 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: 9. 1. 2006.
Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve
Ob-215/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2000

Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 71/B.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
naprav za nemoteno napajanje – UPS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 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. 71/B: Socomec Sicon UPS, d.o.o., Savlje 89, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena/vrednost pogodbe:
24,101.200 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 71/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-23837/06 z dne 25. 8. 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: 9. 1. 2007.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-216/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 47/B.
II.5) Kratek opis: izbor dobavitelja polo
majic, puloverjev, šalov, nogavic in termo
spodnjih hlač za leto 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,052.000 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. 74/B: Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
1. cena po vrstah blaga: polo majica – letna, kratek rokav: 1.570 SIT, polo majica
– letna, dolgi rokav: 1.750 SIT, polo majica,
zimska: 1.630 SIT, pulover: 5.490 SIT, šal:
890 SIT, nogavice – letne: 250 SIT in nogavice – zimske: 270 SIT,
2. okvirna
ponudbena
vrednost:
33,326.000 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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 74/B: Beti Moda, d.o.o.,
Tovarniška 2, 8330 Metlika, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena po vrstah blaga: termo
spodnje hlače, 2.200 SIT, okvirna ponudbena vrednost: 550.000 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 74/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-26804/06 z dne 29. 9. 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: 9. 1. 2007.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 091-6-7/06
Ob-245/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, kontaktna oseba: Andreja Žagar, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/543-77-11, faks +386/1/543-77-26,
elektronska pošta: andreja.zagar@mf.unilj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
električne energije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 36,300.000 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. 091-6-1/06: Elektro
Ljubljana d.d., kontaktna oseba: Robert Jelenc, univ. dipl. org., Slovenska cesta 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 0,06403 EUR/kWh.
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:
15. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 120-121 z dne 24. 11.
2006, Ob-32833/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2007.
Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta
Ob-248/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79, elektronska pošta: bojana.razdevsek@posta.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.

II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 90-2006/JNB.
II.5) Kratek opis: izbor dobavitelja pisarniškega, potrošnega in elektro materiala, II. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 155,000.000 SIT brez DDV.
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. 82/B: Mladinska knjiga
trgovina, d.d., Slovenska cesta 29, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 157,845.390,65 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 82/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-20271/04 z dne 23. 7. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je na podlagi Zakona o javnih naročilih ZJN-1 in v
skladu z letnim planom nabav 20. 10. 2005
povabil kandidate, s priznano sposobnostjo
k oddaji ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega razpisa po
omejenem postopku za dobavo »Pisarniškega, potrošnega in elektro materiala za
obdobje treh let«, II. faza.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 1. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 252-3/06-11
Ob-256/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, kontaktne osebe: za
predmet JN: prim. dr. Matjaž Klemenc, dr.
med., spec. internist (05/33-01-140), za
ekonomska vprašanja: Stojan Lozar, univ.
dipl. ekon. (05/33-01-550), za pravna vprašanja: Katjuša Bizjak, univ. dipl. pravnica
(05/33-01-580), Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/33-01-580, faks 05/33-01-554, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
Kategorija storitve: 25-Priloga 1B in 27Priloga 1B.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.12.41.20-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN ”kardiološki ultrazvočni
aparat” (št.: 252-3/06).
II.5) Kratek opis: dobava kardiološkega
ultrazvočnega aparata skladno z bistvenimi zahtevami naročnika (tehnične specifikacije-minimalne zahtevane lastnosti
predmeta javnega naročila in izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti),
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kot je predvideno v razpisni dokumentaciji in vzdrževanje (servisni pregledi) za
celotno eksploatacijsko dobo (8 let).
II.6) Ocenjena skupna vrednost: 33,3
mio SIT 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. 260-5/06 – objava v Ur.
l. RS, št. 98; Ob-26077/06: EL MED servis medicinske opreme in zastopanje Aleš
Gospodarič s.p., kontaktna oseba: Aleš Gospodarič, Poljska cesta 18, 2241 Spodnji
Duplek, Slovenija, tel. 02/684-07-01, faks
02/684-07-02.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 33,333.333,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-32536/06 z dne 24. 11. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 1. 2007.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Ob-262/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: mitralne mehanične
zaklopke.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2,100.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
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:
– omejeni postopek.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji po predhodni objavi: 1. točka tretjega odstavka 20.
člena ZJN-1.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Cardio Medical, d.o.o., Ulica bratov Učakar
102, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,350.230,40 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:
25. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 1. 2007.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-270/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: rokavice-nesterilne.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,514.800 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
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:
– omejeni postopek.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji po predhodni objavi: 1. točka tretjega odstavka 20.
člena ZJN-1.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,096.600 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:
23. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 1. 2007.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-352/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Lambrechtov dom, kontaktna oseba: Slavica Auguštin, Šolska ul. 4, 3210 Slovenske
Konjice, Slovenija, tel. 03/757-41-00, faks
03/757-41-10, elektronska pošta: skonjice@ssz-slo.si, internetni naslov: www.sszslo.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: živila in material za
prehrano:
– skupina 1 – sadje in zelenjava,
– skupina 2 – meso in mesni izdelki,
– skupina 3 – perutnina in perutninski
izdelki,
– skupina 4 – splošno prehrambeno
blago,
– skupina 5 – jajca,
– skupina 6 – kruh, pekovsko pecivo in
mehko sveže pecivo,
– skupina 7 – mleko in mlečni izdelki,
– skupina 8 – zamrznjena zelenjava, ribe
in drugi izdelki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 171.000 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
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 Skupina 1 – sadje in zelenjava: S.P. Plod d.o.o., Preloge 25, Zg. Ložnica, Pitus d.o.o., Pesnica 13a, Zg. Kungota.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 20.942,95 EUR,
21.511,64 EUR.
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 Skupina 2 – meso in mesni izdelki: Celjske mesnine d.d., Cesta v Trnovlje
17, Celje, Mesnine Žerak d.o.o., Strmolska
ul. 9, 3252 Rogatec.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 48.329,38 EUR,
50.888, 65 EUR.
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 Skupina 3 – perutnina
in perutninski izdelki: Perutnina Ptuj d.d.,
Potrčeva c. 10, Ptuj, Hrib d.o.o., Večje brdo
8, Dobje pri Planini.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10.730,42 EUR,
13.651,99 EUR.
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 Skupina 4 – splošno prehrambeno blago: Era-SV d.o.o., Prešernova
10, 3320 Velenje, Mercator SVS d.d., Ragozniška c. 8, Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 44.661,10 EUR,
45.504,65 EUR.
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 Skupina 5 – jajca: Era-SV
d.o.o., Prešernova 10, 3320 Velenje, Pitus
d.o.o., Pesnica14a, Zg. Kungota.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2.620,80 EUR,
3.075,00 EUR
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 Skupina 6 – kruh, pekovsko
pecivo in mehko sveže pecivo: Kruh-pecivo
d.d., Ul. Jožice Flander 2, 2000 Maribor, Pekarna Boč d.o.o., Zbelovo 33a, 3215 Loče.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 11.496,23 EUR,
11.776,23 EUR.
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 Skupina 7 – mleko in mleč-

ni izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d., Obrat
Maribor, Osojnikova 5, Maribor,
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 25.773,83 EUR.
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 Skupina 8 – zamrznjena zelenjava, ribe in drugi izdelki: Brumec-Ručigaj
d.o.o., Testenova 55, Mengeš, Hrib d.o.o.,
Večje brdo 8, Dobje pri Planini.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4.528,58 EUR,
4.600,37 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 16.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 111-112 z dne 15. 10.
2004, Ob-27469/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 1. 2007.
Lambrechtov dom Slovenske Konjice
Ob-362/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Nigrad, javno komunalno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Majda Dolenc, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/45-00-300, faks 02/45-00-360, elektronska pošta: Nigrad@Nigrad.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava vozila za čiščenje požiralnikov in kanalizacije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 51,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena 80%,
– reference 10%,
– rok dobave 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Dumida d.o.o., Spodnje Dobrenje 42a, 2211
Pesnica pri Mariboru.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost:
50,659.896 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:
15. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS, št. 106 z dne
13. 10. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2007.
Nigrad d.d. Maribor
Ob-363/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Nigrad, javno komunalno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Majda Dolenc, Zagreb-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/45-00-300, faks 02/45-00-360, elektronska pošta: Nigrad@Nigrad.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava računalniške
strojne in programske opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena 80%,
– reference 10%,
– rok dobave 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Lancom d.o.o., Tržaška cesta 63, 2000
Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost
24,769.779,72 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:
2. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 98 z dne 22. 9.
2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2007.
Nigrad d.d. Maribor
Ob-364/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Nigrad, javno komunalno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Majda Dolenc, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/45-00-300, faks 02/45-00-360, elektronska pošta: Nigrad@Nigrad.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava rovokopačev
nakladačev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 36,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena 40%,
– reference 20%,
– rok dobave 20%,
– dodatne tehnične zahteve 20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Tera ICB d.o.o., Dolenjska cesta 244, 1000
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost
32,151.960 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:
4. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 55 z dne 26. 5.
2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2007.
Nigrad d.d. Maribor
Ob-365/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Nigrad, javno komunalno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Majda Dolenc, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/45-00-300, faks 02/45-00-360, elektronska pošta: Nigrad@Nigrad.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava stroja za vgrajevanje asfalta.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena 70%,
– reference 10%,
– rok dobave 20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Vitrade d.o.o., Partizanska cesta 5, 2000
Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost
30,440.640 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. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 102-103 z dne
6. 10. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2007.
Nigrad d.d. Maribor
Ob-366/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Nigrad, javno komunalno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Majda Dolenc, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/45-00-300, faks 02/45-00-360, elektronska pošta: Nigrad@Nigrad.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava tovornega vozila skupne mase 18 t z dvigalom.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 31,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena 70%,
– reference 10%,
– rok dobave 10%,
– dodatne tehnične zahteve 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
MAN gospodarska vozila Slovenije d.o.o.,
Brnčičeva ulica 35, 1231 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost
32,000.000 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:
2. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 98 z dne 22. 9.
2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2007.
Nigrad d.d. Maribor
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Ob-367/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Nigrad, javno komunalno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Majda Dolenc, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/45-00-300, faks 02/45-00-360, elektronska pošta: Nigrad@Nigrad.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava tovornega vozila skupne mase 26 t.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena 70%,
– reference 10%,
– rok dobave 10%,
– dodatne tehnične zahteve 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
MAN gospodarska vozila Slovenije d.o.o.,
Brnčičeva ulica 35, 1231 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost
69,900.000 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:
2. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 98 z dne 22. 9.
2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2007.
Nigrad d.d. Maribor
Ob-368/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Nigrad, javno komunalno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Majda Dolenc, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/45-00-300, faks 02/45-00-360, elektronska pošta: Nigrad@Nigrad.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava tristranega
prekucnika z dvojno kabino in največjo
dovoljeno maso maks. 7500 kg.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,200.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena 80%,
– reference 10%,
– rok dobave 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
AC Intercar d.o.o., Ptujska cesta 132, 2000
Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost
14,310.000 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. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 117-118 z dne
17. 11. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2007.
Nigrad d.d. Maribor
Ob-369/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Nigrad, javno komunalno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Majda Dolenc, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/45-00-300, faks 02/45-00-360, elektronska pošta: Nigrad@Nigrad.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava tristranega
prekucnika z dvojno kabino, avtodvigalom in največjo dovoljeno maso maks.
7500 kg.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,450.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena 80%,
– reference 10%,
– rok dobave 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
AC Intercar d.o.o., Ptujska cesta 132, 2000
Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost
17,269.060 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. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 117-118 z dne
17. 11. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2007.
Nigrad d.d. Maribor
Ob-376/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: zdravila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1.000,000.000 SIT z DDV.
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 porajanji brez predhodne objave:
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: 4. točka prvega odstavka 20.
člena ZJN-1.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Auremiana, d.o.o. Sežana, Partizanska cesta 109, 6210 Sežana, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,616.426,75 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medias International, d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 36,437.836,32 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 64,862.937,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Farmadent, d.o.o., Minařikova ulica 6, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 152,713.571,73 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Gopharm, d.d. Nova Gorica, Cesta 25. junija
1D, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 51,590.990,36 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Salus, Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva
ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 261,607.983,95 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 397,475.194,52 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:
14. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 1. 2007.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-379/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: obvezilni material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,200.000 SIT z DDV.
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:
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.

IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: 4. točka prvega odstavka 20.
člena ZJN-1.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Tosama, d.d., Šaranovičeva cesta 35, Vir,
1230 Domžale, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,144.833,74 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 413.016 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Salus, Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva
ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,306.764 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Emporio Medical, d.o.o., Prešernova 5,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7.513,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 46.996,45 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Profarmakon International, d.o.o., Preradovičeva ulica 20a, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 474.885,05 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:
18. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 1. 2007.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 430-260/2006
Ob-380/07
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, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91,
elektronska pošta: jr.mnz@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za dobavo
daktiloskopskega potrošnega materiala, št.
430-260/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je dobava daktiloskopskega potrošnega materiala. Podrobnejši opis predmeta
javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 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. 1: Perigon d.o.o.,
kontaktna oseba: Pavla Mihajlovič Fakin,
Mašera-Spasičeva ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/568-20-65, faks
+386/1/565-47-53, elektronska pošta: pm@
amis.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 12,753.850 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-260/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 76-77 z dne 21. 7.
2006, Ob-21139/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: javno naročilo se je
izvedlo za obdobje 24 mesecev. Pogodba je
bila sklenjena za obdobje 12 mesecev.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 1. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije
Št. 14/2006
Ob-397/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna
oseba: Lidija Novak, univ. dipl. ekon., Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/300-39-49, faks +386/1/300-39-12,
elektronska pošta: lidija.novak@zd-lj.si, internetni naslov: www.zd-lj.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-14/2006.
II.5) Kratek opis: pisarniški material in
obrazci v prosti prodaji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena letna vrednost: 35,000.000
SIT oziroma 146.052,41 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. JR-14/2006; 1. sklop:
Extra Lux d.o.o., kontaktna oseba: Lidija Solar, Središka ulica 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-46-69, faks 01/544-54-03,
elektronska pošta: lidija.solar@extra-lux.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,849.359 SIT oziroma
78.656,98 EUR.
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. JR-14/2006; 2. sklop: DZS,
založništvo in trgovina, d.d., kontaktna oseba: Peter Petkovšek, Dalmatinova ulica 2,
1538 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/586-71-47,

faks 01/586-71-48, elektronska pošta: javna.narocila@dzs.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,800.878,66 SIT
oziroma 45.071,27 EUR.
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. JR-14/2006; 3. sklop:
Extra Lux d.o.o., kontaktna oseba: Lidija Solar, Središka ulica 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-46-69, faks 01/544-54-03,
elektronska pošta: lidija.solar@extra-lux.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,883.768 SIT oziroma
16.206,68 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 115 z dne 10. 11. 2006,
Ob-31395/06.
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: 9. 1. 2007.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 276
Ob-399/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
starejših občanov Kočevje, kontaktna oseba:
Paternus Jasna, Roška cesta 22, 1330 Kočevje, Slovenija, tel. 01/89-30-235, elektronska pošta: jasna.paternus@dsokocevje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-1/06.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
prehrambenega blaga za dobo enega
leta.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 208.646,30 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-1/06, sklop 1 sveže
meso in mesni izdelki: Mesarstvo Bradač,
Marjan Bradač s.p., kontaktna oseba: Marjan Bradač, Ljubljanska cesta 45, 1330 Kočevje, Slovenija, tel. 01/89-53-300.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 49.439,36 EUR.
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. JN-1/06, sklop 2 perutninsko meso in perutninski izdelki: Perutnina
Ptuj d.d., kontaktna oseba: Mladen Mirič,
Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/74-80-100.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8.030,90 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 gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-1/06, sklop 3 ribe,
sklop 9 zamrznjeno sadje in zelenjava: Brumec-Ručigaj d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Brojan, Testenova 55, 1234 Mengeš,
Slovenija, tel. 01/53-09-162.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5.772,78 EUR.
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. JN-1/06, sklop 4 mleko,
sklop 5 mlečni izdelki: Pomurske mlekarne d.d., kontaktna oseba: Marjeta Šoštarič,
Industrijska ul. 10, 9000 Murska Sobota,
Slovenija, tel. 02/53-61-221.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 37.318,91 EUR.
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. JN-1/06, sklop 6 kruh,
sklop 10 testenine: Žito, prehrambena industrija d.d., kontaktna oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-76-223.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10.200,75 EUR.
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. JN-1/06, sklop 7
sveže sadje in zelenjava, sklop 8 konzervirano sadje in zelenjava: Domači vrt d.o.o.,
kontaktna oseba: Danilo Pavlovič, Križevska vas 42, 8330 Metlika, Slovenija, tel.
07/36-35-340.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 37.201,57 EUR.
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. JN-1/06, sklop 11
zamrznjeni izdelki iz testa: Pekarna Pečjak
d.o.o., kontaktna oseba: Ana Šilc, Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, Slovenija, tel.
01/36-01-550.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8.304,12 EUR.
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. JN-1/06, sklop 12 jajca:
Jata Emona d.d., kontaktna oseba: Darja
Galin, Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/52-81-226.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2.061,93 EUR.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-1/06, sklop 13 začimbe, sklop 14 čaji: Droga Kolinska d.d., kontaktna oseba: Dušan Urbajs, Kolinska ulica
1, 1544 Ljubljana, tel. 01/47-21-500.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2.464,96 EUR.
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. JN-1/06, sklop splošno
prehrambeno blago 1, sklop 16 splošno prehrambeno blago 2: Mercator d.d., kontaktna
oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/56-03-334.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 38.964,13 EUR.
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. JN-1/06, sklop 17 bio napitki: Era-SV d.o.o., kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3320 velenje,
Slovenija, tel. 03/42-68-410.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8.005,75 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 18.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 258 z dne 15. 9. 2006,
Ob-25883/06.
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: 5. 1. 2007.
Dom starejših občanov Kočevje
Št. 113/06
Ob-402/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtci
Občine Žalec, kontaktna oseba: Kraljič Irena, Tomšičeva 5, 3310 Žalec, Slovenija, tel.
03/713-14-71, faks 03/713-14-70, elektronska pošta: kraljic.irena@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. 35/2004.
II.5) Kratek opis: nabava materiala in
živil za prehrano.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 39,000.000 SIT.
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. 1. kruh, pekovsko pecivo: Pekarna Postojna d.o.o.,
kontaktna oseba: Tomaž Čeligoj, Kolodvorska 5c, 6230 Postojna, Slovenija, tel.
05/700-08-15, faks 05/700-08-20, elektronska pošta: komerciala@kruhek.si, internetni
naslov: www.pekarna-postojna.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,538.270 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 gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 2. slaščičarski izdelki: Pekarna Postojna d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Čeligoj, Kolodvorska 5c, 6230 Postojna, Slovenija, tel.
05/700-08-15, faks 05/700-08-20, elektronska pošta: komerciala@kruhek.si, internetni
naslov: www.pekarna-postojna.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,000.320 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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3. sadje, zelenjava, sveža:
S.P. Plod d.o.o., kontaktna oseba: Matej Goričan, Preloge 25, 2316 Zgornja Ložnica, Slovenija, tel. 02/803-81-55, faks 02/803-81-59,
elektronska pošta: plod@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,110.650 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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4. mleko, mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., kontaktna oseba: Štefka Topolovec, Arja vas 92, 3301
Petrovče, Slovenija, tel. 03/713-38-00,
faks 03/713-38-41, elektronska pošta: stefka.topolovec@mlekarna.si, internetni naslov: www.mlekarna-celeia.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,823.138 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 gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 5. meso, mesni izdelki, jajca: Celjske mesnine d.d., kontaktna
oseba: Jelka Rihter, Cesta v Trnovlje 17,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-52-92,
faks 03/425-52-50, elektronska pošta: jelka.rihter@celjske-mesnine.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,616.380 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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7. ribe: Brumec-Ručigaj
d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Brojan,
Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel.
01/530-91-70, faks 01/530-91-70, elektronska pošta: prodaja@brumec-rucigaj.si, internetni naslov: www.brumec-rucigaj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 490.400 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 gradnje ali ponudnika storitev:

javno naročilo št. 8. drobni prehrambeni izdelki: Poslovni sistem Mercator, kontaktna
oseba: Trope Srečo, Slovenčeva 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks
01/560-33-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,341.756 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 gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 9. zamrznjeni izdelki, zamrznjena zelenjava: Brumec-Ručigaj
d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Brojan,
Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel.
01/530-91-50, faks 01/530-91-70, elektronska pošta: prodaja@brumec-rucigaj.si, internetni naslov: www.brumec-rucigaj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 304.370 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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10. čaji, suho sadje: ERASV d.o.o., kontaktna oseba: Milan Domunkuš, Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/788-00-10, faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 364.885 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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11. testenine, jušne zakuhe: ERA-SV d.o.o., kontaktna oseba: Milan
Domunkuš, Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/780-00-10, faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 577.250 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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12. sokovi, sirupi: Opoj
Sokovi d.o.o., kontaktna oseba: Sonja Starc,
Suhadole 49A, 1218 Komenda, Slovenija,
tel. 01/724-03-00, faks 01/724-03-13, elektronska pošta: nabava@nektar-natura.si,
internetni naslov: www.opoj-sokovi.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 976.953 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.4) Število prejetih ponudb: 16.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 35 z dne 9. 4. 2004,
Ob-9024/04.
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: 9. 1. 2007.
Vrtci Občine Žalec
Št. 2/2007
Ob-403/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Področna enota Informacijski center, kontaktna oseba: Janez Škufca, Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-77-361,
faks 01/23-12-667, elektronska pošta: janez.skufca@zzzs.si, internetni naslov:
www.zzzs.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:
30.23.12.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: HO-12-006/06-B.
II.5) Kratek opis: povečanje IBM procesorskih zmogljivosti in dokup diskovnih
polj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 918.000 €.
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. ho-12-1: SRC.SI
d.o.o., kontaktna oseba: Mitja Svet, Tržaška cesta 116, 1001 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/242-80-00, faks 01/423-41-73, elektronska pošta: info@src.si, internetni naslov:
www.src.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 491.862,79 €.
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.
HO-12-2: Marand Inženiring d.o.o., Koprska ulica 100, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/470-31-00, faks 01/470-31-11, elektronska pošta: info@marand.si, internetni
naslov: www.marand.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 282.388,85 €.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PE IC HO-12-006/06B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 9. 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-24080/06.
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: 9. 1. 2007.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Področna enota Informacijski center
Ob-406/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni stanovanjski sklad Občine Slovenske
Konjice, kontaktna oseba: Boštjan Tašner,
Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel. 03/759-27-16, faks 03/575-47-67,
elektronska pošta: bostjan.tasne@jss-konjice.si.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: EKLO 2006/1.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
ekstra lahkega kurilnega olja.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 64,750.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– popust,
– tehnična usposobljenost,
– ekonomska usposobljenost.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. ELKO 2006/1: Oplast
Ofentavšek Tone s.p., Tepanje 63, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 56,983.500
SIT, najvišja ponudba 57,733.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 94 z dne 8. 9. 2006,
Ob-24643/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 1. 2007.
Javni stanovanjski sklad
Občine Slovenske Konjice
Ob-408/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava, kontaktna oseba: Simona Petrovič, Dornava 128, 2252
Dornava, Slovenija, tel. 02/754-02-00, faks
02/755-05-01, elektronska pošta: simona.petrovic@zavod-dornava.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 40.10.00.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 581/2006-6.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,500.000 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. 581/2006-6: Elektro Maribor Javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., kontaktna oseba: Karmen Puc,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/22-00-677, faks 02/22-00-676.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,425.811,20 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 581/2006-6.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 117 z dne 17. 11. 2006,
Ob-32199/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 1. 2007.
Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja Dornava
Št. 430/07-2007-6006
Ob-432/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, kontaktna oseba: Nada Radin, Povšetova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-55-39, faks 01/232-29-64, elektronska pošta: Nada.Radin@gov.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: 2020 – B – 2006 – 5.
II.5) Kratek opis: dobava pripravljenih
obrokov hrane za potrebe zaprtih oseb v
ZPKZ Ljubljana, oddelek Novo mesto.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,000.000 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:
Sodexho, Prehrana in storitve, kontaktna
oseba: Miha Muhič, Železna cesta 16, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/420-58-00, faks
01/420-58-52, elektronska pošta: sodeho@sodexho.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 26,864.000 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: 6004/2006 z dne 19. 5. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2007.
Zavod za prestajanje kazni zapora
Ljubljana

Gradnje
Št. 430-130/2006
Ob-186/07
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, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91,
elektronska pošta: jr.mnz@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: postopek s pogajanji brez
predhodne objave za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za potrebe PP
Kozina, št. 430-130p/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je izvedba gradbeno obrtniških in
inštalacijskih del za potrebe PP Kozina,
ki zajema rekonstrukcijo obstoječega poslovnega objekta ter obsega naslednja
dela:
1. gradbena in obrtniška dela,
2. zunanja ureditev,
3. strojne instalacije,
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4. elektro instalacije – jaki tok,
5. elektro instalacije – šibki tok.
Predmet javnega naročila (tehnične karakteristike in ostale zahteve naročnika) je
podrobneje opredeljen v dokumentaciji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 213,333.333,33 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. 1: Gradis GP d.d., kontaktna oseba: Matjaž
Petkovšek, Bukovžlak 71, 3221 Teharje, Slovenija, tel. +386/3/426-83-00, faks
+386/3/426-83-33, elektronska pošta: matjaz.petkovsek@gradis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 255,692.012,88 SIT.
V.2.1) 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:
delež: 45,77%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-130p/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 46 z dne 5. 5.
2006, Ob-12658/06, Uradni list RS, št. 59 z
dne 9. 6. 2006, Ob-16242/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; Schengenski izvedbeni načrt.
VI.7) Drugi podatki: javno naročilo se
je izvedlo na podlagi prej izvedenega neuspelega javnega razpisa za oddajo naročila gradnje odprtem postopku za izvedbo
gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za
potrebe PP Kozina, št. 430-130/2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 1. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije
Št. 430-334/2006/9
Ob-188/07
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, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91,
elektronska pošta: jr.mnz@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za izvedbo GOI
del, in sicer izvedbo elektroinštalacijskih del

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
na Vodnikovi 43, Ljubljana in izgradnjo kabelske kanalizacije – razvod šibkotočnih
povezav v Policijski akademiji Tacen, št.
430-334/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je izvedba GOI (gradbeno obrtniških
in inštalacijskih) del, in sicer izvedba
elektroinštalacijskih del na Vodnikovi
43, Ljubljana in izgradnja kabelske kanalizacije – razvod šibkotočnih povezav
v Policijski akademiji Tacen, ki obsega
naslednja sklopa:
– sklop 1: izvedba elektroinštalacijskih
del na Vodnikovi 43, Ljubljana,
– sklop 2: izgradnja kabelske kanalizacije – razvod šibkotočnih povezav v Policijski
akademiji Tacen.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 91,994.835 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. 1 (Izvedba elektroinštalacijskih del na Vodnikovi 43, Ljubljana):
Arba plus d.o.o., kontaktna oseba: Janez
Šimenc, Pot v smrečje 3, 1231 LjubljanaČrnuče, Slovenija, tel. +386/1/561-31-23,
faks +386/1/561-17-86, elektronska pošta:
info@arba-plus.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 46,016.124,08 SIT.
V.2.1) 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:
delež: 4,66%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2 (Izgradnja kabelske kanalizacije – razvod šibkotočnih
povezav v Policijski akademiji Tacen):
Esotech d.d., kontaktna oseba: Marko
Škoberne, Preloška cesta 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel. +386/3/899-45-80, faks
+386/3/899-46-02, elektronska pošta: marko.skoberne@esotech.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 33,210.577,19 SIT.
V.2.1) 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:
delež 21,00%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-334/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 90 z dne 25. 8.
2006, Ob-23804/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; Schengenski izvedbeni načrt, PSF
0515.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 1. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije

Št. 430-266/2006/9
Ob-191/07
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, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91,
elektronska pošta: jr.mnz@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za prenovo
velike predavalnice Policijske akademije v
Tacnu, št. 430-266/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je izvedba gradbeno-obrtniških in
instalacijskih del za potrebe prenove poslovnega objekta in obsega: gradbena
dela, obrtniška dela, elektroinstalacije jaki tok, elektroinstalacije - telekomunikacije in strojne instalacije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,833.333 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. 430-266/2006: Arba
plus d.o.o., kontaktna oseba: Janez Šimenc, Pot v smrečje 003, 1231 LjubljanaČrnuče, Slovenija, tel. +386/1/56-13-123,
faks +386/1/561-17-86, elektronska pošta:
info@arba-plus.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 80,532.139,08 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-266/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 76-77 z dne 21. 7.
2006, Ob-21035/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; Schengenski izvedbeni načrt.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 1. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije
Ob-195/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Novo mesto, kontaktna oseba: Mirko Grahek, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-39-297,
faks 07/39-39-272, elektronska pošta: mirko.grahek@novomesto.si, internetni naslov:
http://www.novomesto.si/si//.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 414-06-3/2004-1801, »iz-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest«.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 450,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cenovno opredeljen program vzdrževanja,
– rok plačila,
– reference,
– certifikat kakovosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 24631/2006: CGP d.d.,
Ljubljanska cesta 47, Novo mesto, kontaktna oseba: Gregor Jaklič, Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-42-700, faks 07/39-42-750, elektronska pošta: info@cgp.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 478,425.098,05 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.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
414-06-3/2004-1801.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 94 z dne 8. 9.
2006, Ob-24631/06.
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: 20. 12. 2006.
Mestna občina Novo mesto
Ob-196/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktna oseba: Matjaž Pirc,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/49-81-277, faks 07/49-81-276,
elektronska pošta: matjaž.pirc@krsko.si,
internetni naslov: www.krsko.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502.5.
II.5) Kratek opis: izgradnja komunalne
infrastrukture Krško polje – vodovod Drnovo–Brege.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: postopek s pogajanji brez predhodne objave.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
Pogajanja so bila izvedena na podlagi tretjega odstavka 20. člena ZJN-1-UPB1
– nesprejemljive ponudbe v odprtem postopku.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 13/VVG: TIMI Krško
gradbeništvo d.o.o., kontaktna oseba: Aleš
Vodeb, Drnovo 3, 8273 Leskovec, Slovenija,

tel. 07/49-01-180, faks 07/49-01-182, elektronska pošta: timi.ales@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): najnižja ponudba 90,720.725
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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 354-29/2006 O604.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 85-86/06,
Ob-22856/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 1. 2007.
Občina Krško
Št. 430-332/2006/16
Ob-212/07
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, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91,
elektronska pošta: jr.mnz@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za izvedbo
gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za
potrebe PP Črnomelj – VDM in EVSP, izvedbo adaptacije poslovnih prostorov za potrebe SENDM ter novogradnjo objekta PP
Rogaška Slatina, št. 430-332/2006.
II.5) Kratek opis:
Predmet javnega razpisa je izvedba
gradbeno obrtniških in inštalacijskih del
za potrebe PP Črnomelj – VDM in EVSP,
izvedbo adaptacije poslovnih prostorov za potrebe SENDM ter novogradnjo
objekta PP Rogaška Slatina, in sicer obsega naslednje sklope:
Sklop 1: Izvedba gradbeno obrtniških in
inštalacijskih del za potrebe PP Črnomelj, ki
zajema naslednja dela: 1. gradbena in obrtniška dela, 2. elektro inštalacije, 3. strojne
inštalacije, 4. zunanja ureditev.
Sklop 2: Izvedba adaptacije poslovnih
prostorov za potrebe SENDM, ki zajema naslednja dela: 1. gradbena in obrtniška dela,
2. strojne inštalacije, 3. elektro inštalacije.
Sklop 3: Novogradnja objekta PP Rogaška Slatina, ki zajema naslednja dela:
1. gradbena in obrtniška dela, 2. zunanja
ureditev, 3. elektro inštalacije, 4. strojne inštalacije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 833,333.333 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. 1 (izvedba gradbeno
obrtniških in inštalacijskih del za potrebe
PP Črnomelj): CGP, Cestno in gradbeno
podjetje d.d., kontaktna oseba: Gregor Jaklič, Ljubljanska c. 49, 8000 Novo mesto,
Slovenija, tel. +386/7/39-42-700, faks
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+386/7/39-42-750, elektronska pošta: gregor.jaklic@cgp.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 157,296.327,41 SIT.
V.2.1) 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:
– alu in ključavničarska dela: delež
16,2%,
– strojno inštalacijska dela: delež
16,0%,
– elektro inštalacijska dela: delež
18,2%,
– telekomunikacijska dela in varovanje:
delež 7,7%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2 (izvedba adaptacije
poslovnih prostorov za potrebe SENDM):
Gradiva d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Seretina, Ravnikarjeva 1, 1235 Radomlje,
Slovenija, tel. +386/1/724-07-85, faks
+386/1/724-07-85, elektronska pošta: gradiva@s5.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 97,644.914,93 SIT.
V.2.1) 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:
– gradbeno obrtniška dela: delež
11,22%,
– obrtniška dela: delež 7,85%,
– inštalacijska dela: delež 13,81%,
– obrtniška in inštalacijska dela: delež
35,54%,
– inštalacijska dela: delež 8,95%,
– inštalacijska dela: delež 22,36%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3 (novogradnja objekta PP Rogaška Slatina): Gradis
GP Celje d.d., kontaktna oseba: Petkovšek Matjaž, Bukovžlak 71, 3221 Teharje, Slovenija, tel. +386/3/426-83-00, faks
+386/3/426-83-33, elektronska pošta: matjaz.petkovsek@gradis.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 751,512.102,50 SIT.
V.2.1) 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:
– alu, steklarska in fasaderska dela: delež 12,7,0%,
– elektro inštalacijska dela: delež
11,1%,
– strojno inštalacijska dela: delež
15,48%,
– krovsko kleparska dela: delež 4,0%,
– mizarska dela: delež 2,0%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-344/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 88 z dne 18. 8.
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2006, Ob-23454/06 in Uradni list RS, št.
98 z dne 22. 9. 2006, Ob-26481/06 (popravek).
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; Schengenski izvedbeni načrt.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 1. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-344/2006/13
Ob-213/07
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, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91,
elektronska pošta: jr.mnz@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za izvedbo
gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za
potrebe PP Šmarje pri Jelšah in novogradnjo poslovnega objekta za potrebe EVSP
Ostrožno, št. 430-344/2006.
II.5) Kratek opis:
Predmet javnega razpisa je izvedba
gradbeno obrtniških in inštalacijskih del
za potrebe PP Šmarje pri Jelšah in novogradnjo poslovnega objekta za potrebe
EVSP Ostrožno, in sicer obsega naslednja
sklopa:
Sklop 1: Izvedba gradbeno obrtniških in
inštalacijskih del za potrebe PP Šmarje pri
Jelšah, ki zajema naslednja dela: 1. gradbeno obrtniška dela, 2. elektroinštalacije in
elektro oprema, 3. strojne inštalacije, 4. zunanja ureditev.
Sklop 2: Novogradnja poslovnega objekta za potrebe EVSP Ostrožno, ki zajema
naslednja dela: 1. gradbeno obrtniška dela,
2. elektroinštalacije in elektro oprema, 3.
strojne inštalacije, 4. zunanja ureditev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 333,333.300 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. 1 (izvedba
gradbeno obrtniških in inštalacijskih del
za potrebe PP Šmarje pri Jelšah): Gradis
GP Celje d.d., kontaktna oseba: Petkovšek Matjaž, Bukovžlak 71, 3221 Teharje, Slovenija, tel. +386/3/426-83-00, faks
+386/3/426-83-33,
elektronska
pošta:
matjaz.petkovsek@gradis.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 293,362.007,50 SIT.
V.2.1) 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:
– mizarska dela: delež 3,0%,
– elektro inštalacijska dela: delež
25,0%,
– strojno inštalacijska dela: delež
13,0%,
– alu dela: delež 7,0%.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2 (novogradnja poslovnega objekta za potrebe EVSP Ostrožno):
Vegrad d.d., kontaktna oseba: Ivan Knoflič,
Stari trg 35, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
+386/3/896-21-20, faks +386/3/896-22-33,
elektronska pošta: inzeniring@vegrad.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 256,839.295,33 SIT.
V.2.1) 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:
– elektro inštalacijska dela in strojno inštalacijska dela: delež 28,0%,
– tehnična zaščita: delež 8,3%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-344/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 96 z dne 15. 9.
2006, Ob-25716/06 in Uradni list RS, št.
100 z dne 29. 9. 2006, Ob-27257/06 (popravek).
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; Schengenski izvedbeni načrt.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 1. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-425/2006/10
Ob-214/07
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, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91,
elektronska pošta: jr.mnz@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za obnovo integracijske hiše v Mariboru, št. 430-425/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je obnova integracijske hiše v Mariboru, in sicer obsega naslednja dela:
1. gradbena in zaključna dela, 2. elektroinštalacije, 3. strojne inštalacije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 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. 430-425/2006: Kodel
d.o.o., kontaktna oseba: Dragica Predin,
Miklavška 59, 2311 Hoče, Slovenija, tel.
+386/2/613-01-60, faks +386/2/613-01-63,
elektronska pošta: info@kodel.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 49,037.266,57 SIT
(204.628,88 EUR).
V.2.1) 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:
– elektro inštalacijska dela: delež
17,83%,
– strojno inštalacijska dela: delež
33,54%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-425/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 106 z dne 13. 10.
2006, Ob-28649/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; Evropski sklad za begunce II.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 1. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 430-381/2006/17
Ob-227/07
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, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91,
elektronska pošta: jr.mnz@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za izvedbo
gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za
potrebe PPVSPK Maribor, PP Krško in PP
EVSP Petanjci ter izvedbo zunanje ureditve za potrebe PP Ilirska Bistrica VDM, št.
430-381/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je izvedba gradbeno obrtniških in
inštalacijskih del za potrebe PPVSPK
Maribor, PP Krško in PP EVSP Petanjci
ter izvedbo zunanje ureditve za potrebe
PP Ilirska Bistrica VDM, in sicer obsega
naslednje sklope:
Sklop 1: Izvedba gradbeno obrtniških del
za potrebe PPVSPK Maribor, ki zajema naslednja dela: 1. gradbena dela, 2. zaključna
dela, 3. elektroinštalacije in elektro oprema,
4. strojne inštalacije.
Sklop 2: Izvedba gradbeno obrtniških del
za potrebe PP Krško, ki zajema naslednja
dela: 1. gradbeno obrtniška dela, 2. elektroinštalacije s tehnično zaščito, 3. strojne
inštalacije.
Sklop 3: Izvedba gradbeno obrtniških del
za potrebe PP EVSP Petanjci, ki zajema naslednja dela: 1. gradbena in obrtniška dela,
2. elektroinštalacije, 3. strojne inštalacije in
oprema, 4. telekomunikacije.
Sklop 4: Izvedba zunanje ureditve za
potrebe PP Ilirska Bistrica VDM, ki zajema
naslednja dela: 1. gradbena dela, 2. elektroinštalacije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 394,166.666,67 SIT brez DDV.
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. 1 (izvedba gradbeno
obrtniških del za potrebe PPVSPK Mari-
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bor): Gradis GPC d.d., kontaktna oseba:
Matjaž Petkovšek, Bukovžlak 71, 3221
Teharje, Slovenija, tel. +386/3/42-68-300,
faks +386/3/42-68-348, elektronska pošta:
matjaz.petkovsek@gradis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 101,779.729,63 SIT.
V.2.1) 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:
Delež:
– prvi podizvajalec – elektro inštalacije
19,45%;
– drugi podizvajalec – strojne inštalacije
23,51%;
– tretji podizvajalec – kovinsko-stavbno
pohištvo 5,8%;
– četrti podizvajalec – krovsko-kleparska
dela 4,89%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2 (izvedba gradbeno obrtniških del za potrebe PP Krško):
Gradis GPC d.d., kontaktna oseba: Matjaž
Petkovšek, Bukovžlak 71, 3221 Teharje, Slovenija, tel. +386/3/42-68-300, faks
+386/3/42-68-348, elektronska pošta: matjaz.petkovsek@gradis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 184,538.402,54 SIT.
V.2.1) 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:
Delež:
– prvi podizvajalec – elektro inštalacije
19,45%;
– drugi podizvajalec – strojne inštalacije
23,51%;
– tretji podizvajalec – kovinsko-stavbno
pohištvo 5,8%;
– četrti podizvajalec – krovsko-kleparska
dela 4,89%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3 (izvedba gradbeno obrtniških del za potrebe PP EVSP Petanjci):
SGP Pomgrad d.d., kontaktna oseba: Boris
Sapač, Bakovska c. 31, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel. +386/2/534-18-00, faks
+386/2/534-18-25, elektronska pošta: boris.sapac@sgp-pomgrad.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 307,272.291,22 SIT.
V.2.1) 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:
Delež:
– prvi podizvajalec – strojne inštalacije
10,63%;
– drugi podizvajalec – tehnična zaščita
– elektro inštalacije 5,46%;
– tretji podizvajalec – elektro inštalacije
14,67%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4 (izvedba zunanje ureditve za potrebe PP Ilirska Bistrica

VDM): Primorje d.d., kontaktna oseba:
Bojan Žvanut, Vipavska c. 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. +386/5/39-90-000,
faks +386/5/36-90-310, elektronska pošta:
bojan.zvanut@primorje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 92,873.796,19 SIT.
V.2.1) 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:
Delež: elektroinštalacije šibki tok 9,9%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-381/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 100 z dne 29. 9.
2006, Ob-27053/06 in Uradni list RS, št.
112 z dne 3. 11. 2006, Ob-30944/06 (popravek).
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; Schengenski izvedbeni načrt.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 1. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-361/2006
Ob-251/07
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, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91,
elektronska pošta: jr.mnz@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za novogradnjo
objekta PLP Brnik in ostalih državnih organov, št. 430-361/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je novogradnja objekta na Brniku
za potrebe PLP Brnik in ostalih državnih organov, in sicer: izdelava projektne
dokumentacije za objekt Ministrstva za
notranje zadeve (PLP Brnik), Ministrstva
za promet in Ministrstva za finance (Carina) – I. in II. faza ter izdelava tehnične dokumentacije in pridobitev upravne
dokumentacije za objekt Ministrstva za
notranje zadeve (PLP Brnik), izgradnja
objekta, zunanja ureditev objekta, izvedba vseh komunalno energetskih priključkov objekta ter dobava in montaža opreme v objektu, po načelu »ključ v roke«.
Predmet javnega razpisa je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 500,000.000 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. 1: IMOS d.d., kontaktna
oseba: Mitja Majnik, Dunajska 56, 1000
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Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/473-33-46,
faks +386/1/473-33-05, elektronska pošta:
mitja.majnik@imos.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 497,065.408 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Delež: 7,5%
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-361/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS, št. 94 z dne
8. 9. 2006, Ob-25048/06, Uradni list RS,
št. 98 z dne 22. 9. 2006, Ob-26075/06,
Uradni list RS, št. 106 z dne 13. 10. 2006,
Ob-28665/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; Schengenski izvedbeni načrt.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 1/07-9
Ob-338/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, kontaktna oseba: Majda Koren, Rakeževa ulica
8, 3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija, tel.
03/817-14-10, faks 03/817-14-20, elektronska pošta: domsmarje@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: G/2006.
II.5) Kratek opis: adaptacija pih prostorov v namestitvene enote v traku a v
Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,795.933 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena –
najnižja vrednost skupine blaga.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javni razpis za javno naročilo se razveljavi.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 123-124 z dne 1. 12.
2006, Ob-33292/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 1. 2007.
Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah
Št. 16/07
Ob-361/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo,
kontaktna oseba: Metka Štrajhar, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-79-05, faks 01/369-59-02, elektronska pošta: metka.strajhar@gov.si, internetni
naslov: www.kultura.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-99/2006.
II.5) Kratek opis: oddaja naročila za projektiranje in gradnjo po odprtem postopku za funkcionalno usposobitev objekta
Grad Snežnik – Pristave (EŠD 8765 in
670) – objekt D in objekt T (krak B).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,460.524,12 € (350,000.000 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. JN-99/2006: GIVO, d.o.o.
(v konzorciju s Primorje, d.d., Ajdovščina),
kontaktna oseba: Franci Kozina, Dvorec
Selo, Zaloška 69, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/52-00-550, faks 01/54-04-167,
elektronska pošta: franci.kozina@givo.si,
internetni naslov: www.givo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,444.782,06 €
(346,227.572,39 SIT).
V.2.1) 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): 197.212,75 €. Delež:
13,65%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-1127/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 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:
da; Evropska sredstva strukturnega sklada
ESRR v okviru prve prednostne naloge EPD
– ukrep 1.4. Gospodarska infrastruktura in
javne storitve, instrument 1.4.04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 1. 2007.
Ministrstvo za kulturo

Storitve
Št. 4221
Ob-304/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za finance, kontaktna oseba: Andrej
Kavčič, podsekretar, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/369-66-84,
faks +386/1/369-66-89, elektronska pošta:
andrej.kavcic@mf-rs.si, internetni naslov:
www.sigov.si/mf.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
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Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.83.13.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki
ga je določil naročnik: prehodni vir št.
2004-016-710.05.02 Izobraževanje notranjih revizorjev v javnem sektorju – prevajalske storitve.
II.5) Kratek opis: javno naročilo za prevajalske storitve – prevod študijskega
gradiva za Izobraževanje notranjih revizorjev javnega sektorja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60.000 € (48.000 € brez DDV).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2004-016-710.05.02: Revidicom, revizijska družba d.o.o., kontaktna
oseba: Stanko Čokelc, Grizodlova ul. 5, 2000
Maribor, Slovenija, tel. +386/2/613-69-06,
faks +386/2/613-69-07, elektronska pošta:
revidicom@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 57.500 € (46.000 €
brez DDV).
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: prehodni vir št.
2004-016-710.05.02 Izobraževanje notranjih revizorjev v javnem sektorju – prevajalske storitve.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 108/2006-4068, Ob-29511/06 z
dne 20. 10. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; Prehodni vir št. 2004-016-710.05.02
Izobraževanje notranjih revizorjev v javnem
sektorju.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 1. 2007.
Ministrstvo za finance
Ob-305/07
Contract covered by by the Government
Procurmnt Agreement (GPA): no.
I.1) Official name and address of contracting authority: Ministry of Finance of the
Republic of Slovenia, contact point(s): Andrej Kavčič, Undersecretary, Župančičeva
3, 1000 Ljubljana, Slovenia, telephone
+386/1/369-66-84, fax +386/1/369-66-89,
e-mail: andrej.kavcic@mf-rs.si, internet address: www.sigov.si/mf.
I.2) Type of contracting authority: body
governed by public law.
II.1) Type of the public procuremnt: services.
Category of the service: 27.
In case of categories from No 17 to 27,
do you agree with the publication of this
notice: yes.
II.3.1) Common procurement vocabulary (CPV): main vocabulary, main object:
74.83.13.00-6.

II.4) File reference number attributed by
the contracting authority: transition facility
no. 2004-016-710.05.02; Training of Internal Auditors in Public Sector – Translation
Services.
II.5) Short description: the tenderer
should provide translation services for
the translation of study material for the
Training of Internal Auditors in Public
Sector.
II.6) Estimated value of contract: (excluding VAT): 60.000 € (48.000 € excluding
VAT).
IV.1) Type of procedure: open.
IV.2) Award criteria: the most economically advantageous in terms of:
– criteria listed in the terms of reference.
V.1.1) Name and address of the selected
tenderer:
contract
number:
2004-016-710.05.02: Revidicom, revizijska družba, d.o.o., contact point(s):
Stanko Čokelc, Grizoldova ulica 5,
2000
Maribor,
Slovenija,
telephone
+386/2/613-69-06, faks +386/2/613-69-07,
e-mail: revidicom@siol.net.
V.1.2) The estimated total value of the
contract. (without VAT): price 57.500 €
(46.000 € excluding VAT).
V.2.1) Is it likely for the contract to be
subcontracted: no.
VI.1) Is this a non-obligatory notice: no.
VI.2) File reference number attributed by
the contracting authority: transition facility
no. 2004-016-710.05.02; Training of Internal Auditors in Public Sector – Translation
Services.
VI.3) Date of the publication of the contract notice: 5. 12. 2006.
VI.4) The number of received offers: 2.
VI.5) Was the notice published in the Official Gazzette of the Republic of Slovenia:
yes; 108/2006-4068, Ob-29512/06 dated
20. 10. 2006.
VI.6) Does the contract apply/relate
to a project/programali se javno naročilo
nanaša na project/program, financed
by EU funds: yes; Transition facility no.
2004-016-710.05.02; Training of Internal
Auditors in Public Sector.
VI.8) Date, when the notice has been
sent: 11. 1. 2007.
Ministry of Finance
of the Republic of Slovenia
Ob-205/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: nives.jurcan@gov.si, internetni
naslov: www.gu.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve IB – 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 72.22.14.
II.5) Kratek opis: podpora delovanju
programske opreme v sistemu distribucije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponujena cena (60 točk),
– reference vodje naloge in sodelujočih
strokovnjakov (20 točk),
– metodološki pristop (20 točk).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: IGEA d.o.o., Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/200-76-00, faks 01/256-78-67, elektronska pošta: Info@igea.si, internetni naslov:
http://www.igea.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 29,976.833,33 SIT.
V.2.1) 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): 2,000.000 SIT. Delež:
6,67%.
V.2.1) 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): 9,500.000 SIT. Delež:
31,69%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 43000-4/2006-9.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-4902/06 z dne 24. 2. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 1. 2007.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 430-524/2006-22
Ob-263/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS,
kontaktna
oseba:
Jože
Mokorel,
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, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Storitev po prilogi IA Zakona o javnih naročilih, in sicer pod št. 6. finančne storitve,
a) zavarovalniške storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.33.41.00-1, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 66.33.42.20-8, 66.33.42.30-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 355/2006-ODP zavarovanje prevoznih sredstev MORS 2007.
II.5) Kratek opis: zavarovanje prevoznih sredstev MORS v letu 2007: cestnih
motornih vozil (osebna vozila, tovorna
vozila, avtobusi, priključna vozila, delovni stroji, preizkusne tablice, motocikli) in
tirnih vozil ter zračnih in vodnih plovil.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
davka od prometa zavarovalnih poslov):
155,397.840 SIT oziroma 648.463,70 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. MORS 355/2006ODP: 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 davka od prometa zavarovalnih poslov): cena 140,405.827 SIT oziroma
585.903,11 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: 430-524/2006-22.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 102-103 z dne 6. 10.
2006, Ob-26993/06.
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: 10. 1. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-525/2006-25
Ob-264/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS,
kontaktna
oseba:
Jože
Mokorel,
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, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Storitev po prilogi IA Zakona o javnih naročilih, in sicer pod št. 6. finančne storitve,
a) zavarovalniške storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.33.11.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 356/2006-ODP nezgodno zavarovanje oseb MORS 2007.
II.5) Kratek opis: nezgodno zavarovanje oseb MORS v letu 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
davka od prometa zavarovalnih poslov):
104,010.798 SIT oziroma 434.029,37 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. MORS 356/2006-ODP:
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d.
Koper, kontaktna oseba: Sandi Oblak, Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper, Slovenija,
tel. 05/66-43-108, faks 05/66-43-402, elektronska pošta: sandi.oblak@adriatic-slovenica.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez davka od prometa zavarovalnih
poslov): cena 104,060.405,58 SIT oziroma
434.236,38 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-525/2006-25.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 102-103 z dne 6. 10.
2006, Ob-27994/06.
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: 10. 1. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 1/2007
Ob-266/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in
šport, Urad RS za mladino, kontaktna oseba: Tatjana Jakovljevič, Štefanova 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/426-57-01, faks
01/425-91-46, elektronska pošta: Uradzamladino.mszs@gov.si, internetni naslov:
http://www.uradzamladino.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izvajanje storitev dejavnosti nacionalne agencije evropskega
mladinskega programa Mladi v akciji v
obdobju 2007–2013.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 160,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– dosedanje izkušnje pri upravljanju EU
programov v Sloveniji – 10 točk,
– poznavanje področja mladinskega dela
in mladinske politike v Sloveniji – 5 točk,
– poznavanje evropske mladinske politike – 5 točk,
– sodelovanje ponudnika pri oblikovanju
programa Mladi v akciji – 5 točk,
– urejenost administrativnega okolja organizacije pri dosedanjem delovanju – 5
točk,
– število redno zaposlenih delavcev za
izvajanje programa – 5 točk,
– poročila o opravljenih nadzorih in revizijah poslovanja v obdobju – 5 točk,
– pridobljen certifikat za sistem vodenja
kakovosti po ISO 9000 – 2001 – 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 430-16/2006:
Zavod MOVIT, Organizacijska enota Zavod MOVIT NA MLADINA, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/430-47-47, faks 01/430-47-49, elektronska pošta: info@mva.si, internetni naslov:
www.mva.si.
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:
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. 120-121 z dne 24. 11.
2006.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; Evropski mladinski program Mladi
v akciji.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2007.
Urad RS za mladino
Ob-303/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Lekarna Ljubljana, kontaktna oseba: Ksenija Montani, univ. dipl. org., Ulica Stare
pravde 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/230-61-20, faks 01/230-61-30, elektronska pošta: lekarna-ljubljana@lekarna-lj.si,
internetni naslov: www.lekarna-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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:
32.41.21.10-8.
II.5) Kratek opis: širokopasovni dostop
do interneta:
– sklop št. 1: uprava zavoda Lekarna
Ljubljana – optični dostop, pasovna širina
minimalno 10 Mbps / 10 Mbps; ocenjena
vrednost sklopa: 5,000.000 SIT,
– sklop št. 2: poslovne enote zavoda
Lekarna Ljubljana z večjo količino prometa
– xDSL dostop, pasovna širina minimalno 1
Mbps /1 Mbps; ocenjena vrednost sklopa:
9,000.000 SIT,
– sklop št. 3: poslovne enote zavoda Lekarna Ljubljana z manjšo količino prometa
– xDSL dostop, pasovna širina minimalno 1
Mbps / 512 kbps; ocenjena vrednost sklopa:
1,000.000 SIT.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. najnižja ponujena cena (60%),
2. ponujena pričakovana minimalna hitrost prenosa od uporabnika (40%).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11/2006 – sklop št. 1:
uprava zavoda Lekarna Ljubljana – optični
dostop, pasovna širina minimalno 10 Mbps /
10 Mbps: T-2 d.o.o., kontaktna oseba: mag.
Jože Zrimšek, Streliška cesta 150, 2000,
Maribor, Slovenija, tel. 0590-00-000, faks
0590-00-001.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,000.000 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. 11/2006 – Sklop št. 2:
poslovne enote zavoda Lekarna Ljubljana z
večjo količino prometa – xDSL dostop, pasovna širina minimalno 1 Mbps /1 Mbps: T-2
d.o.o., kontaktna oseba: mag. Jože Zrimšek,
Streliška cesta 150, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 0590-00-000, faks 0590-00-001.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,680.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11/2006 – sklop št. 3:
poslovne enote zavoda Lekarna Ljubljana z
manjšo količino prometa – xDSL dostop, pasovna širina minimalno 1 Mbps / 512 kbps:
opomba: naročnik v postopku predmetnega
javnega naročila za sklop št. 3 ni pridobil
nobene pravilne, primerne in sprejemljive
ponudbe, zato v skladu s 76. členom Zakona o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1) (Ur. l.
RS, št. 36/04) ni mogel opraviti izbire najugodnejšega ponudnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop št. 1: 5,
– sklop št. 2: 5,
– sklop št. 3: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 112 z dne 3. 11.
2006, Ob-30921/06.
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: 11. 1. 2007.
Lekarna Ljubljana
Ob-318/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Domžale, kontaktna oseba: Jure Vrhovec,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale, Slovenija,
tel. 01/72-20-100, faks 01/72-14-231, elektronska pošta: Jure.vrhovec@domzale.si,
internetni naslov: www.domzale.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40.10.00.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava električne energije
za potrebe Občine Domžale, javnih zavodov
in javnih podjetij za leti 2007 in 2008.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije za merilna mesta Občine Domžale, šol in vrtcev, komunalnega podjetja,
čistilne naprave in krajevnih skupnosti v
Občini Domžale za leti 2007 in 2008.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,147.555 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. 40510-6/06: Elektro Ljubljana d.d., kontaktna oseba: Robert Jelenc,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000, faks 01/23-12-542,
elektronska pošta: Robert.jelenc@elektroljubljana.si, internetni naslov: www.elektroljubljana.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena:
– sklop 1: VT = 0,082877 EUR/kWh,
MT = 0,040970 EUR/kWh,
– sklop 2: ET javna razsvetljava =
0,062674 EUR/kWh,

– sklop 3: ET ostalo = 0,061905
EUR/kWh.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 40510-6/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; št. 06-60813, Ob-26614/06 z dne
29. 9. 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: 12. 1. 2007.
Občina Domžale
Št. 15/07
Ob-375/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo,
kontaktna oseba: Metka Štrajhar, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-79-05, faks 01/369-59-02, elektronska pošta: metka.strajhar@gov.si, internetni
naslov: www.kultura.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 01.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.45.41.00-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-72/2006.
II.5) Kratek opis: restavratorska dela
na predmetih iz Gradu Snežnik. Naročnik
je javno naročilo razdelil v dva sklopa, in sicer: 1. sklop: Konservatorsko restavratorski
posegi na pohištvu iz Gradu Snežnik (EŠD
670) po priloženem elaboratu Restavratorskega centra št. 02/06, maj 2006; 2. sklop:
Konservatorsko restavratorski posegi na slikah iz Gradu Snežnik (EŠD 670) po priloženem elaboratu Restavratorskega centra št.
03/06, maj 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
I. sklop 174.011,02 € (41,700.000 SIT),
II. sklop 104.323,15 € (25,000.000 SIT).
Skupaj: 278.334,17 € (66,700.000 SIT).
IV.1) Vrsta postopka: odprti; s pogajanji,
brez predhodnega 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. JN-72/2006-II. sklop:
Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno
umetnost, kontaktna oseba: Lucija Močnik
Ramovš, Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/251-27-26, faks 01/251-90-71,
elektronska pošta: alu-dekanat@alu.uni-lj.si,
internetni naslov: www.alu.uni-lj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 107.035,47 €
(25,649.980 SIT).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-72/2006-I. sklop: Markus Piffl, kontaktna oseba: Markus Piffl, St.
Peter Hauptstr. 208, 8042 Gradec, Avstrija,
tel. +436643262360, faks +43316324331,
elektronska pošta: pi@piffl.com, internetni
naslov: www.restauro.at.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 136.644,01 €
(32,745.369,60 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-1061/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 8. 2006 – II. sklop.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 10. 2006 – I. sklop.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2 – II.
sklop; 2 – I. sklop.
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; Evropska sredstva strukturnega sklada
ESRR v okviru prve prednostne naloge EPD
– ukrep 1.4. Gospodarska infrastruktura in
javne storitve, instrument 1.4.04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 1. 2007.
Ministrstvo za kulturo
Ob-398/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Urad Vlade RS za informiranje, kontaktna oseba: Jože Osterman, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-25-92, faks 01/251-23-12, elektronska pošta: joze.osterman@gov.si, internetni
naslov: www.uvi.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 26.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
92.40.00.00-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Agencijske novice STA
2007.
II.5) Kratek opis:
– priprava agencijskih vesti o pomembnih svetovnih dogajanjih in pomembnih dogajanjih v Evropski uniji;
– priprava agencijskih vesti o notranjepolitičnih, gospodarskih, kulturnih
in drugih dogajanjih v okviru Republike
Slovenije ter o njenih diplomatskih aktivnostih za dnevne izdaje novic;
– priprava dnevnih in tedenskih pregledov novic v slovenskem jeziku za
dnevne izdaje novic ter dnevnih in tedenskih pregledov novic v angleškem
jeziku;
– priprava dnevnega servisa vesti o
Sloveniji v angleškem jeziku;
– priprava dnevnih pregledov pomembnejših objav slovenskega in tujega
tiska o Sloveniji;
– priprava nabora vesti, ki jih lahko
naročnik javno objavi na svojih spletnih

portalih oziroma drugih gradivih, namenjenih javnosti.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 362,500.000 SIT / 1,512.685,70
EUR.
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. STA 184/2006: STA
d.o.o., kontaktna oseba: Lidija Pavlovčič,
Tivolska 50, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-10-24, faks 01/434-29-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,512.685,70 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 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: 9. 1. 2007.
Urad Vlade RS za informiranje
Št. 430-1/2007/1
Ob-400/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Peter Rutar, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-77-415, faks 01/23-12-182, elektronska pošta: peter.rutar@zzzs.si, internetni
naslov: www.zzzs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: direkcija-018/06-S.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila so tiskarsko grafične storitve in tiskanje informativnih in izobraževalnih periodičnih in neperiodičnih gradiv Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije z
dostavo gradiva na sedež naročnika, Miklošičeva 24, Ljubljana in/ali sedež izbranemu ponudniku najbližje distribucijske
enote Pošte Slovenije z vsakokratnim naročnikovim razdelilnikom gradiv.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 41,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– končna skupna ponudbena cena: 0–65
točk,
– rok izpolnitve: 0–19 točk,
– reference: 0–10 točk,
– plačilni rok: 0–6 točk.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. direkcija – 018/06-S: Mond
grafika d.o.o., kontaktna oseba: Dušan Hunjet, Ulica Ivana Selana 15, 1351 Brezovica,
Slovenija, tel. 01/365-70-26, elektronska pošta: tajnistvo@mondgrafika.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 39,806.810 SIT.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: direkcija-018/06-S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 108 z dne 20. 10. 2006,
Ob-29137/06.
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: 10. 1. 2007.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob-404/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, kontaktna oseba: Tatjana Suhadolnik, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-94,
elektronska pošta: aktrp@gov.si, internetni
naslov: www.aktrp.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: OMNM.IT-2/2005 –
AKTRP-2-FW.
II.5) Kratek opis: postavitev okolja za
varno e-poslovanje na ARSKTRP.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33.383,41 EUR.
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. 403-1-62/2006: naročilo
ni bilo oddano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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.7) Drugi podatki:
Javno naročilo zaradi nesprejemljivih ponudb ni bilo oddano nobenemu ponudniku.
Ponudbo sta oddala 2 ponudnika. Ena
ponudba je bila tehnično nesprejemljiva,
druga pa je presegla predvidena sredstva
naročnika.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 1. 2007.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-405/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, kontaktna oseba: Tatjana Suhadolnik, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-94,
elektronska pošta: aktrp@gov.si, internetni
naslov: www.aktrp.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
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Kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ARSKTRP – Oracle podpora 2007.
II.5) Kratek opis: obnova storitev Oracle tehnične podpore za leto 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 39.642,80 €.
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: povezani z zaščitno izključnih
pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 403-1-69/2006: Oracle
Software d.o.o., kontaktna oseba: Mitja Žakelj, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-88-00, faks 01/588-88-01,
elektronska pošta: administracija_si@oracle.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 38.882,17 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 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: 11. 1. 2007.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 961-19/2006
Ob-407/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana
Šušteršič-Kobal, Kolodvorska ulica 15,
1518 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-45-661,
faks 01/47-45-212, elektronska pošta: natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov:
www.zpiz.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 6.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
66.33.61.00-5; dodatni predmet, glavni besednjak: 66.33.62.00-6; 66.33.74.00-5.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-19/2006.
II.5) Kratek opis: zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Zavoda.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 417.292,61 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. 961-19/2006: Zavarovalnica Maribor d.d., kontaktna oseba: Aleš Fak,
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Cankarjeva ul. 3, 2507 Maribor, Slovenija,
tel. 02/233-22-91, faks 02/233-25-23, elektronska pošta: ales.fak@zav-mb.si, internetni naslov: www.zav-mb.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 184.264,44 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: 961-19/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 115 z dne 10. 11. 2006,
Ob-31394/06.
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: 8. 1. 2007.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Št. 961-15/2006
Ob-409/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana
Šušteršič-Kobal, Kolodvorska ulica 15,
1518 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-45-661,
faks 01/47-45-212, elektronska pošta: natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov:
www.zpiz.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 14.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.70.00.00-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC14.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-15/2006.
II.5) Kratek opis: izvajanje čiščenja poslovnih prostorov v objektih ZPIZ (OE Celje in OE Ljubljana – Izpostava Trbovlje)
in ZZZS OE Celje (OE Celje in Izpostava
Žalec) ter dobava sanitarno-higienskega
materiala in čistil.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,349.520 SIT oziroma 114.127,52
EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena za m2 čiščenja 80%,
– reference 20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 961-15/2006: Manicom
d.o.o., kontaktna oseba: Mateja Koncilja,
Povšetova 65, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/542-53-00, faks 01/542-22-33, elektronska pošta: info@manicom.si, internetni
naslov: www.manicom.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,534.652,40 SIT,
68.997,88 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: 961-15/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 108 z dne 20. 10. 2006,
Ob-28858/06.
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: 12. 1. 2007.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Št. 430-304/2006/10
Ob-411/07
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, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91,
elektronska pošta: jr.mnz@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.22.40.00-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za oddajo naročila storitve po odprtem postopku za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo
elektroenergetskih sistemov in instalacij, št.
430-304/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je izdelava projektne dokumentacije za
sanacijo elektroenergetskih sistemov in
instalacij v objektu MNZ, Štefanova 2.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT brez DDV.
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. 430-304/2006
(Izdelava projektne dokumentacije): Proelit d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Jevšnikar, Tbilisijska 59, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/242-72-00, faks
+386/1/242-72-12, elektronska pošta: tomaz.jevsnikar@proelit.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,900.000 SIT.
V.2.1) 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:
delež: prvi podizvajalec – gradbeno. arhit.
dela 20,11%; drugi podizvajalec – meritve
8,87,%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-304/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 92 z dne 1. 9.
2006, Ob-24352/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 1. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 14/4265/2006
Ob-178/07
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:
Matej Mandelc, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00, faks
++386/1/474-23-12, elektronska pošta:
Matej.Mandelc@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ai gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 195/2006.
II.5) Kratek opis: nakup licence
WMware.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 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. 195/2006:
Viris d.o.o., kontaktna oseba: Janja Česnik, Rozmanova ul. 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/430-34-42, faks
++386/1/430-34-43, elektronska pošta: janja@viris.si, internetni naslov: www.viris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,564.265,36 SIT.
V.4.2) Javno naročilo št. 195/2006
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 8,564.265,36 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve:
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 12. 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.8) Drugi podatki: odprti postopek je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 120-121 z
dne 24. 11. 2006.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 12. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-180/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00, faks
02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: izolatorji, opornice,
obesni material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): skupna vrednost: 29,000.000 SIT
Sklop A: izolatorji, steklo in porcelan:
17,000.000 SIT.
Sklop B: kompozitni izolatorji: 3,000.000
SIT.
Sklop C: opornice: 9,000.000 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.: 102122: Tehmar d.o.o.,
Panonska ulica 30, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 20,195.000 SIT ali
84.272,24 EUR.
Sklop A: 16,638.000 SIT ali 69.429,14
EUR.
Sklop B 3,557.000 SIT ali 14.843,10
EUR.
Valuta: 60 dni.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 102140: Mini tehno d.o.o.,
Flekušek 16, 2222 Jakobski dol, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: sklop C: 9,747.500 SIT
ali 40.675,60 EUR.
Valuta: 60 dni.
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. 102122
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
Vrednost (brez DDV): 20,195.000 SIT ali
84.272,24 EUR; sklop A: 16,638.000 SIT ali
69.429,14 EUR, sklop B: 3,557.000 SIT ali
14.843,10 EUR.
Valuta: 60 dni.
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.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 102140
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vred
nost (brez DDV): sklop C: 9,747.500 SIT ali
40.675,60 EUR.
Valuta 60 dni.
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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.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 108 z dne 20. 10. 2006, Ob-29358/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2007.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-181/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00, faks
02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago
II.5) Kratek opis: NN kabli do 1 kV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 165,000.000 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.: 101100: Eltima d.o.o.,
Šlandrova ulica 8 A, 1000 Ljubljana - Črnuče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 124,758.500 SIT ali
520.608 EUR.
Valuta: 60 dni.
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. 101100
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
vrednost (brez DDV): 124,758.500 SIT ali
520.608 EUR.
Valuta: 60 dni
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.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 11. 2006
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 100 z dne 29. 9. 2006, Ob-26631/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
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VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2007.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-183/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00, faks
02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: pisarniški material;
sklop A: barve, tonerji; sklop B: papir, tiskovine in pisarniški material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): skupna vrednost: 41,000.000 SIT.
Sklop A: barve, tonerji: 14,000.000 SIT.
Sklop B: papir, tiskovine in pisarniški material: 27,000.000 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.: 101388: Extra Lux
d.o.o., Središka ulica 21, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: sklop A: 11,759.033
SIT.
Valuta: 120 dni.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: 100814: Extra Lux
d.o.o., Središka ulica 21, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: sklop B: 20,842.307
SIT.
Valuta: 120 dni.
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. 101388
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): sklop A: 11,759.033 SIT.
Valuta: 120 dni.
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.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 100814
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): sklop B: 20,842.307 SIT.
Valuta: 120 dni.
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.3) Datum oddaje javnega naročila:
– sklop A: 5. 9. 2006;
– sklop B: 24. 8. 2006.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 76-77 z dne 21. 7. 2006, Ob-20754/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 1. 2007.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-184/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00, faks
02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: razdelilna polja, celice
in stikalni bloki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): skupna vrednost: 83,000.000 SIT.
Sklop A: razdelilna NN polja in SN celice:
65,000.000 SIT.
Sklop B: SN stikalni bloki (RMU-SF6 izvedba): 14,000.000 SIT.
Sklop C: SN stikalni bloki (RMU – vakumska izvedba: 4,000.000 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.: 102372: Elektronabava
d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 64,333.591,92 SIT ali
268.459,09 EUR.
Sklop A: 51,554.070 SIT ali 215.131,09
EUR.
Sklop B 12,779.521,92 SIT ali 53.328
EUR.
Valuta: 60 dni
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 102409: MR Export – import d.o.o., Glavni trg 17b, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: sklop C: 5,437.194
SIT ali 22.689 EUR.
Valuta: 60 dni.
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. 102372
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 64,333.591,92 SIT ali
268.459,09 EUR; sklop A: 51,554.070 SIT
ali 215.131,09 EUR, sklop B: 12,779.521,92
SIT ali 53.328 EUR.
Valuta: 60 dni.
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.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 102409

V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): sklop C: 5,437.194 SIT
ali 22.689 EUR.
Valuta: 60 dni.
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.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni
list RS, št. 110-111 z dne 27. 10. 2006,
Ob-30212/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2007.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-185/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00, faks
02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: omara lastne porabe.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 7,000.000 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.: 105463: TSN d.o.o., Šentiljska cesta 49, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,361.000 SIT.
Valuta: 120 dni.
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. 105463
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 6,361.000 SIT.
Valuta: 120 dni.
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.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 100 z dne 29. 9. 2006, Ob-26618/06.
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VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2007.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-383/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks
02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: telekomunikacijski instrumenti.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT brez DDV.
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.: 101710: Emo Matly d.o.o.,
Kamniška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22,898.260 SIT.
Valuta: 60 dni.
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. 101710.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 22,898.260 SIT.
Valuta: 60 dni.
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.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 83
z dne 4. 8. 2006, Ob-22137/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 1. 2007.
Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
Št. 001
Ob-401/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Aerodrom Ljubljana, d.d., kontaktna oseba:
Milan Primožič, Zg. Brnik 130A, SI-4210 Brnik-Aerodrom, Slovenija, tel. 04/20-61-360,
faks 04/20-21-623, elektronska pošta:
aero-ing@lju-airport.si, internetni naslov:
http://www.lju-airport.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.

II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
29.81.50.00; dodatni predmet, glavni besednjak: 45.24.84.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava in montaža 4 kom
mostov za dostop potnikov na letalo (Passenger Boarding Bridge – PBB); JN-2006B1-A/2/MH.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža 4
kom mostov za dostop potnikov na letalo (Passenger Boarding Bridge – PBB) z
nekatero dodatno opremo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,600.000 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Thyssenkrupp Airport
Systems, S.A., kontaktna oseba: Gabriel Arraiza Mier, Poligono Industrial Vega
de Baina, s/n, ES-33682 Mieres (Asturias), Španija, tel. +34/985-446-955, faks
+34/985-446-322, elektronska pošta: gabriel.arraiza@thyssenkrupp.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,953.900 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:
delež 27%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-2006-B1A/2/MH.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
76 z dne 21. 7. 2006, Ob-21172/06.
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: 10. 1. 2007.
Aerodrom Ljubljana, d.d.
Ob-435/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/580-83-32, faks
+386/(0)1/580-84-07, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.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 33 kem/06.
II.5) Kratek opis: dobava polielektrolita
za potrebe obratovanja CČN Ljubljana.
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 sto-
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ritev: javno naročilo št. JN 33 kem/06:
Ciba specialty chemicals Central Eastern
Europe ltd., podružnica v Sloveniji, kontaktna oseba: Gordana Hluchy, Župančičeva 8, SI-1233 Dob pri Domžalah, Slovenija, tel. +386/(0)1/72-48-318, faks
+386/(0)1/72-48-319, elektronska pošta:
gordana.hluchy@cibasc.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 100,000.000 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. 1
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:
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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 33 kem/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; 13. 10. 2006,
Ob-28669/06.
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: 12. 1. 2007.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o.
Ob-462/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks
02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: transformatorji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 102,000.000 SIT brez DDV.
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.: 101052: Elektronabava
d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 114,117.700 SIT.
Valuta: 90 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
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V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 101052
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 114,117.700 SIT.
Valuta: 90 dni.
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.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
88 z dne 18. 8. 2006, Ob-23373/06, Ur. l.
RS, št. 100 z dne 29. 9. 2006, Ob-26617/06
in v Ur. l. RS, št. 106 z dne 13. 10. 2006,
Ob-28652/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 1. 2007.
Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
Ob-464/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks
02/22-00-107, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.42.11.40-2.
II.5) Kratek opis: SN kabli 20 kV aluminij z vzdolžno zaporo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 292,000.000 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.: 101103: Elektronabava
d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 354,100.000 SIT ali
1,477.960 EUR.
Valuta: 60 dni.
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. 101103
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
vrednost (brez DDV): 354,100.000 SIT ali
1,477.960 EUR.
Valuta: 60 dni.
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
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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.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
71 z dne 7. 7. 2006, Ob-19607/06, objava
v Ur. l. RS, št. 73-74 z dne 14. 7. 2006,
Ob-20121/06, Ur. l. RS, št. 90 z dne 25. 8.
2006, Ob-23565/06, Ur. l. RS, št. 108 z
dne 20. 10. 2006, Ob-29612/06 in Uradnem glasilu ES št. 2006/S 137-146963,
Uradnem glasilu ES št. 2006/S 131-140676,
dne 13. 7. 2006 in Uradnem glasilu ES št.
2006/S 157-168826 dne 19. 8. 2006, Uradnem glasilu ES št. 2006/S 201-2013114
dne 19. 8. 2006.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 11. 2006.
Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor

Storitve
Ob-187/07
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: Peter Martinc, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-91-10, faks 01/588-97-59, elektronska
pošta: peter.martinc@energetika-lj.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/energetika.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 1A -12
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PD0-112/06.
II.5) Kratek opis: dodatna dela pri izdelavi idejnega projekta v okviru pogodbe za izdelavo investicijske in projektne
dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja za predelavo rezervoarjev
za mazut (36.000 m3) z namenom spremembe namembnosti hranjenja goriva
(namesto mazuta ekstra lahko kurilno
olje).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 9,800.000 SIT (40.894,68 EUR).
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(f) dodatne gradnje ali storitve.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. PDO-112/06: Nafta inženiring, d.o.o., kontaktna oseba: Mihael Dominko, Mlinska ulica 5, 9220 Lendava, Slovenija,
tel. 02/577-22-50, faks 02/577-22-67, elektronska pošta: mihael.dominko@nafta-inzeniring.si, internetni naslov: http://www.naftalendava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): izbrana cena: 9,215.000 SIT
(38.453,52 EUR).
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. PDO-112/06
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): 9,215.000 SIT (38.453,52
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: PDO-112/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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: 9. 1. 2007.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Obvestila
o oddaji natečaja
Storitve
Ob-339/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Stanovanjsko naselje, d.o.o., kontaktna
oseba: Gojko Musič (041/621-369), Cesta
na Brdo 49, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/252-83-90, faks 01/252-83-93, elektronska pošta: majaf@ganamm.si, internetni naslov: www.stanovanjsko-naselje.si, v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor
Slovenije; Zbornica za arhitekturo in prostor
Slovenije, kontaktna oseba: Breda Bonač
Arko, udia, Vegova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-20-670, faks 01/24-20-680,
elektronska pošta: natecaj@zaps.si, internetni naslov: http://www.arhiforum.si/.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Oznaka projekta, ki ga je določil
naročnik: stanovanjsko naselje Stožice BS
4/2.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.22.00.00, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 74.25.10.00.
II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPC): arhitekturne storitve, storitve urbanističnega planiranja in krajinske arhitekturne
storitve.
Kategorija storitve 12.
II.3) Opis: javni, vabljeni, projektni,
urbanistično arhitekturni natečaj za pridobitev najprimernejših rešitev za arhi-
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tekturno zasnovo stanovanjsko naselje
Stožice BS 4/2.
V.1.1) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja: vsi navedeni zneski so v
bruto bruto vrednostih.
1. nagrado v vrednosti 2,500.000 SIT
prejme elaborat s šifro: 1
Avtor: Darko Lečnik, u.d.i.a.
Sodelavci: Milojka Lečnik Urbar, u.d.i.a.,
Gregor Pavlin, u.d.i.a., Tadeja Loger, u.d.i.a.,
Miha Brezavšček, štud. arh., Jaka Sedovnik,
štud. arh., Klemen Rogelj, štud. arh., Janko
Mele, u.d.i.g. – konzultant za statiko.
2. nagrado v vrednosti 2,200.000 SIT
prejme elaborat s šifro: 3
Avtorji: Justin Bevk, u.d.i.a., Matija Bevk,
u.d.i.a., Vasa J. Perović, MA BIA.

Sodelavci: N. Šprah, u.d.i.a., D. Počivašek,
u.d.i.a., I. Sedušak, u.d.i.a., M. Valič, u.d.i.a., A.
Šuc, u.d.i.a., B. Hartman, štud. arh., G. Blejec,
u.d.i.g. – konzultant za promet.
3. nagrado v vrednosti 1,800.000 SIT
prejme elaborat s šifro: 2
Avtorji: Rafael Draksler, u.d.i.a., Jože
Jaki, u.d.i.a., Jože Marinko, u.d.i.a.
Priznanje v vrednosti 1,500.000 SIT prejme elaborat s šifro: 4
Avtorja: Andrej Mlakar, u.d.i.a., Tatjana
Mahovič, u.d.i.a.
Sodelavec: Miha Bukovec.
Priznanje v vrednosti 1,500.000 SIT prejme elaborat s šifro: 5
Avtorja: mag. Andrej Černigoj, u.d.i.a.,
Jadranka Grmek, u.d.i.a.
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Sodelavci: Katarina Živanović Kavčič,
abs. arh., Bojan Mrežar, u.d.i.a., Živa Ostraševski, u.d.i.a., Nika Kremžar, u.d.i.a., Nejc
Černigoj, abs. arh.
V.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Število udeležencev: 5.
VI.4) Ali je bilo obvestilo o tem natečaju
treba objaviti v UL: da; Ob-23752/06 z dne
25. 8. 2006.
VI.5) Ali se ta natečaj nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
VI.7) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 1. 2007.
Stanovanjsko naselje d.o.o.
v sodelovanju z Zbornico
za arhitekturo in prostor Slovenije
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Obvestila po Zakonu
o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)

Predhodna
informativna obvestila
Blago
Ob-436/07
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javno podjetje Vodovod Kanalizacija
d.o.o., Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/(0)1/580-83-32, v
roke: Miha Jeras, e-pošta: mjeras@vo-ka.si,
faks +386/(0)1/580-84-07.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nabava vozil za čiščenje kanalizacije.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana,
Vodovodna c. 90.
Šifra NUTS: SI00E.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: nabava vozil za
čiščenje kanalizacije.
Ocenjeni stroški brez DDV: 880.000
EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34144410.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna
zakonodaja:
http://www.sigov.si/durs/
Okoljska
zakonodaja:
http://www.sigov.si/mop/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
9. 1. 2007.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o.
Ob-437/07
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javno podjetje Vodovod Kanalizacija
d.o.o., Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/(0)1/580-83-32, v
roke: Miha Jeras, e-pošta: mjeras@vo-ka.si,
faks +386/(0)1/580-84-07.

Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nabava vozil za izčrpavanje in prevoz grezničnih vsebin.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana,
Vodovodna c. 90.
Šifra NUTS: SI00E.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: nabava vozil za
izčrpavanje in prevoz grezničnih vsebin.
Ocenjeni stroški brez DDV: 440.000
EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34144410.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna
zakonodaja:
http://www.sigov.si/durs/
Okoljska
zakonodaja:
http://www.sigov.si/mop/
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
9. 1. 2007.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o.

Obvestila
o javnem naročilu
Blago
Ob-351/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,
Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Vlado Turičnik, tel. 02/882-34-10, v roke: Nabavna služba, e-pošta: v.turicnik@sb-sg.si,
faks 02/882-34-11.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni

dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: živila in material za prehrano.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec razloženo v skladišče.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
– sklop A: mleko in mlečni izdelki,
– sklop B/a: sveže sadje,
– sklop B/b: zelenjava in ostali kmetijski pridelki,
– sklop C: kruh in pekovsko pecivo,
– sklop D: mlevski izdelki in testenine,
– sklop E: jajca,
– sklop F/a: sveže meso,
– sklop F/b: ribe in morski sadeži (zamrznjene ali sveže),
– sklop F/c: izdelki iz mesa,
– sklop F/d: perutnina,
– sklop G: zmrznjena živila,
– sklop H: splošno prehrambeno blago.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: A) mleko in mlečni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15500000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 4.
2007, zaključek 31. 3. 2008.
Sklop št. 2
Naslov: B/a) sveže sadje
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 4.
2007, zaključek 31. 3. 2008.
Sklop št. 3
Naslov: B/b) zelenjava in ostali kmetijski
pridelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 4.
2007, zaključek 31. 3. 2008.
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Sklop št. 4
Naslov: C) kruh in pekovsko pecivo
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15811100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 4.
2007, zaključek 31. 3. 2008.
Sklop št. 5
Naslov: D) mlevski izdelki in testenine
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15610000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 4.
2007, zaključek 31. 3. 2008.
Sklop št. 6
Naslov: E) jajca
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 4.
2007, zaključek 31. 3. 2008.
Sklop št. 7
Naslov: F/a) sveže meso
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15110000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 4.
2007, zaključek 31. 3. 2008.
Sklop št. 8
Naslov: F/b) ribe in morski sadeži (zamrznjene ali sveže)
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
05120000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 4.
2007, zaključek 31. 3. 2008.
Sklop št. 9
Naslov: F/c) izdelki iz mesa
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15130000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 4.
2007, zaključek 31. 3. 2008.
Sklop št. 10
Naslov: F/d) perutnina
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15112000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 4.
2007, zaključek 31. 3. 2008.
Sklop št. 11
Naslov: G) zmrznjena živila
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 4.
2007, zaključek 31. 3. 2008.
Sklop št. 12
Naslov: H) splošno prehrambeno blago
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 4.
2007, zaključek 31. 3. 2008.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop A: mleko in mlečni izdelki,
– sklop B/a: sveže sadje,

– sklop B/b: zelenjava in ostali kmetijski
pridelki,
– sklop C: kruh in pekovsko pecivo,
– sklop D: mlevski izdelki in testenine,
– sklop E: jajca,
– sklop F/a: sveže meso,
– sklop F/b: ribe in morski sadeži (zamrznjene ali sveže),
– sklop F/c: izdelki iz mesa,
– sklop F/d: perutnina,
– sklop G: zmrznjena živila,
– sklop H: splošno prehrambeno blago.
Ocenjena vrednost brez DDV: 380.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 4. 2007; zaključek 31. 3. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančno zavarovanje:
– za resnost ponudbe: bančna garancija
ali menica (podrobnosti v razpisni dokumentaciji),
– za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: finančno zavarovanje definirano v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo 60 dni.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
ZJN-2: v skladu z določili 41., 42., 43.
in 44. člena Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 1. 3. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 35 EUR.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št.:
01100-6030278961. Potrdilo o plačilu pošljite po faksu (02/88-23-411) s pripisom
točnega naslova in davčne številke za pošiljanje razpisne dokumentacije po pošti ali
tudi elektronsko (e-naslov).
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 3. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 3.
2007 ob 12. uri; Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, sejna soba, uprava.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; pooblaščeni predstavniki ponudnikov s pooblastili.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
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VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 1. 2007.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Storitve
Ob-179/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontakt
na(-e) točka(-e): Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. +386/(0)1/241-85-00, v roke: Tone Vidmar, e-pošta: tone.vidmar@fri.uni-lj.si, faks
+386/(0)1/309-45-91.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.uni-lj.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/(0)1/590-75-600, v roke:
Uroš Škufca, e-pošta: info@praetor.si, faks
00386/(0)1/590-75-609, internetni naslov:
http://www.praetor.si.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Praetor d.o.o.,
Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 00386/(0)1/590-75-600, v roke: Uroš
Škufca, e-pošta: info@praetor.si, faks
00386/(0)1/590-75-609, internetni naslov:
http://www.praetor.si.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prenova in vzdrževanje informacijskega sistema e-študent.
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.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: izvedba prenove informacijskega sistema
»e-Študent-3G«, njegovo redno mesečno
vzdrževanje in izvedba zahtevanih sprememb oziroma nadgradenj.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72222200, dodatni predmet(-i): 72212000,
50312510.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
80 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali ekvivalentno kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe v vrednosti
15.000 EUR, z veljavnostjo 90 dni od roka
za oddajo ponudb.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
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bo naročilo oddano: v primeru da kandidat
nastopa s partnerji ali podizvajalci: pogodba
o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba ali pogodba s podizvajalcem).
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
I. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2. Dokazila: posebne listine v tej točki
ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno
izjavo, da ponudnik (in vsak njegovi zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo),
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2, ter da je od zgoraj naštetih fizičnih
oseb pridobil njihovo soglasje naročniku za
pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
I. Ponudnikova realizacija v letu 2006
je vsaj enaka ponudbeni vrednosti (brez
DDV). Dokazila: razvidno iz obrazca A-4
(točka 1.3).
II. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
Dokazila: posebne listine v tej točki ni
potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno
izjavo, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
I. Izvajalec mora imeti med referencami
vsaj eno kompleksno spletno aplikacijo, ki
jo uspešno uporablja vsaj namenskih 1000
uporabnikov (različne izvedenke predstavitvenih strani tu ne štejejo).
II. Reference: ponudnik mora imeti vsaj
en izveden projekt, ki je bil izveden v istem programskem jeziku kot je ponujena
rešitev.
III. Reference: ponudnik mora imeti vsaj
en izveden projekt, ki deluje na isti platformi
kot ponujena rešitev (strežniški del, Intel
platforma z MS operacijskim sistemom) – za
platformo se šteje tako operacijski sistem
kot tudi podatkovna baza (Oracle). Dokazila
za I. do III.: razvidno iz navedbe referenc v
zahtevanem času, obsegu, načinu in količini, v obrazcu A-4 Prijava, točka 1.6.
IV. Izvajalec mora imeti naslednje redno
zaposlene kadre (vsak od prijavljenih kadrov mora imeti vsaj 2 leti delovnih izkušenj na razpisanem področju, na katerem
bo delal):
– Odgovorni vodja projekta, ki ima referenco kot vodja projekta na aplikaciji, ki
izpolnjuje pogoj 9.1.2 v obrazcu A-5.
– Vodja izvedbe, ki ima stopnjo izobrazbe najmanj diplomirani inženir informatike
ali računalništva.
– Tri programerje z vsaj srednješolsko
izobrazbo.
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– Tri uvajalce sistema (lahko isti kot pod
točko 7 (pogoj 9.1.7 obrazca A-5), če bodo
takrat na razpolago.
Dokazila: razvidno iz obrazca A-11 Kapacitete (točke 1.1 do 1.4).
V. Rešitev mora biti skladna z naročnikovimi tehničnimi zahtevami in delovati na
obstoječi strojni in programski opremi naročnika.
Dokazila: razvidno iz obrazca A-10 Specifikacije.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 03/2006 e-študent.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 1. 3. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 3. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 2. 3.
2007 ob 12.30; Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, soba št. 77-78
v prvem nadstropju.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je v celoti na voljo na spletnih
straneh na naslovu: http://www.praetor.si.
Na istem mestu je mogoče posredovati tudi
zahteve za dodatno pojasnilo. Dodatna pojasnila bodo objavljena na istem mestu kot
razpisna dokumentacija.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska
komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
00386/(0)1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema odločitve
o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 1. 2007.
Univerza v Ljubljani
Ob-377/07
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Urad vlade za informiranje, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Urad vlade za informiranje,
tel. 01/478-26-30, v roke: Branko Vidrih, Na-

taša Marvin, e-pošta: branko.vidrih@gov.si,
faks 01/251-23-12.
Internetni
naslov
naročnika:
www.uvi.gov.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., Aljaževa ulica 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Praetor d.o.o., v roke: Uroš Škufca, e-pošta:
uros.skufca@praetor.si, internetni naslov:
www.praetor.si.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Praetor d.o.o., Aljaževa ulica 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Praetor d.o.o., v roke: Uroš Škufca,
e-pošta: uros.skufca@praetor.si, internetni
naslov: www.praetor.si.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali katerikoli 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: Kliping 2007-2009.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: ni določen.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje storitve spremljanja domačih
in tujih medijev in izdelava klipinga za
potrebe naročnika.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72310000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
Naslov: spremljanje domačih medijev
1) Kratek opis: spremljanje poročanja
domačih (slovenskih) medijev in priprava
klipinga.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72310000.
Sklop št. 02
Naslov: spremljanje tujih medijev
1) Kratek opis: spremljanje poročanja tujih medijev in priprava klipinga.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72310000.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
ll.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek: 1. 6. 2007, zaključek: 31. 5. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe ali ekvivalentno
kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v vrednosti 10.000 EUR za vsakega od sklopov
(če odda ponudbo za oba sklopa mora poudbi priložiti zavarovanje v vrednosti 20.000
EUR) v veljavnosti 120 dni od dneva, ki je
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določen za oddajo ponudb. Izbrani ponudnik
mora najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
ekvivalentno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v višini 10% predvidene pogodbene
vrednosti. Izročitev navedenega zavarovanja je pogoj za veljavnost pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: sukcesivni obračun storitev za
pretekli mesec z rokom plačila 30. dan po
prejemu fakture za pretekli mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: v primeru skupne ponudbe
morajo partnerji v ponudbi predložiti pogodbo o skupnem nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2.
2. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
Ponudnik izkaže, da je za poljubnega
naročnika/naročnike že opravljal storitve
spremljanja medijev in priprave klipinga iz
tiskanih medijev in elektronskih medijev v
skupni vrednosti vsaj 150.000 EUR z DDV
(vrednosti referenc se seštevajo v preteklih
treh letih – 2004, 2005, 2006).
V primeru, da ponudnik odda ponudbo
za oba sklopa, izkaže izpolnjevanje tega
pogoja le enkrat (v višini 150.000 EUR z
DDV).
Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja
preveril v obrazcu A4 Prijava.
lll.2.3) Tehnična sposobnost:
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
1. sklop:
Ponudnik v ponudbi predloži vzorec domačega klipinga: – prepis oddaje Trenja –
Pop TV, z dne 15. 2. 2007; – prepis prispevkov iz oddaje Tednik – TV Slo, z dne 15. 2.
2007 (prispevki morajo biti izbrani na osnovi
gesel in deskriptorjev navedenih v obrazcu A-10 v razpisni dokumentaciji); – prepis
prispevkov iz oddaje Odmevi – TV Slo, z
dne 15. 2. 2007 (prispevki morajo biti izbrani
na osnovi gesel in deskriptorjev navedenih
v obrazcu A-10 v razpisni dokumentaciji);
– prepis oddaje Studio ob 17-ih – Radio
Slo, z dne 15. 2. 2007; – izbor komentarjev,
objavljenih v dnevnikih (Delo, Dnevnik, Večer, Finance, Primorske novice in Slovenske
novice), dne 16. 2. 2007 (komentarji morajo
biti izbrani na osnovi gesel in deskriptorjev
navedenih v obrazcu A-10 v razpisni dokumentaciji).
2. sklop:
Ponudnik v ponudbi predloži vzorec tujega klipinga: – vzorec tujega klipinga (iz
medijev navedenih v obrazcu A-10 v razpisni dokumentaciji) ponudnik pripravi na
osnovi gesla, ki ga bo naknadno določil na-
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ročnik (do 5. 2. 2007 na istem mestu, ki je
predvideno za dvig razpisne dokumentacije)
v okviru deskriptorja aktualno mednarodno
dogajanje.
Predmet ponudbe mora biti skladen s
specifikacijami v obrazcu A10 v razpisni dokumentaciji.
Vzorci klipinga za oba sklopa morajo biti
oddani tako v pisni kot tudi v elektronski
obliki na način kot je opredeljen v razpisni
dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: SODJ 02/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo: 2006
/S 207 – 220696 z dne 28. 10. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
15. 2. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Ob-194/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Skupina za javna naročila,
tel. 02/321-25-66.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: oprema za rekonstruirano pralnico.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
– sklop 1: dobava, montaža splošne
opreme;
– sklop 2: dobava, montaža in zagon
tehnološke opreme;
– sklop 3: dobava, montaža in zagon
informacijskega sistema.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
29000000, dodatni predmet(-i): 30231200,
32500000.
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IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 2. 2007 do 7.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 2.
2007 ob 8.30; sedež naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Odpiranje ponudb je javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu http://www.praetor.si (rubrika Javna
naročila).
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: 10 dni od prejema obvestila o oddaji naročila.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 1. 2007.
Urad vlade za informiranje

II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 142-152694
z dne 28. 7. 2006.
Oddelek V: Oddaja naročila (1)
Št. naročila: 1
Naslov: Splošna oprema
V.1) Datum oddaje naročila: 14. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Masind
d.o.o., Marxova 3, 2000 Maribor, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
100.010,65 EUR z 20% DDV.
Oddelek V: Oddaja naročila (2)
Št. naročila: 2
Naslov: Tehnološka oprema
V.1) Datum oddaje naročila: 14. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Metalka Zastopstva Senkanar d.o.o., Partizanska
cesta 15, 2000 Maribor, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
761.626,38 EUR z 20% DDV.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: za sklop 3
(Informacijski sistem) naročnik ni prejel nobene ponudbe.
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VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 1. 2007.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 430-251/2006/21
Ob-217/07
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.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za dobavo in montažo
opreme za potrebe PP Kočevje, PP Ilirska
Bistrica in PP Ilirska Bistrica – VDM, št.
430-251/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave:
– sklop 1: PP Kočevje, Pri Unionu 1, Kočevje;
– sklop 2: PP Ilirska Bistrica, Vilharjeva
22, Ilirska Bistrica;
– sklop 3: PP Ilirska Bistrica-VDM, Ulica
IV. armije, Ilirska Bistrica.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava in montaža opreme za potrebe PP Kočevje, PP
Ilirska Bistrica in PP Ilirska Bistrica-VDM,
po sklopih iz oddelka V (Oddaja naročila)
te objave.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 36.10.00.00-2, dodatni predmet(-i):
30.19.10.00-3,
32.00.00.00-3,
36.42.00.00-1.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 93,983.535,60 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: 430-251/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo: 2006
71/19582 z dne 7. 7. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006 73-74/20347
z dne 14. 7. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Dobava in montaža opreme za
potrebe PP Kočevje
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Lesnina MG oprema d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: joze.breznik@lesnina-mg.si, tel.
+386/1/436-22-67, faks +386/1/436-34-41.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
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Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 140,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
44,763.909,60 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: Dobava in montaža opreme za
potrebe PP Ilirska Bistrica
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Lesnina MG oprema d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: joze.breznik@lesnina-mg.si, tel.
+386/1/436-22-67, faks +386/1/436-34-41.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 140,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
25,989.261,60 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3
Naslov: Dobava in montaža opreme za
potrebe PP Ilirska Bistrica – VDM
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Učilna
d.o.o., Krtina 118, 1233 Dob pri Domžalah, Slovenija, e-pošta: ucilna@siol.net, tel.
+386/1/724-93-22, faks +386/1/724-95-33.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 80,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
23,230.364,40 SIT z 20% 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.
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:
9. 1. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-389/2006
Ob-246/07
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.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.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku za dobavo prenosnih
računalnikov, št. 430-389/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Vodovodna 93a, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je bila dobava 80
komadov prenosnih računalnikov.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 43,502.400 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: 430-389/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: Ur. l. RS, št. 100 z
dne 29. 9. 2006, Ob-26601/06.
Druge prejšnje objave: dodatni podatki: Ur. l. RS, št. 106 z dne 13. 10. 2006,
Ob-28341/06.
Št. naročila: 1
Naslov: Dobava prenosnih računalnikov
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Simt
d.o.o., Industrijska 5, 1290 Grosuplje, Slovenija, e-pošta: zdenko.bautin@simt.si, tel.
01/786-62-00, faks 01/786-42-02.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 52,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
43,502.400 SIT z 20% 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
0525.
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,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
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.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
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VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
9. 1. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-353/2006
Ob-247/07
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.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku za dobavo opreme
za nadzor državne meje in druge tehnične
opreme, št. 430-353/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Vodovodna 93a, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je dobava opreme za nadzor državne meje in druge tehnične opreme, in sicer: sklop 1 – endoskopi, sklop 2 – naprave za preverjanje
pristnosti dokumentov, sklop 3 – popravilo in nadgradnja mobilne termovizije,
sklop 4 – naprave za nočno opazovanje,
sklop 5 – video kamere, sklop 6 – sistem
kamere za montažo v avtomobil, sklop 7
– naprava za interni vizuelni pregled vozil, tehničnih naprav in prostorov, sklop
8 – kovčki za kriminalistično tehnične
preglede, sklop 9 – komplet za prisilno
ustavljanje vozil.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 331,362.708 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: 430-353/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo: 92/06,
Ob-24243/06 z dne 1. 9. 2006.
Obvestilo o naročilu: 94/06, Ob-25103/06
z dne 8. 9. 2006.
Druge prejšnje objave: popravek:
102-103/06, Ob-28105/06 z dne 6. 10.
2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Endoskopi
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.

V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Goznikar
d.o.o., Novi dom 26, 1420 Trbovlje, Slovenija, e-pošta: jernej.goznikar@goznikar.si, tel.
+386/3/56-30-450, faks +386/3/56-30-451.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 46,080.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
45,840.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: Naprave za preverjanje pristnosti dokumentov
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Bene Commerce d.o.o., Velnarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: bene.commerce@bene.si, tel.
+386/1/517-15-17, faks +386/1/517-15-18.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 225,840.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
202,675.824 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 4
Naslov: Naprave za nočno opazovanje
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Artek d.o.o., Cesta v gorice 34, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@artek.si, tel.
+386/3/734-60-78, faks +386/3/734-60-79.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 68,840.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
40,089.144 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 5
Naslov: Video kamere
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: A koda
d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: milan.rajlic@akoda.si, tel.
+386/1/569-11-22, faks +386/1/569-11-33.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3,500.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
3,720.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 6
Naslov: Sistem video kamere za montažo v avtomobil
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: LAB Commerce d.o.o., Koprska 94,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: peter@labcommerce.si, tel. +386/1/423-17-22,
faks +386/1/423-17-23.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
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Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3,200.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
3,499.800 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 7
Naslov: Naprave za interni vizualni pregled vozil, tehničnih naprav in prostorov
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Team
Trade d.o.o., Bakovnik 3, 1241 Kamnik,
Slovenija, e-pošta: teamtrade@siol.net, tel.
+386/1/831-07-00, faks +386/1/831-34-96.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 9,200.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
7,819.200 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 8
Naslov: Kovčki za kriminalistično tehnične oglede
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Perigon d.o.o., Mašera Spasičeva 8, 1000
Slovenija, e-pošta: pm@amis.net, tel.
+386/1/568-20-65, faks +386/1/565-47-53.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 16,800.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
14,521.080 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 9
Naslov: Kompleti za prisilno ustavljanje
vozil
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Bene Commerce d.o.o., Velnarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: bene.commerce@bene.si, tel.
+386/1/517-15-17, faks +386/1/517-15-18.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 13,763.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
13,197.660 SIT z 20% 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 PSF0524 in PSF0525, Projekt P20032
PHARE 2003.
VI.2) Dodatne informacije: javni razpis je
obsegal 9 sklopov, pri čemer je le-ta uspel
za vse sklope, razen za sklop 3 javni razpis
ni uspel.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, Ljubljana, 1001 Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtev-
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ka 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:
9. 1. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-326/2006/14
Ob-250/07
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 oddajo naročila
blaga po postopku s pogajanji za nabavo
vtičnih enot in VoIP prehodov za TK sisteme
ALCATEL OMNI PCX za potrebe Policije, št.
430-326/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: kraj dobave opreme
je lokacija naročnika Ministrstvo za notranje
zadeve, Policija, Vodovodna 93a, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je nabava vtičnih enot in VoIP prehodov za TK sisteme
ALCATEL OMNI PCX. Predmet javnega
naročila je podrobneje opredeljen v dokumentaciji.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.52.20.00-8.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 90,524.090,02 SIT z 20% 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: 430-326/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: Nabava vtičnih enot in VoIP prehodov za TK sisteme ALCATEL OMNI PCX
V.1) Datum oddaje naročila: 7. 12.
2006.
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V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sinfonika d.d., Motnica 7, 1236 Trzin, Slovenija,
e-pošta: robert.bumbar@sinfonika.eu, tel.
+386/1/588-71-84, faks +386/1/588-71-90.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 75,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
90,524.090,02 SIT z 20% 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; PSF0516.
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:
10. 1. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-387/2006/22
Ob-252/07
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 oddajo naročila blaga
po odprtem postopku za dobavo registrafonskih naprav, št. 430-387/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: lokacije notranjih organizacijskih enot Ministrstva za notranje
zadeve, Generalne policijske uprave in policijskih uprav na območju celotne države.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava registrafonskih naprav, povezanih v omrežje,
izvedba funkcionalnega preizkusa, montaža, zagon celotnega sistema ter izvedba šolanja za predmetno opremo.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.50.00.00-8.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.

II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 224,352.000 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: 430-387/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da; 98/06-Ob-26327 z dne
22. 9. 2006.
Obvestilo o naročilu: 100/06-Ob-27052 z
dne 29. 9. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Dobava registrafonskih naprav
V.1) Datum oddaje naročila 13. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Digitech d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: dcergic@digitech.si, tel.
+386/1/511-30-44, faks +386/1/511-30-45.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: vrednost 158,333.333,33 SIT brez
DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
224,352.000 SIT z 20% 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; PSF0516.
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:
10. 1. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi:
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-253/07
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.
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: dobava in montaža opreme na
objektih policijskih postaj Podlehnik in Piran,
po odprtem postopku z oznako ODOPRPODPIR-46/2006.
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II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Piran in Podlehnik.
Šifra NUTS: SI00C in SI002.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža opreme na objektih
policijskih postaj Podlehnik in Piran.
Naročilo je razdeljeno na 2 sklopa:
– sklop 1: dobava in montaža opreme na
objektu Policijska postaja Podlehnik;
– sklop 2: dobava in montaža opreme na
objektu Policijska postaja Piran.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 36.00.00.00-1, dodatni predmet(-i):
30.10.00.00-0,
30.21.30.00-5,
32.30.00.00-6.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
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:
430-198/2006, zap. št. JN: ODOPRPODPIR-46/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S197-209194
z dne 14. 10. 2006; Uradni list RS, št. 106 z
dne 13. 10. 2006.
Št. naročila: ODOPRPODPIR-46/2006
Naslov: Dobava in montaža opreme na
objektih policijskih postaj Podlehnik in Piran
Sklop 1: Dobava in montaža opreme na
objektu Policijska postaja Podlehnik
V.1) Datum oddaje naročila: 1. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: javno
naročilo se na odda.
Št. naročila: ODOPRPODPIR-46/2006
Naslov: Dobava in montaža opreme na
objektih policijskih postaj Podlehnik in Piran
Sklop 2: Dobava in montaža opreme na
objektu Policijska postaja Piran
V.1) Datum oddaje naročila: 1. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: javno
naročilo se na odda.
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 Ljublja-

na, 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:
10. 1. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-254/07
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.
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: dobava in montaža opreme na
objektih policijskih postaj Podlehnik in Piran,
po postopku pogajanj z oznako 2006/P 62.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Piran in Podlehnik.
Šifra NUTS SI00C in SI002.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža opreme na objektih
policijskih postaj Podlehnik in Piran.
Naročilo je razdeljeno na 2 sklopa:
– sklop 1: dobava in montaža opreme na
objektu Policijska postaja Podlehnik,
– sklop 2: dobava in montaža opreme na
objektu Policijska postaja Piran.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 36.00.00.00-1, dodatni predmet(-i):
30.10.00.00-0,
30.21.30.00-5,
32.30.00.00-6.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 167,646.240 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:
430-306/2006; zap. št. JN: 2006/P 62; zveza
s številko: 430-198/2006, zap. št. JN: ODOPRPODPIR-46/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S197-209194
z dne 14. 10. 2006; Uradni list RS, št. 106 z
dne 13. 10. 2006.
Št. naročila 2006/P 62
Naslov: Dobava in montaža opreme na
objektih policijskih postaj Podlehnik in Piran
Sklop 1: Dobava in montaža opreme na
objektu Policijska postaja Podlehnik
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
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V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Lesnina MG oprema d.d., Parmova 53, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/436-22-67, faks
01/436-34-41.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
57,959.280 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 mesec.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila 2006/P 62
Naslov: Dobava in montaža opreme na
objektih policijskih postaj Podlehnik in Piran
Sklop 2: Dobava in montaža opreme na
objektu Policijska postaja Piran
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
Atlas oprema d.o.o., Samova 12a, 1116
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: atlas-oprema@atlas-oprema.si, tel. 01/231-04-31,
faks 01/431-52-73.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
109,686.960 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 mesec.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
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:
10. 1. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 430-383/2006/19
Ob-255/07
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.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javno naročilo za oddajo naročila
blaga po postopku s pogajanji za dobavo
TETRA baznih postaj z dodatno opremo, št.
430-383/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: kraj dobave opreme
je lokacija naročnika Ministrstvo za notranje
zadeve, Policija, Vodovodna 93a, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je izdelava in
dobava študije, dobava TETRA baznih
postaj z dodatno opremo (v nadaljevanju dobava opreme), instalacija, zagon in
testiranje predmetne opreme, in izvedba
šolanja. Predmet javnega naročila zajema
spodaj navedeno opremo:
– TETRA bazna postaja z 2 baznima radijema (8 TDMA komunikacijskih kanalov) z
napajanim sistemom – 10 kosov,
– TETRA mobilna bazna postaja z 2 baznima radijema (8 TDMA komunikacijskih
kanalov) z napajanim sistemom – 1 kos,
– dodatni modul za nadgradnjo obstoječih baznih postaj (prva generacija) z enega
nosilca (bazni radio) na dva nosilca – 10
kompletov,
– TETRA centralno stikalo (Switching
and management infrastructure) – 1 kos,
– TETRA snemalno-reprodukcijski sistem za govorne komunikacije – komplet,
– TETRA prenosni sistem (SDH) – komplet,
– TETRA fleksibilna multipleksna oprema – komplet,
– preklopno-prenosna oprema za posamezne TETRA bazne postaje – 80 kosov.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.52.40.00-2.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 1.111,103.046 SIT z 20% 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: 430-383/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: Dobava TETRA baznih postaj z
dodatno opremo
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: Simt
d.o.o., Industrijska 5, 1290 Grosuplje, Slovenija, e-pošta: zdravka.zalar@simt.si, tel.
+386/1/786-62-00, faks +386/1/786-42-02.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1.010,000.000 SIT z 20% DDV.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Skupna končna vrednost naročila:
1.111,103.046 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem:
– izvedba
TETRA
v
vrednosti
636,023.520 SIT,
– izvedba prenosnega sistema v vrednosti 159,247.128 SIT,
– izvedba
snemanja
v
vrednosti
58,737.120 SIT.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; PSF0517 Schengenski izvedbeni
načrt.
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 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:
10. 1. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-268/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-28, v roke:
Milan Stevanovič, e-pošta: nabava@dars.si,
faks 01/300-98-78.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo: gradnja in vzdrževanje avtocest.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava tovornih vozil in nadgradenj.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: avtocestne baze naročnika v RS.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava tovornih vozil in nadgradenj.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34131000.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 823,000.848 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
1. Vrednost ponudbe
2. Rok dobave
3. Garancijski rok
4. Sposobnost ponudnika

Ponderiranje
0.85
0.08
0.05
0.02

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 405/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 107-114341 z dne 8. 6. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 160-172549
z dne 27. 8. 2006.
Druge
prejšnje
objave:
2006/S
092-024003 z dne 1. 9. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Univerzalna delovna vozila
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: ACSISTEMI d.o.o., Baragova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
172,448.928 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: Tovorna vozila
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Dumida d.o.o., Sp. Dobrenje 42A, 2211 Pesnica
pri Mariboru, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
339,435.720 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3
Naslov: Tovorna dvigala z dvigalom
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Dumida d.o.o., Sp. Dobrenje 42A, 2211 Pesnica
pri Mariboru, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
71,535.600 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 4
Naslov: Tovorna vozila – cestarji
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Dumida d.o.o., Sp. Dobrenje 42A, 2211 Pesnica
pri Mariboru, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
140,644.080 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 5
Naslov: Tovorna vozila z dvižno košaro
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: se
ne odda.
Št. naročila: 6
Naslov: Tovorno vozilo – pometač cest
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V.1) Datum oddaje naročila: 20. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Dumida d.o.o., Sp. Dobrenje 42A, 2211 Pesnica
pri Mariboru, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
54,288.720 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 7
Naslov: Tovorno vozilo za čiščenje kanalizacije
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Dumida d.o.o., Sp. Dobrenje 42A, 2211 Pesnica
pri Mariboru, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
37,319.760 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 8
Naslov: Nadgradnja tovornega vozila
– prekucnik
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Dumida d.o.o., Sp. Dobrenje 42A, 2211 Pesnica
pri Mariboru, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
5,352.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 9
Naslov: Nadgradnja tovornega vozila
– dvigalo
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Dumida d.o.o., Sp. Dobrenje 42A, 2211 Pesnica
pri Mariboru, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,976.040 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 1. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.
Št. 430-354/2006
Ob-306/07
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 in montažo
opreme za potrebe PP Rogaška Slatina, PP
Cerknica, PP Kozina in PP Ilirska Bistrica,
št. 430-354/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave:
Sklop 1: PP Rogaška Slatina, naslov bo
posredovan naknadno (območje urejanja
P/51 Rogaška Slatina);
Sklop 2: PP Cerknica, Cesta v Dolenjo
vas 3, Cerknica;
Sklop 3: PP Kozina, Rodiška cesta 1,
Kozina;
Sklop 4: PP Ilirska Bistrica, Vilharjeva 22,
Ilirska Bistrica.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava in montaža opreme za potrebe PP Rogaška Slatina, PP Cerknica, PP Kozina in PP Ilirska
Bistrica, po sklopih iz priloge.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00-2, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 30.19.10.00-4, 32.00.00.00-3,
36.42.00.00-1.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2) Skupna končna vrednost naročil(-a):
88,465.957,20 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: 430-354/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 94-24612 z
dne 8. 9. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Dobava in montaža opreme za
potrebe PP Rogaška Slatina
V.1) Datum oddaje naročila 28. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Atlas
oprema d.o.o., Samova 12A, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: atlas-oprema@atlasoprema.si, tel. +386/1/439-69-70, faks
+386/1/431-52-73.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 150,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
38,225.256 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: Dobava in montaža opreme za
potrebe PP Cerknica
V.1) Datum oddaje naročila 28. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Atlas
oprema d.o.o., Samova 12A, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: atlas-oprema@atlasoprema.si, tel. +386/17439-69-70, faks
+386/1/431-52-73.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
90,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
25,279.356 SIT z 20% DDV.
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V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3
Naslov: Dobava in montaža opreme za
potrebe PP Kozina
V.1) Datum oddaje naročila 28. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Atlas
oprema d.o.o., Samova 12A, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: atlas-oprema@atlasoprema.si, tel. +386/1/439-69-70, faks
+386/1/431-52-73.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 40,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
14,986.465,20 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 4
Naslov: Dobava in montaža opreme za
potrebe PP Ilirska Bistrica
V.1) Datum oddaje naročila 28. 12. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Atlas
oprema d.o.o., Samova 12A, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: atlas-oprema@atlasoprema.si, tel. +386/1/439-69-70, faks
+386/1/431-52-73.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 20,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
9,974.880 SIT z 20% 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.
VI.2) Dodatne informacije: opomba pod
točko V.1): kot datum oddaje naročila je naveden datum sklenitve pogodbe.
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:
10. 1. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-364/2006
Ob-307/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, 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.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javno naročilo za prenovo in integracijo registrov s področja upravnih notranjih
zadev, št. 430-364/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
prenova in integracija registrov s področja upravnih notranjih zadev, in sicer prenova podatkovnih baz z aplikacijami za
branje, polnjenje, spreminjanje in obdelave podatkov, ki obsega izvedbo aktivnosti in dobavo projektnih dokumentov
kot izdelkov oziroma rezultatov izvedenih aktivnosti, dobavo in namestitev delujoče aplikacije ter testiranje izdelkov.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.81.00.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2) Skupna končna vrednost naročil(-a):
166,883.404,80 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
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: 430-364/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: Prenova podatkovnih baz z aplikacijami za branje, polnjenje, spreminjanje
in obdelave podatkov
V.1) Datum oddaje naročila 8. 11. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Genis d.o.o.,
Tržaška cesta 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: stane.stefancic@genis.si, tel.
+386/4/251-93-00, faks +386/4/251-93-15.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 166,883.404,80 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
166,883.404,80 SIT z 20% 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.2) Dodatne informacije: opomba pod
tč. V.1): kot datum oddaje naročila je naveden datum sklenitve pogodbe.
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 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:
10. 1. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve
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Št. 430-382/2006
Ob-308/07
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 in montažo
opreme za potrebe PP Šmarje pri Jelšah, PP
Črnomelj in PP Krško, št. 430-382/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: sklop 1: PP Šmarje
pri Jelšah, Rimska cesta 4, Šmarje pri Jelšah; sklop 2: PP Črnomelj, Lokve pri Črnomlju; sklop 3: PP Krško, Cesta krških žrtev
53, Krško.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje:
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: predmet javnega razpisa je dobava in
montaža opreme za potrebe PP Šmarje
pri Jelšah, PP Črnomelj in PP Krško, po
sklopih iz priloge. Predmet javnega razpisa v sklopu 2 (za PP Črnomelj) pri opremi
za protivlomno varovanje in videonadzor, je
tudi zagon sistema in izvedba šolanja.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00-2, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 30.19.10.00-4, 32.00.00.00-3.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 96,676.950 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: 430-382/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 98-26368/06 z dne 22. 9. 2006.
Obvestilo
o
naročilu:
2006/S
102,103-27784 z dne 6. 10. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Dobava in montaža opreme za
potrebe PP Šmarje pri Jelšah
V.1) Datum oddaje naročila 28. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Atlas
oprema d.o.o., Samova 12A, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: atlas-oprema@atlasoprema.si, tel. +386/1/439-69-70, faks
+386/1/431-52-73.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: vrednost 80,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
28,941.720 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.

Št. naročila: 2
Naslov: Dobava in montaža opreme za
potrebe PP Črnomelj
V.1) Datum oddaje naročila 28. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Atlas
oprema d.o.o., Samova 12A, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: atlas-oprema@atlasoprema.si, tel. +386/1/439-69-70, faks
+386/1/431-52-73.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 73,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
39,256.440 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3
Naslov: Dobava in montaža opreme za
potrebe PP Krško
V.1) Datum oddaje naročila 28. 12. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Atlas
oprema d.o.o., Samova 12A, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: atlas-oprema@atlasoprema.si, tel. +386/1/439-69-70, faks
+386/1/431-52-73.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 38,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
28,478.790 SIT z 20% 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.
VI.2) Dodatne informacije : opomba pod
tč. V.1): kot datum oddaje naročila je naveden datum sklenitve pogodbe.
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:
10. 1. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-440/07
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
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.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup etažne lastnine za potrebe
mejne kontrole na Letališču Ljubljana v skladu s SIP 3, po postopku pogajanj z oznako
2006/P 64.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Aerodrom Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup etažne lastnine za potrebe mejne
kontrole na Letališču Ljubljana v skladu
s SIP 3.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.33.31-2.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 3,363.060 EUR z 20% 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 samo zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
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:
430-304/2006; zap. št. JN: 2006/P 64.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 2006/P 64
Naslov: Nakup etažne lastnine za potrebe mejne kontrole na Letališču Ljubljana v
skladu s SIP 3
V.I) Datum oddaje naročila: 15. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Aerodom Ljubljana d.d., Zgornji Brnik 130a,
410 Brnik – aerodrom, Slovenija, e-pošta:
aero-ing@lju-airport.si, tel. 04/20-61-360,
faks 04/20-21-623.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
3,363.060 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 7 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
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: Re-

publika 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:
12. 1. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-447/07
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.
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: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava in montaža pisarniške,
birotehnične in ostale opreme za PP Brežice, PP Gorišnica, PP Ormož in PP Metlika,
po odprtem postopku z oznako ODOPR4PP-32/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Republika Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža pisarniške, birotehnične in ostale opreme za PP Brežice, PP
Gorišnica, PP Ormož in PP Metlika.
Naročilo je razdeljeno na 4 sklope:
Sklop 1: Dobava in montaža pisarniške,
birotehnične in ostale opreme za PP Brežice;
Sklop 2: Dobava in montaža pisarniške,
birotehnične in ostale opreme za PP Gorišnica;
Sklop 3: Dobava in montaža pisarniške,
birotehnične in ostale opreme za PP Ormož;
Sklop 4: Dobava in montaža pisarniške,
birotehnične in ostale opreme za PP Metlika.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.00.00.00-1, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 30.10.00.00-0, 30.21.30.00-5,
32.30.00.00-6.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 235,526.964 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: 430-161/2006,
zap. št. JN: ODOPRP4PP-32/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S142-152561 z dne 28. 7. 2006, Uradni list RS, št. 80 z dne 28. 7. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006/S181-192383
z dne 22. 9. 2006; popravek v Uradnem
listu RS, 2006/S 198-209731 z dne 20. 10.
2006.
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Objava obvestila v Uradnem listu RS, št.
98, z dne 22. 9. 2006; popravek v Uradnem
listu RS: št. 108 z dne 20. 10. 2006.
Št. naročila: ODOPR4PP-32/2006
Dobava in montaža pisarniške, birotehnične in ostale opreme za PP Brežice, PP
Gorišnica, PP Ormož in PP Metlika
Sklop 1: Dobava in montaža pisarniške,
birotehnične in ostale opreme za PP Brežice
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Biring
d.o.o., Motnica 9, 1236 Trzin, Slovenija, epošta: biring@biring.si, tel. 01/589-55-00,
faks 01/589-55-05.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
70,993.512 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 meseca.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: ODOPR4PP-32/2006
Dobava in montaža pisarniške, birotehnične in ostale opreme za PP Brežice, PP
Gorišnica, PP Ormož in PP Metlika
Sklop 2: Dobava in montaža pisarniške,
birotehnične in ostale opreme za PP Gorišnica
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Biring
d.o.o., Motnica 9, 1236 Trzin, Slovenija, epošta: biring@biring.si, tel. 01/589-55-00,
faks 01/589-55-05.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
46,187.136 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 mesec.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: ODOPR4PP-32/2006
Dobava in montaža pisarniške, birotehnične in ostale opreme za PP Brežice, PP
Gorišnica, PP Ormož in PP Metlika
Sklop 3: Dobava in montaža pisarniške,
birotehnične in ostale opreme za PP Ormož
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Biring
d.o.o., Motnica 9, 1236 Trzin, Slovenija, epošta: biring@biring.si, tel. 01/589-55-00,
faks 01/589-55-05.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
62,621.058 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 meseca.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: ODOPR4PP-32/2006
Dobava in montaža pisarniške, birotehnične in ostale opreme za PP Brežice, PP
Gorišnica, PP Ormož in PP Metlika
Sklop 4: Dobava in montaža pisarniške,
birotehnične in ostale opreme za PP Metlika
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
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V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Biring
d.o.o., Motnica 9, 1236 Trzin, Slovenija, epošta: biring@biring.si, tel. 01/589-55-00,
faks 01/589-55-05.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
55,725.258 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 meseca.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
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:
12. 1. 2007.
Ministrstvo za javno upravo

Gradnje
Ob-265/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/478-18-83, 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: ustanovitev služnosti in izvedba
ukrepov za zagotovitev kontroliranega prehajanja državne meje z Republiko Hrvaško
na cestnih komunikacijah – pogajanja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
ustanovitev služnosti in izvedba ukrepov
za zagotovitev kontroliranega prehajanja
državne meje z Republiko Hrvaško na cestnih komunikacijah – pogajanja.
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.
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II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 115,207.987,12 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
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: št.: 430-288/2006,
Evid. št. JN: 2006/P 56.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo: Ur. l.
RS, št. 98 z dne 22. 9. 2006, Ob-26385/06.
Obvestilo o naročilu: 102-103/2006 z dne
6. 10. 2006, Ob-27788/06.
Št. naročila: 2006/P 56
Naslov: Ustanovitev služnosti in izvedba
ukrepov za zagotovitev kontroliranega prehajanja državne meje z Republiko Hrvaško
na cestnih komunikacijah – pogajanja
V.1) 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: Cestno podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška
10, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: bojan.hocevar@cp-lj.si, tel. +386/1/236-45-00,
internetni naslov: http://www.cp-lj.si/, faks
+386/1/437-30-52.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 115,856.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
115,207.987,12 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: predvidoma do 30. 6. 2007 oziroma 2 meseca po pridobitvi služnosti.
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: vrednost brez
DDV: 22,538.333,33 SIT.
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem:
1) TERRA-IN d.o.o.: geodetska dela,
tehnična dokumentacija in sklepanje služnostnih pogodb.
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: vrednost brez
DDV: 20,000.000 SIT.
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem:
2) SVET RE d.o.o.: sklepanje služnostnih pogodb.
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,
Dunajska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
00386/1/234-28-40.
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, epošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83,
internetni naslov: http://mju.gov.si/, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
10. 1. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-442/07
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.
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: izgradnja MMP Bistrica ob Sotli z
vsemi gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli ter komunalno, prometno in zunanjo
ureditvijo, po odprtem postopku z oznako
ODGOIBIS-41/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Mednarodni mejni prehod Bistrica ob Sotli.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja MMP Bistrica ob Sotli z vsemi gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli ter komunalno, prometno in
zunanjo ureditvijo, oznaka JN: ODGOIBIS-41/2006.
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): 628,854.229,58 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: 430-189/2006,
zap. št. JN: ODGOIBIS-41/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
Ob-25625/06, številka 96, z dne 15. 9.
2006.
Obvestilo o naročilu: Ob-27553/06, številka 102-103, z dne 6. 10. 2006.
Št. naročila: ODGOIBIS-41/2006
Izgradnja MMP Bistrica ob Sotli z vsemi gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi
deli ter komunalno, prometno in zunanjo
ureditvijo
V.I) Datum oddaje naročila: 12. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
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V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Gradis
Gradbeno podjetje Celje d.d., Bukovžlak 71,
3221 Teharje, Slovenija, tel. 03/426-83-00,
faks 03/426-83-62.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
628,854.229,58 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
6 mesecev.
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: vrednost brez
DDV: 263,847.357,54 SIT.
Delež: 50,34 (%).
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem:
Krovsko-kleparska dela in hidroizolacijska dela: Liwel, d.o.o., Bežigrajska c. 4e Celje, v vrednosti 40,804.330 SIT brez DDV.
Kovinsko stavbno pohištvo-ALU: Alu
Komen Montal, d.d., Komen 129a, 6223
Komen, v vrednosti 20,747.691 SIT brez
DDV.
Hidromehanske instalacije: IMP Tehnologija vode, d.o.o., Goričica pri Ihanu 15,
1230 Domžale, v vrednosti 10,011.667,60
SIT brez DDV.
Elektroinstalacije: TEO-TEN montaža
d.o.o., elektroinstalacijsko podjetje, V. Prekomorske brigade 17, 9240 Ljutomer, v vrednosti 134,883.108,94 SIT brez DDV.
Strojne instalacije: Klima Celje, d.d.,
Delavska ulica 5, 3000 Celje, v vrednosti
57,400.560 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:
12. 1. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-443/07
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.
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: izgradnja MMP Petišovci z vsemi gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi
deli ter komunalno, prometno in zunanjo
ureditvijo, po odprtem postopku z oznako
ODGOIPET-43/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Mednarodni mejni prehod Petišovci Sotli.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: izgradnja MMP Petišovci z vsemi gradbeno
obrtniškimi in instalacijskimi deli ter komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo,
oznaka JN: ODGOIPET-43/2006.
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): 963,757.848,85 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: 430-190/2006,
zap. št. JN: ODGOIPET-43/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo: Ur. l.
RS, št. 96 z dne 15. 9. 2006, Ob-25736/06.
Obvestilo o naročilu: Ur. l. RS, št. 102-103
z dne 6. 10. 2006, Ob-27552/06.
Št. naročila: ODGOIPET-43/2006
Izgradnja MMP Petišovci z vsemi gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli ter
komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SGP
Pomgrad d.d. in Kraški zidar d.d., Bakovska 31 (SGP Pomgrad d.d.), Kolodvorska
ulica 1 (Kraški zidar d.d.), 9000 Murska
Sobota (SGP Pomgrad d.d.), 6210 Sežana (Kraški zidar d.d.), Slovenija, e-pošta:
info@sgp-pomgrad.si, tel. 02/534-18-11,
faks 02/534-18-25.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
963,757.848,85 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 6 mesecev.
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: vrednost brez
DDV: 230,993.433 SIT. Delež: 28,76%.
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem:
Strojna dela in elektro dela: Blisk montaža d.d., Plese 9, 9000 Murska Sobota, v
vrednosti 174,759.542 SIT brez DDV.
NN priključek, javna razsvetljava: Elektro
Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, v višini 56,233.891 SIT brez DDV.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; Schengen vir.
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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:
12. 1. 2007.
Ministrstvo za javno upravo

Storitve
Ob-193/07
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.
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: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvajanje storitev letalskega prevoza na direktni, redni povezavi na zračni
progi Ljubljana–Bruselj–Ljubljana z oznako
2006/P52.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 3.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje storitev letalskega prevoza na
direktni, redni povezavi na zračni progi
Ljubljana–Bruselj–Ljubljana.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
62.11.00.00-6.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 3,664.625,88 EUR 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 samo zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
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IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: številka:
430-265/2006; zap. št. JN: 2006/P52.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 2006/P52, številka:
430-265/2006
Naslov: Izvajanje storitev letalskega prevoza na direktni, redni povezavi na zračni
progi Ljubljana–Bruselj–Ljubljana
V.I) Datum oddaje naročila: 3. 1. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Adria
Airways Slovenski letalski prevoznik d.d.,
Kuzmičeva 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: info@adria.si, tel. +386/1/369-10-00,
internetni naslov: www.adria-airways.com,
faks +386/1/230-13-25.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 4,402.123,74 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
3,664.625,88 SIT brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
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: 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:
8. 1. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-269/07
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-28, v
roke: Milan Stevanovič, e-pošta: nabava@dars.si, faks 01/300-98-78.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo: gradnja in vzdrževanje avtocest.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: zamenjava senzorjev cestno-vremenskih postaj in nadgradnja programske
opreme.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 01.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Glavni kraj izvedbe: ACB v Republiki
Sloveniji.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
zamenjava senzorjev cestno vremenskih postaj in nadgradnja programske
opreme.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50312620, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 30248300.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 12,256.389,60 SIT z 20% 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:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
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: 545/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: Zamenjava senzorjev cestnovremenskih postaj in nadgradnja programske opreme
V.1) Datum oddaje naročila: 22. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, kl mu je bilo naročilo oddano: Tames d.o.o., Ormoška cesta 14, 2250 Ptuj,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
12,256.389,60 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 1. 2007.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji, d.d.
Št. 430-15/2007/1
Ob-319/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica
2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Tomaž
Komatar, tel. ++386/1/428-56-84, e-pošta:
ul@policija.si, faks ++386/1/428-56-35.
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: vzdrževanje (Subscription & Support) sistemske programske opreme za
centralni računalnik, 430-270//2006-1
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je izvedba migracije na višjo verzijo operacijskega
sistema in zamenjava verzij nekaterih
obstoječih programskih produktov, zato
se vrednost najete sistemske programske opreme poveča.

II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30241300-3.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 72.195,60 USD.
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.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: Vzdrževanje IBM strojne opreme
V.1) 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: IBM
World Trade Corporation, New Orchard
Road, Armonk, New York 10504, New
York, USA, e-pošta: ews@us.ibm.com, tel.
877-426-6006, faks 866-722-9226, internetni naslov: http://www. ibm.com.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 58.087,13 USD brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
72.195,60 USD 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: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je 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: ul@policija.si, tel. +386/1/428-56-27,
faks +386/1/428-56-35, internetni naslov:
www.mnz.si.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 1. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija
Št. 430-14/2007/1
Ob-320/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica
2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Tomaž
Komatar, tel. ++386/1/428-56-84, e-pošta:
ul@policija.si, faks ++386/1/428-56-35.
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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: vzdrževanje IBM strojne opreme,
430-1256p/2006-1.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je izvedba migracije na višjo verzijo operacijskega
sistema in zamenjava verzij nekaterih
obstoječih programskih produktov, zato
se vrednost najete sistemske programske opreme poveča.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30230000-0.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 127.047,35 EUR z 20% 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.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: Vzdrževanje IBM strojne opreme
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: IBM
Slovenija, d.o.o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: marjan.muha@
si.ibm.com, tel. 00386/1/479-66-94, faks
00386/1/479-68-11, internetni naslov:
http://www. ibm.com.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 100.945,71 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
105.872,79 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: delno; Schengen Facility, PSF0411- Rezervni računalniški center.
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,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je 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: ul@policija.si, tel. +386/1/428-56-27,
faks +386/1/428-56-35, internetni naslov:
www.mnz.si

Št.

VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 1. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija
Št. 430-688/2006/3

Ob-321/07

I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2,
1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Tomaž
Komatar, tel. ++386/1/428-56-84, e-pošta:
ul@policija.si, faks ++386/1/428-56-35.
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: vzdrževanje fleksibilne multipleksne
opreme omrežja ITSP, 430-1302p/2006-1.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je izvedba migracije na višjo verzijo operacijskega
sistema in zamenjava verzij nekaterih
obstoječih programskih produktov, zato
se vrednost najete sistemske programske opreme poveča.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32522000-8.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih: ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 81.615 EUR z 20 % 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.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: Vzdrževanje fleksibilne multipleksne opreme omrežja ITSP
V.1) Datum oddaje naročila: 29. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Smart
Com, d.o.o., Brnčičeva 45, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: pavel.cvirn@smartcom.si, tel. 01/561-16-06, faks 01/561-15-71,
internetni naslov: http://www.smart-com.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 69.548,77 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
68.012,50 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: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
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Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je 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: ul@policija.si, tel. +386/1/428-56-27,
faks +386/1/428-56-35, internetni naslov:
www.mnz.si.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
10. 1. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija
Št. 430-690/2006/5
Ob-322/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica
2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Tomaž
Komatar, tel. ++386/1/428-56-84, e-pošta:
ul@policija.si, faks ++386/1/428-56-35.
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: izvajanje storitvene podpore za digitalni radijski sistem »TETRA«,
430-1138p/2006-1.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je izvedba migracije na višjo verzijo operacijskega
sistema in zamenjava verzij nekaterih
obstoječih programskih produktov, zato
se vrednost najete sistemske programske opreme poveča.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32344210-1.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 858.005,94 EUR z 20% 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.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: Izvajanje storitvene podpore za
digitalni radijski sistem »TETRA«
V.1) Datum oddaje naročila: 29. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SIMT,
d.o.o., Industrijska 9, 1290 Grosuplje, Slovenija, e-pošta: dusan.merklin@simt.si, tel.
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00386/1/786-62-00, faks 00386/1/786-42-02,
internetni naslov: http://www. simt.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1,390.975,35 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
2,042.557,05 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Vrednost brez DDV: 980.427,38 EUR.
Delež: 48%.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; PSF0517- Digitalni radio.
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,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je 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: ul@policija.si, tel. +386/1/428-56-27,
faks +386/1/428-56-35, internetni naslov:
www.mnz.si.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
10. 1. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Ob-299/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana,
SI-Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): mag.
Ana Ferjančič, tel. 01/580-77-10, e-pošta:
Ana.Ferjancic@gov.si, faks 01/478-92-00.
Internetni naslov(-i): http://www.arsktrp.
gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni 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: dobava moke (v dveh fazah) v
centralna skladišča humanitarnih organizacij: Slovenska Karitas in Rdeči križ Slovenije
– Zveza združenj.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana, Maribor,
Postojna, Ajdovščina.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava moke (v dveh fazah) v centralna
skladišča humanitarnih organizacij: Slovenska Karitas in Rdeči križ Slovenije
– Zveza združenj.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: varščina za resnost ponudbe, varščina za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter varščina za prevzem blaga iz intervencijskih
zalog.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
Za plačilo blaga je na voljo pšenica, 410
ton, v skladišču na Madžarskem.
Za plačilo transporta je na 2.400 EUR.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– BON-1/P,
– pooblastilo ponudnika, da lahko ARSKTRP dobi informacije iz kazenske evidence.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila:
1. ponujena največja količina pakirane in
dostavljene moke,
2. najnižji stroški prevoza blaga.
Pri določitvi ekonomsko najugodnejše
ponudbe se bodo različni stroški transporta
upoštevali tako, da bo razlika med ponujenimi stroški za transport pretvorjena v fiktivno
količino blaga.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 20. 2. 2007.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
Če je ponudnik iz druge države članice,
se dovoli ponudba v angleščini, nemščini in
italijanščini.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 2 meseca od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 21. 2.
2007 ob 10. uri; ARSKTRP, Dunajska 160,
1000 Ljubljana (sejna soba IV. nadstropje).
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja

Ob-350/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,
Gosposvetska c. 1, 2380 Slovenj Gradec,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Vlado Turičnik, v roke: Nabavna služba, tel.
02/882-34-10, e-pošta: v.turicnik@sb-sg.si,
faks 02/882-34-11.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: pisarniški material.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: pisarniški material.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
– sklop A: splošni pisarniški material,
– sklop B: predpisani obrazci,
– sklop C: potrošni računalniški material.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 4. 2007, zaključek 31. 3. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančno zavarovanje:
– za resnost ponudbe menica brez protesta v višini 2.000 €,
– za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti finančno zavarovanje definirano v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: ZJN-2 v skladu z 41.
in 42. členom, podrobnost v razpisni dokumentaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2) Pogoji za sodelovanje: podrobnost
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
podrobnost v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
podrobnost v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 6. 3. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 3.
2007 ob 11. uri; Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec – uprava, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Št. 6
Ob-413/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): KOPA Golnik, Golnik 36, 4204
Golnik, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): nabava in javna naročila, v roke:
Roman Potočnik, tel. 04/25-69-444, e-pošta: roman.potocnik@klinika-golnik.si, faks
04/25-69-472.
Internetni naslov(-i): www.klinika-golnik.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: 1 JN/2007 – PCR.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: laboratorij za klinično
imunologijo in molekularno genetiko.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
računalniško kontroliran aparat se uporablja za pomnoževanje in kvantitativno
detekcijo nukleinskih kislin s pomočjo
verižne reakcije s polimerazo.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila; zaključek predvidoma do 30. 4. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– garancija za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 60-dnevni plačilni rok.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izpolnjevanje pogojev iz prvega in drugega odstavka 42. člena ZJN-2 (navedeno
v razpisni dokumentaciji).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
BON 1 in BON 2, BON 1/P, računovodske izkaze ali izvlečke iz računovodskih izkazov in poslovnih knjig.
Priložitev izjave, da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev
v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Vse ostalo določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

Št.

Seznam najpomembnejših dobav blaga
v zadnjih treh letih, skupaj z zneski, datumi
in navedbo javnih ali zasebnih naročnikov.
Tehnični opis ponujene opreme in ukrepov,
ki jih dobavitelj uporablja za zagotovitev kakovosti. Vse ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
Izvedba naročila je omejena na programe zaščitenih delovnih mest.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
Merila
1. cena
2. reference
3. čas garancije

Ponderiranje
0.6
0.2
0.2

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 19. 2. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 19. 4. 2007; trajanje 60 dni
od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 2.
2007 ob 13. uri; sejna soba na upravi.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
KOPA Golnik

Gradnje
Ob-412/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Branko Malek, univ.
dipl. inž. grad., tel. 02/88-121-11, e-pošta:
info@slovenj-gradec.si, faks 02/88-121-18.
Internetni naslov(-i): www.slovenj-gradec.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izgradnja Doma starejših Slovenj
Gradec.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Slovenj Gradec.
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Šifra NUTS: 430-238/2006.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja Doma starejših občanov v Slovenj Gradcu.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila; začetek
23. 3. 2007, zaključek 31. 3. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Opomba:
– Razpisno dokumentacijo je mogoče
pridobiti do 7. 2. 2007 na spletnih straneh
www.slovenj-gradec.si. Razpisna dokumentacija na spletnih straneh je brezplačna.
– Ponudnik, ki želi pridobiti tehnični
del dokumentacije (projekti), mora plačati 250,00 EUR. Pridobiti jo je mogoče pri
Branku Maleku ali Tilenu Kluglerju po predhodnem naročilu.
Pogoj in način plačila: nakazilo na
TRR 01312 – 0100010322, sklic: 00
4302382006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke kot garancija za resnost ponudbe v višini 2.000 EUR,
– garancija banke za dobro izvedbo posla – 5% od pogodbene vrednosti,
– garancija banke za odpravo napak v
garancijskem roku – 5% od obračunske vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v skladu z razpisnimi pogoji 60
dni od izstavitve začasnih situacij.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina izvajalcev, mora priložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu – izpisek iz sodne ali
druge evidence,
– da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije – potrdilo pristojnega sodišča.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– družbe: BON 1,
– samostojni podjetniki: potrdilo o povprečnem stanju sredstev na TRR za zadnje 3 mesece in zaključni račun za preteklo
leto.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izvedba vsaj 30% vseh del z lastnim
kadrom,
– reference iz zadnjih petih let za izdelavo primerljivih objektov,
– seznam zaposlenih in podizvajalcev.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila
1. ponudbena cena
2. reference

Ponderiranje
80%
20%
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Št.

5 / 19. 1. 2007

IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 12. 2. 2007 do 13. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 3. 2008.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 2.
2007 ob 9. uri; Mestna občina Slovenj Gradec, sejna soba, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-458/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Dunajska 47, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Katja Stražiščar, tel. 01/420-44-88, e-pošta:
katja.straziscar@gov.si, faks 01/420-44-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali
lokalnimi oddelki.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: odstranjevanje in rušenje objektov
ter izvedba drugih del po izvršljivih upravnih
odločbah.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba gradnje, s katerimi koli sredstvi,
ki ustreza zahtevam naročnika.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: teritorij
celotne Republike Slovenije.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba del po izvršljivih upravnih odločbah Inšpektorata RS za okolje in prostor
– odstranjevanje in rušenje objektov ter
izvedba del za odstranitev nedovoljenih
posegov v okolje in prostor.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en sklop, en ali več sklopov, vse
sklope.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 3. 2007, zaključek 31. 12. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. izjava o registraciji,
2. izjava, da ponudnik ni storil kaznivega
dejanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme (gradbene mehanizacije),
2. navedba strokovne kvalifikacije vodstvenega osebja in delavcev, ki bodo vodili
izvedbo del.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 2. 2. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 3. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 2.
2007 ob 10. uri; Inšpektorat RS za okolje in
prostor, Dunajska 47, Ljubljana – sejna soba
v 1. nadstropju.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; predstavniki ponudnikov, ki predložijo pooblastila.
Inšpektorat RS za okolje in prostor

Storitve
Ob-358/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta:irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov(-i): www.dc.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava okoljskega poročila za
četrto razvojno os (Cerkno–Hotavlje).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: odsek 1111 cesta
R1-210 Gorenja vas–Trebija, odsek 1112
Trebija–Sovodenj in odsek 1113 Sovodenj
– Cerkno.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava okoljskega poročila za četrto razvojno os (Cerkno–Hotavlje).
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 10. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti,
– goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije
o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti.
Zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih
treh poslovnih let znaša najmanj v višini
dvakratne ponudbene cene (brez DDV).
Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih
treh poslovnih let znaša najmanj v višini
dvakratne vrednosti del (brez DDV), ki jih
prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 6. 3. 2007 do 9. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 3.
2007 ob 10.30; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
I.1)
ka(-e):
venije,
bljana,

Ob-374/07
Ime, naslovi in kontaktna(-e) točGeodetska uprava Republike SloZemljemerska ulica 12, 1000 LjuSlovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
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Nives Jurcan, tel. 01/478-48-00, e-pošta:
nives.jurcan@gov.si, faks 01/478-48-34.
Internetni naslov(-i): http://www.gu.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali
lokalnimi oddelki;
– drugo: geodezija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: priprava podatkov za vzpostavitev
baze registra nepremičnin.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
priprava podatkov za vzpostavitev baze
registra nepremičnin.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.31.70.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 6. 7. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija oziroma menica za
zavarovanje resnosti ponudbe,
– bančna garancija oziroma menica za
zavarovanje dobre izvedbe pogodbene obveznosti,
– bančna garancija oziroma menica za
odpravo napak v garancijskem roku,
– bančna garancija oziroma menica za
zavarovanje obveznosti iz naslova plačila
podizvajalcem.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
Naročnik bo poravnal svojo finančno obveznost trideseti dan od datuma prejema
računa po naslednjem:
– 70% svoje finančne obveznosti za dejansko opravljeno delo vsakokrat po potrditvi
količine oziroma obsega dejansko opravljenega dela s strani pogodbenega predstavnika naročnika in s soglasjem pogodbenega
predstavnika naročnika (potrditev izvedene
naloge);
– preostalih 30% svoje finančne obveznosti po dokončnem prevzemu pogodbenega dela kot celote.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega razpisa.
Dokazilo: dokazilo o registraciji, ki ni starejše od 60 dni, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa. Ponudnik
predloži izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, samostojni podjetniki predložijo
potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu
– priglasitveni list.

Tuji ponudniki predložijo izpis iz registra
podjetij, ki ga izda organ tuje države, pristojen za vodenje takega registra. Če pa po veljavni zakonodaji tuje države za poslovanje
na področju dejavnosti tujega ponudnika ni
potreben vpis v register podjetij, šteje za dokazilo izpis iz registra dovoljenj za opravljanje dejavnosti, ki ga izda organ tuje države,
pristojen za vodenje registra, ali pisna izjava
tujega ponudnika, da opravlja to dejavnost
v tuji državi, ki jo poda pod kazensko in materialno odgovornostjo ali pod prisego pred
pristojnim organom tuje države.
2. Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje ali druge enakovredne kazenske evidence, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco. Potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni.
3. Da mu ni izrečena pravnomočna sodba zaradi: sodelovanja v kriminalnih združbah iz člena 2 (1) Skupnega ukrepa Sveta
98/733/PNZ, korupcije iz člena 3 Akta Sveta
z dne 26. maja 1997 in člena 3 (1) Skupnega
ukrepa Sveta 98/742/PNZ, goljufije v smislu
člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti in pranja denarja iz
člena 1 Direktive Sveta 91/308/EGS z dne
10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja.
Dokazilo: izjava ponudnika dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (OBR
30).
4. Da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež.
Dokazilo: potrdilo sodišča ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije
ali drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima
sedež. Za ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču zadošča potrdilo o tem, da
ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda
pristojni davčni urad; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke, določene s predpisi države, kjer ima svoj sedež ali da je ponudnik,
ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki
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Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati. Potrdilo naj ne bo starejše od 30 dni.
2. Da je ekonomsko in finančno sposoben. Svojo ekonomsko in finančno sposobnost dokazuje s tem da:
– ima število dni blokad transakcijskih
računov v preteklih 6 mesecih enako 0,
– v zadnjih dveh letih ni imel negativnega finančnega poslovanja (izgube pri poslovanju).
Dokazilo: podatki o solventnosti ponudnika, in sicer: obrazec BON-1 za preteklo
poslovno leto in BON-2, ki ni starejši od 30
dni oziroma za obrtnike napoved za odmero
dohodnine za preteklo leto. Ponudniki, ki so
šele začeli s poslovanjem in zato ne morejo
dvigniti obrazca BON 1, predložijo samo
potrdilo izvajalca plačilnega prometa, ki vodi
transakcijski račun ponudnika. Ponudnik
lahko predloži podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta
v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON1).
Ponudniki z navedenimi dokumenti dokazujejo finančno in poslovno sposobnost za
opravljanje navedene storitve.
Tuji ponudnik lahko dokaže svojo finančno in poslovno usposobljenost z izvlečki revidiranih bilanc stanja in računovodskih izkazov za pretekli dve računovodski leti, ki jih
je revidiral revizor, ki je pooblaščen v državi,
kjer ima sedež, ter s potrdilom ali mnenjem,
ki ga izda banka, ki je pooblaščena in javno
nadzorovana v državi, kjer ima tuji ponudnik
sedež.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Razpolaganje z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi:
Da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in
ustreznimi kadrovskimi zmogljivostmi (dokazilo: dokument iz točke 1.10. in 1.11.).
1. Ponudnik mora podati opis HW in SW,
ki jo bo uporabil pri izvedbi pogodbenega
dela.
2. Ponudnik mora podati izobrazbene
in strokovne kvalifikacije kadrov. Ponudnik
mora za izvedbo projekta prijaviti vodjo projekta in najmanj enega strokovna sodelavca,
ki bo ključno pokrival strokovni del.
a) Izobrazba vodje in strokovnega sodelavca, ki bo ključno pokrival strokovni del,
mora biti najmanj visoka.
b) Vodja ali strokovni sodelavec, ki bo
ključno pokrival strokovni del, mora imeti
izobrazbo s področja geodezije, ostali pa iz
področja informatike, geodezije, organizacije dela ali podobnih vsebin.
c) Vodja projekta mora izkazovati triletne
izkušnje pri vodenju podobnih projektov v
letih od 2003 do 2006. Za podobne projekte se štejejo vsebine, s področij za katere
se zahteva poimenska navedba strokovnih
sodelavcev.
d) Vodja projekta in strokovni sodelavec,
ki ključno pokriva strokovni del, mora izkazovati vsaj triletne izkušnje izvedbe storitev
na področju uporabe in obdelave podatkov
geodetske uprave in povezave podatkov geodetske uprave z drugimi prostorskimi podatki v letih 2003–2006.
e) Vodja projekta in strokovni sodelavec,
ki ključno pokriva strokovni del, morata imeti
slovensko državljanstvo ali potrdilo o aktivnem znanju slovenščine s strani pooblaščene institucije.
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3. Ponudnik mora podati seznam najpomembnejših istovrstnih dobav ali storitev na
istovrstnih delih v zadnjih treh letih. Ponudnik mora podati najmanj dve dobavi. Kot
istovrstna dobava se štejejo projekti/storitve
na področju uporabe in obdelave podatkov
geodetske uprave in povezave podatkov geodetske uprave z drugimi prostorskimi podatki v letih 2003–2006.
Dokazilo: izpolnjen obrazec OBR 4, OBR
23, OBR 23A in OBR27.
Če so bili kupci naročniki po zakonu o
javnih naročilih, mora biti dokazilo (obrazec
o referencah) izdano v obliki potrdila, ki ga
izda in podpiše odgovorna oseba pristojnega organa. Če kupci niso bili naročniki po
zakonu o javnih naročilih, potrdilo potrdijo
ti kupci, kadar pa to ni mogoče, zadostuje
ponudnikova izjava o času in kraju izvršitve dela.
Izvajalec (delavci, ki bodo sodelovali pri
izvedbi pogodbenega dela) podpišejo izjavo o varovanju podatkov. Dokazilo: izjava
– obrazec OBR 28.
2. Ponudnik mora predložiti izjavo, da je
sposoben in bo komuniciral z naročnikom
v slovenskem jeziku in celotno pogodbeno
delo predal izdelano v slovenskem jeziku.
Dokazilo: izjava.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
Merila
Ponderiranje
1. cena
70
2. reference ponudnika
10
3. število človek/dni za zaposlene
pri naročniku
10
4. reference vodje naloge
in strokovnega sodelavca,
ki ključno pokriva strokovni del
izvedbe
6
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
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IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 9. 2. 2007 do 9. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 6. 7. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 2.
2007 ob 10. uri; Geodetska uprava RS,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-455/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javno podjetje Komunala Izola d.o.o., Industrijska cesta 8, 6310 Izola, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o., v
roke: Drago Turk, tel. 05/663-49-50, e-pošta: drago.turk@komunala-izola.si, faks
05/663-49-49.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvajanje raznih del iz dejavnosti naročnika na vzdrževanju javnih in
prometnih površin ter interventnih del na
kanalizaciji in na pokopališču na območju
Občine Izola.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: območje Občine
Izola.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje raznih del iz dejavnosti naročnika na vzdrževanju javnih in prometnih
površin ter interventnih del na kanalizaciji in na pokopališču na območju Občine
Izola.

II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90100000.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila ali začetek
1. 3. 2007, zaključek 28. 2. 2011.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke za resnost ponudbe,
– garancija banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pisna pogodba.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– registracija pri pristojnem sodišču,
– da ni v kazenskem postopku ali osum
ljen kaznivega dejanja,
– da ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,
– da ni imel blokiranega TRR zadnjih 6
mesecev.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– BON 1,
– bilanca stanja in izkaz uspeha za s.p.,
– BON 2 in BON 3 ali potrdilo ponudnikove poslovne banke.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: minimalno 14 NK delavcev, ki so v rednem delovnem razmerju pri ponudniku.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 21. 2. 2007 do 12. ure.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 4. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 2.
2007 ob 9. uri, Javno podjetje Komunala
Izola d.o.o., Industrijska cesta 8, 6310
Izola.
Javno podjetje
Komunala Izola d.o.o.
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Ob-344/07

Obvestilo o sklenitvi storitvene
pogodbe
Celovito preprečevanje in nadzorovanje
onesnaževanja IPPC
SI2004/016-710.03.01/2
Slovenija – Ministrstvo za okolje in
prostor
1. Sklic na objavo javnega naročila –
131/2006-70
2. Datum objave javnega naročila –
14. 7. 2006
3. Številka sklopa in naslov sklopa – /
4. Pogodbena vrednost – 90.450 EUR
5. Datum sklenitve pogodbe – 22. 11.
2006
6. Število prejetih ponudb – 4
7. Skupno število točk izbranega ponudnika – 97.75
8. Ime in naslov izbranega ponudnika
– COMLAND d.o.o., Kotnikova 30, 1000
Ljubljana
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-345/07
Service Contract Award Notice
Integrated Pollution Prevention and
Control IPPC
SI2004/016-710.03.01/2
Slovenia – Ministry of the Environment
and Spatial Planning
1. Publication reference – 131/2006-70
2. Publication date of the procurement
notice – 14. 7. 2006
3. Lot number and lot title – /
4. Contract value – 90.450 EUR
5. Date of award of the contract – 22. 12.
2006
6. Number of tenders received – 4
7. Overall score of chosen tender –
97.75
8. Name and address of successful tenderer – COMLAND d.o.o., Kotnikova 30,
1000 Ljubljana
Ministry of the Environment
and Spatial Planning
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Javni razpisi
Ob-189/07
Na podlagi proračuna Republike Slovenije za leto 2007 (Uradni list RS, št. 116/05 in
126/06), Zakona o izvrševanju proračunov za
leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 126/06),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
13/06), Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02),
Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 4/06
– uradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o
merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih
obratov in marin (Uradni list RS, št. 29/97,
51/98, 46/05 in 92/06) Republika Slovenija,
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izbor izvajalca Programa
strokovnega usposabljanja za
ocenjevanje nastanitvenih obratov
in marin ter opravljanja preizkusa
strokovne usposobljenosti
1. Neposredni uporabnik: Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
ministrstvo).
2. Predmet razpisa je izbor ene ali več
strokovnih organizacij, ki bodo izvajale Program strokovnega usposabljanja za ocenjevanje nastanitvenih obratov in marin ter
opravljale preizkus strokovne usposobljenosti.
Izvajalec programa bo kandidatu, ki bo
pri njem opravil preizkus strokovne usposobljenosti, izdal potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za
ocenjevanje nastanitvenih obratov in marin
za dobo pet let od dneva izdaje potrdila.
3. Namen razpisa je zagotoviti kvalitetno in strokovno ocenjevanje nastanitvenih
obratov in marin v skladu s Turistično politiko za leto 2006 z usmeritvami za leto
2007 na temelju izbora izvajalca Programa
strokovnega usposabljanja za ocenjevanje nastanitvenih obratov in marin ter določitev načina opravljanja preizkusa strokovne usposobljenosti, objavljenega na
spletni strani Ministrstva za gospodarstvo
(http://www.mg.gov.si/).
4. Cilj razpisa je, z vzpostavitvijo kvalitetnega usposabljanja ocenjevalcev nastanitvenih obratov, izboljšati nacionalni sistem
kategorizacije nastanitvenih obratov, kar bo
spodbudilo povečanje kakovosti v turizmu
in s tem dvig konkurenčnosti slovenskega
turizma.
5. Pogoji sodelovanja: na razpisu lahko
sodelujejo šole z najmanj višješolskim izobraževalnim programom turistične smeri, ter
druge pravne in fizične osebe, ki so pridobile pravico do izvajanja tovrstnih programov
usposabljanja in izobraževanja na temelju
javnih pooblastil in koncesij s sedežem v
Republiki Sloveniji.
6. Merila in način izbire izvajalcev programa
Vse popolne vloge, ki bodo zadostile pogojem sodelovanja in bodo skladne z namenom razpisa, bo ocenila strokovna komisija
na osnovi naslednjih meril:

1. kvaliteta in realnost izvedbe načrta izvajanja programa usposabljanja za teoretični del – 20 točk:
– kvaliteta načrta po aktivnostih do 10
točk,
– realnost izvedbe načrta glede na aktivnosti do 10 točk;
2. kvalifikacijske sposobnosti predavatelja glede na reference predavateljev teoretičnega dela programa – 15 točk;
3. kvaliteta in realnost izvedbe načrta izvajanja praktičnega dela programa usposabljanja – 20 točk:
– kvaliteta načrta po aktivnostih do 10
točk,
– realnost izvedbe načrta glede na aktivnosti do 10 točk;
4. kvalificiranost izvajalcev praktičnega
dela programa glede na reference na primerljivih projektih* – 15 točk;
5. kvaliteta in realnost izvedbe načrta
opravljanja preizkusa strokovne usposobljenosti – 20 točk:
– kvaliteta načina opravljanja preizkusa
do 10 točk,
– realnost izvedbe načrta do 10 točk;
6. realnost cene usposabljanja glede na
stroškovnik programa – 10 točk.
Skupno število možnih točk je 100.
* za reference na primerljivih projektih se
štejejo delovne izkušnje na področju kategorizacije nastanitvenih obratov.
Strokovna komisija bo ocenila vse popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje sodelovanja na razpisu, po merilih določenih v
javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Komisija bo na osnovi ocen izbrala enega
ali več izvajalcev, ki bodo dosegli najmanj
75 točk.
7. Višina sofinanciranja
Ministrstvo bo sofinanciralo 2.100 EUR
za pripravo načrta izvajanja Programa strokovnega usposabljanja za ocenjevanje nastanitvenih obratov in marin ter določitev
načina opravljanja preizkusa strokovne
usposobljenosti, ki ga je izdal minister za
gospodarstvo in je objavljen na spletni strani
Ministrstva za gospodarstvo.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1732.
Izbrani izvajalci krijejo stroške programa usposabljanja z lastnim trženjem programa.
8. Način prijave in razpisni rok
Vloga mora biti pripravljena v skladu z
navodili iz razpisne dokumentacije in dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana do vključno 6. 2. 2007 do 12. ure, v zaprti ovojnici
pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis«,
z navedbo naslova razpisa: »Javni razpis
za izbor izvajalca Programa strokovnega
usposabljanja za ocenjevanje nastanitvenih
obratov in marin ter opravljanja preizkusa
strokovne usposobljenosti« ter naslovom
pošiljatelja.
Vloge, ki ne bodo pravilno označene (ni
razvidno, da gre za vlogo ali na kateri razpis
se prijavlja) ter vloge, ki ne bodo prispele
pravočasno, bodo neodprte vrnjene pošiljateljem.

9. Poslovna skrivnost
Prijavitelji morajo podatke, ki jih smatrajo
za poslovno skrivnost, v svoji vlogi tako tudi
označiti.
Kot poslovno skrivnost se lahko označi posamezni podatek oziroma del vloge.
Poslovna skrivnost se ne more nanašati na
celotno vlogo.
10. Odpiranje vlog bo 7. 2. 2007 ob 12.
uri, v prostorih Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog
ne bo javno.
Pri odpiranju se bodo upoštevale vloge,
ki bodo, ne glede na način dostave, prispele
v vložišče Ministrstva za gospodarstvo do
6. 2. 2007 do 12. ure.
Vloge, ki ne bodo pravilno označene (ni
razvidno, da gre za vlogo ali na kateri razpis
se prijavlja) ter prepozne vloge, bodo neodprte vrnjene pošiljateljem.
V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija pozvala vlagatelja
k dopolnitvi v določenem roku. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelji v določenem roku ne
bodo dopolnili, bodo zavržene.
11. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo
o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni od
datuma odpiranja vlog. Rezultati razpisa so
informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo.
12. Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je na voljo na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo: http://www.mg.gov.si/
ali na sedežu Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski
pošti, na osnovi zahteve.
13. Dodatne informacije so na voljo vsak
dan med 10. in 12. uro po tel. 02/234-10-32,
kontaktna oseba: Simona Križaj.
Morebitna vprašanja je mogoče poslati kontaktni osebi tudi po elektronski pošti: simona.krizaj@gov.si oziroma po faksu
02/234-10-50.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-323/07
Ministrstvo za šolstvo in šport na podlagi
določil 12. poglavja Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) razpisuje
javni razpis
za sofinanciranje programov promocije
vzgoje in izobraževanja
1. Naziv razpisovalca: Ministrstvo za šolstvo in šport.
2. Predmet javnega razpisa: predlogi
programov promocije vzgoje in izobraževanja, ki s svojo vsebino zagotavljajo:
– boljše razumevanje sistema vzgoje in
izobraževanja,
– poljudno predstavljanje dosežkov slovenskih šolarjev širši javnosti,
– spodbudo za osvajanje novih znanj,
– razvijanje spretnosti za družbo zna
nja,
– promocijo naravoslovnih in tehničnih
programov izobraževanja,
– privlačnejše učenje,
– odprto učno okolje,
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– olajšan dostop do sistemov izobraževanja in usposabljanja in
– promocijo vzgoje in izobraževanja.
Programi so lahko zajeti v naslednjih
sklopih:
– prireditve, srečanja, dogodki, raz
stave,
– priprava in izdelava promocijskih materialov,
– odnosi z javnostmi.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje in merila: za sredstva ministrstva lahko kandidirajo posamezniki, društva, zveze društev,
ustanove, vrtci, šole in drugi zavodi, če niso
ustanovljeni z namenom pridobivanja dobička.
Prijave, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje iz razpisa in vsebovale vse podatke, zahtevane z razpisom in razpisno
dokumentacijo, bodo ocenjene po naslednjih merilih:
– upoštevanje ciljev programa iz 2. točke
razpisa 20%,
– zastopanost sklopov iz drugega odstavka 2. točke razpisa 5%,
– izvirnost 20%,
– teritorialno razsežnost programa 10%,
– aktualnost tematike in pričakovana odzivnost 10%,
– velikost ciljnih javnosti 15%,
– ustreznost predlagane aktivnosti glede
na ciljno javnost 5%,
– ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije 10%,
– reference vlagatelja (upoštevane bodo
le izkušnje s podobnimi programi promocije) 5%.
Komisija bo za vsakega izmed meril, ki
skupaj predstavljajo 100% ocene, določila
od 0 do 20 točk in jih ponderirala z zgornjimi
deleži. Na podlagi števila skupnih točk za
posamezen program bo komisija pripravila
razvrstitveno listo sofinanciranj.
Višino sofinanciranja bo določila komisija
glede na razpoložljiva proračunska sredstva
in glede na merila in sicer do največ 50%
vrednosti prijavljenega programa promocije.
Posamezni program promocije bo sofinanciran do največ 2.100,00 EUR na program.
4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
42.000,00 EUR.
5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: najkasneje do
1. oktobra 2007.
6. Rok za predložitev vlog: vloge morajo
prispeti v vložišče razpisovalca ne glede na
način dostave najkasneje do torka, 20. februarja 2007 do 14. ure.
7. Datum odpiranja vlog: 22. februar
2007 ob 11. uri.
8. Rok za obveščanje potencialnih prejemnikov o izidu razpisa: 45 dni po izteku
razpisa.
9. Pritožbeni postopek: vlagatelj ima v
osmih dneh od prejema obvestila o izidu
razpisa pravico vložiti pritožbo na ministrstvo. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. Ministrstvo bo
o pritožbi odločilo v roku 15 dni od prejema
pritožbe s sklepom. Odločitev ministrstva je
dokončna.
10. Razpisna dokumentacija: za prijavo na razpis je dosegljiva na spletni strani
ministrstva, ali pa pri mag. Poloni Šoln Vrbinc (Ministrstvo za šolstvo in šport), tel.
01/478-43-65, e-pošta polona.soln@gov.si.

11. Način pošiljanja: predloge posameznih programov predlagatelji pošljejo v
zaprti ovojnici in z označbo pošiljatelja na
naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport RS,
p.p.104, 1001 Ljubljana, s pripisom: »Ne
odpiraj – razpis št. 603-2/2007«, oziroma z
enako oznako osebno dostavijo na Kotnikovo 38, Ljubljana v vložišče najkasneje do
20. februarja 2007, do 14. ure.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 19/07
Ob-394/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Zakona o zagotavljanju sredstev za
nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK-UPB1, Uradni list
RS, št. 14/03) ter v skladu s Pravilnikom o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št. 93/05) in s 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 izbor kulturnih projektov za
delovanje mreže multimedijskih centrov,
ki se bodo v letu 2007 sofinancirali
iz integralnih sredstev proračuna
Republike Slovenije (Ministrstva
za kulturo) (v nadaljevanju: JPR18MMC-2007)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet in cilji razpisa
V okviru tega razpisa se financira:
1.1. Delovanje programa multimedijskih
centrov v vseh 12 statističnih regijah Slovenije: Sredstva so namenjena programom
posameznih multimedijskih centrov, ki delujejo po načelu ustvarjalno-raziskovalnih laboratorijev in spodbujanja razvoja digitalne
kulture. To pomeni tudi decentralizacijo tovrstne ponudbe, večjo dostopnost do tovrstnega orodja, vsebin in višjo raven ustvarjalnega dela s sodobno tehnologijo. V letu 2007
bodo sredstva namenjena predvsem zagotavljanju delovanja programa multimedijskih
centrov v vseh 12 statističnih regijah Slovenije. To pomeni povečanje števila dnevnih
uporabnikov v posameznih multimedijskih
centrih, povečanje števila intermedijskih
in multimedijskih dogodkov ter povečanje
števila izvedenih delavnic, seminarjev za
usposabljanje in izobraževanje s področja
(kreativne) rabe IKT tehnologije.
1.2. Delovanje regijskih kulturnih centrov: Financira se predvsem dejavnosti, ki
so vezane na delovanje regijskih kulturnih
središč. Del sredstev bo tako namenjen tistim dejavnostim multimedijskih centrov, ki
so vezane na vzpostavitev regijskih kulturnih portalov in na zagotavljanje oskrbe s
kulturnimi informacijami iz regije oziroma na
sodelovanje z društvi, organizacijami in javnimi zavodi s področja kulture iz določene
regije. V letu 2007 bodo sredstva namenjena predvsem zagotavljanju delovanja 12
regijskih kulturno-informacijskih središč. Cilj
je povečati število predstavljenih kulturnih
institucij in njihovega delovanja na posameznih regijskih spletnih portalih in informiranje
o kulturnih subjektih, dogodkih in dejavnostih v regijah in povezovanje v nacionalni
kulturni portal.
2. Upravičene dejavnosti in upravičeni
stroški
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2.1. Upravičene dejavnosti v okviru sofinanciranja programov posameznih multimedijskih centrov
Upravičene dejavnosti, sofinancirane iz
integralnih sredstev proračuna RS (PP 6113,
PP 5789), so stroški dela ter stroški storitev
in materiala, ki se nanašajo na naslednje
kulturne dejavnosti posameznih multimedijskih centrov (investicije v IKT opremo,
nakup ali obnova opreme in prostorov niso
upravičeni stroški):
2.2.1. Multimedijski centri:
– dogodki, prireditve, festivali intermedijskih stvaritev in z multimedijsko vsebino in
na multimedijski način;
– svetovanje, poučevanje, izobraževanje
na področju multimedije;
– potni stroški in stroški nastanitev za
gostovanja pri izvedbi multimedijskega programa;
– raziskave in razvoj aplikacij;
– obveščanje in oglaševanje;
– spodbujanje kreativnega dela z IKT;
– oblikovanje, razvoj oblikovalskih izdelkov v okviru multimedije;
– multimedijske in internetne podporne
dejavnosti/servis;
– delavnice, seminarji, srečanja ipd z namenom razvijanja digitalne kulture.
2.2.2. Regijski kulturni centri:
– dogodki, prireditve, festivali, kamor je
vključenih čim več kulturnih subjektov iz regije;
– svetovanje, poučevanje, izobraževanje
z namenom vzpostavljanja in bogatitve kulturnih portalov;
– potni stroški in stroški nastanitev za
goste, ki pomagajo razvijati portale;
– raziskave in razvoj aplikacij z namenom vzpostavljanja in razvijanja kulturnih
portalov;
– obveščanje in oglaševanje v regiji z
namenom povečati prepoznavnost in pomen centrov v regijah z vsemi njihovimi dejavnostmi;
– spodbujanje kreativnega dela z IKT za
kulturne subjekte iz regij;
– multimedijske in internetne podporne
dejavnosti/servis za kulturne subjekte v regijah;
– delavnice, seminarji, srečanja ipd. z
namenom povezovanja in združevanja kulturnih subjektov v regijah.
3. Razpoložljiva finančna sredstva in višina zaprošenih sredstev
3.1. Razpoložljiva finančna sredstva:
Okvirno so za razpis na razpolago naslednja sredstva:
Skupna višina razpoložljivih sredstev:
163.483,32 EUR.
Multimedijski centri (proračunska postavka 6113): 69.224,67 EUR.
Regijski kulturni centri (proračunska postavka 5789): 94.258,65 EUR.
3.2. Višina zaprošenih sredstev:
V tem projektu so zneski za upravičene
dejavnosti, navedene v 2. poglavju besedila javnega razpisa, omejeni na maksimalni
zaprošeni znesek vsakega predlagatelja do
višine 17.000 EUR.
Maksimalna višina zaprošenih sredstev
lahko znaša do 70% celotnih upravičenih
stroškov projekta.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Prijavitelji, ki so upravičeni za sodelovanje na razpisu:
– so nevladne, neprofitne (kulturne) organizacije s statusom pravne osebe (društva, ustanove, zavodi in druge nevladne
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organizacije) oziroma občinski javni zavodi
s področja kulture (obvezno dokazilo: kopija
izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma
potrdila upravne enote ali izpiska AJPES-a,
iz katerih je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti. Izpisek
mora odražati aktualno stanje in ne sme biti
starejši od šestih mesecev!); organizacije,
katerih razvid vodi ministrstvo (društva v javnem interesu in ustanove na področju kulture), ter javni zavodi, ki delujejo na področju
kulture, niso dolžni predložiti dokazila;
– zagotavljajo javen, prost in brezplačen
dostop do centra, njegovih dejavnosti in do
sodobne informacijske tehnologije za kreativno delo (obvezno dokazilo: podpisana in
žigosana izjava, da predlagatelj zagotavlja
javen, prost in brezplačen dostop do centra,
njegovih dejavnosti in do sodobne informacijske tehnologije za kreativno delo);
– zagotavljajo, da je prijavitelj upravljavec ali najemnik prostorov, kjer bo potekala
dejavnost centra (obvezno dokazilo: kopija
pogodbe ali drugega pravnega dokumenta
o upravljanju oziroma najemu prostorov in o
njegovem lastništvu);
– zagotavljajo stalno prisotnost strokovne osebe za delo z uporabniki (minimalna zahtevana usposobljenost: poznavanje
uporabe interneta, osnovnih uporabniških
programov, poznavanje vzpostavitve videokonferenc, ki bo v času delovanja centra
stalno prisoten v prostoru in bo zagotavljal
strokovno svetovanje, pomoč pri delu ter
nadzor in legalno uporabo opreme in aplikacij – obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava o zagotavljanju stalne prisotnosti
strokovne osebe za delo z uporabniki);
– zagotavljajo dostop do IKT opreme
vsaj 6 dni v tednu vsaj 6 ur dnevno (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava
o zagotavljanju dostopa do IKT opreme vsaj
6 dni v tednu vsaj 6 ur dnevno);
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– zagotavljajo stalno varovanje opreme
(obvezno dokazilo: kopija pogodbe s pravno
osebo, ki zagotavlja stalno varovanje opreme);
– zagotavljajo financiranje povezave do
svetovnega spleta (obvezno dokazilo: kopija
pogodbe s pravno osebo, ki zagotavlja povezavo do svetovnega spleta);
– zagotavljajo, da ne zaprošajo za sofinanciranje istih programov ali projektov, ki
jih bo v letu 2007 že sofinanciralo Ministrstvo za kulturo (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava o tem, da ne zaprošajo
za sofinanciranje istih programov ali projektov, ki jih bo v letu 2007 že sofinanciralo
Ministrstvo za kulturo);
– zagotavljajo, da zaprošajo le do 70%
celotne vrednosti za program posameznega multimedijskega centra in da zaprošena
višina ne presega 17.000 EUR (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava o tem,
da zaprošajo le do 70% celotne vrednosti
za program centra in da zaprošena višina
ne presega 17.000 EUR);
– zagotavljajo, da kandidirajo na tem
razpisu le z enim predlogom (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava o tem,
da kandidirajo na tem razpisu le z enim
predlogom);
– izkazujejo pripravljenost za povezovanje
v mrežo multimedijskih centrov v vseh statističnih regijah Slovenije (obvezno dokazilo:
podpisana in žigosana izjava o pripravljenosti za povezovanje v mrežo multimedijskih
centrov v vseh statističnih regijah Slovenije)
oziroma vključenost v že obstoječo mrežo
multimedijskih centrov (obvezno dokazilo:
kopija vpisa/navedbe o vključenosti v mrežo
M3C na internetni strani) ter pripravljenost
za aktivno sodelovanje pri različnih projektih
v mreži multimedijskih centrov;
– zagotavljajo, da bodo do konca leta
2007 priskrbeli informacije čim več delu-

jočih kulturnih subjektov iz svoje regije, jih
vključili v regijski kulturni portal in zagotovili prenos informacij na nacionalni kulturni portal (obvezno dokazilo: podpisana in
žigosana izjava o tem, da bodo do konca
leta 2007 priskrbeli informacije čim več delujočih kulturnih subjektov iz svoje regije, jih vključili v regijski kulturni portal in
zagotovili prenos informacij na nacionalni
kulturni portal);
– zagotavljajo oskrbo s kulturnimi informacijami iz svoje regije oziroma zagotavljajo sodelovanje z društvi, organizacijami in
javnimi zavodi s področja kulture iz regije,
iz katere prihajajo predlagatelji (obvezno dokazilo: navedba vpisanih kulturnih subjektov
iz svoje regije v obliki kopije z internetnih
strani centra);
– zagotavljajo, da so v primeru sofinanciranja Ministrstva za kulturo v preteklih letih izpolnjevali svoje pogodbene obveznosti
(obvezno dokazilo: podpisana in žigosana
izjava o izpolnjevanju svojih pogodbene obveznosti do Ministrstva za kulturo v preteklih
letih).
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed pristojnih
uslužbencev imenuje minister. Komisija za
odpiranje vlog bo predlagala zavrženje vlog
neupravičenih predlagateljev ter nepopolnih
in prepoznih vlog.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po
že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta
spremeni odločitev in s predlagateljem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v
primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2006
(nerealizacija programa, dela programa ali
projektov) razveže že sklenjeno pogodbo, v
primeru že izplačanih sredstev pa zahteva
povračilo sredstev.

6. Razpisni kriteriji
Splošni kriteriji

USTREZNOST PROJEKTA
Kakovost predlaganega programa
Izkazovanje izvirne zasnove
Aktualnost ponudbe
Izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne
interese

FINANČNI NAČRT
Sestava stroškovnega načrta
Stopnja finančne soudeleženosti
predlagatelja za izvedbo programa
TRAJNOST PROJEKTA
Ocena uspešnosti in kakovosti delovanja v
preteklih letih
Trajnost projekta
Stopnja vpetosti v regionalni razvojni prostor

Opis kriterija

Kakovost predlaganega programa
prijavitelja
Ustvarjalnost v pristopu in izvedbi programa
Raznovrstna in kakovostna ponudba
avtorjev, avtorskih skupin ter ostalih
izvajalcev in podizvajalcev
Predvidena prepoznavnost v slovenskem
kulturnem prostoru in/ali v mednarodni
javnosti

Razvidnost prikaza stroškovnega načrta in
utemeljenost nujnosti izdatkov
Delež sofinanciranja programa z lastnimi ali
pridobljenimi sredstvi

Uspešnost vzpostavitve centra in izvedbe
programa v letih 2004-2006, s poudarkom
na letu 2006
Nadaljevanje, nadgrajevanje, generiranje
novih projektov po zaključku programskega
leta 2007
Sodelovanje z društvi in drugimi
organizacijami s področja kulture, z
regionalnimi razvojnimi agencijami.

Možno št. točk

30
10
5
10
5

10
5
5

15
5
5
5

Doseženo št. točk
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Splošni kriteriji

SPOSOBNOST IZVEDBE
Reference prijavitelja in posameznikov, ki so
udeleženi v vodenju
Reference izvajalcev, avtorjev in avtorskih
skupin, ki bodo sodelovali pri oblikovanju in
izvajanju programa

Opis kriterija

Reference prijavitelja (pravne osebe) in
posameznikov s področja multimedijske
dejavnosti
Reference izvajalcev programa, avtorjev
in avtorskih skupin s kulturnega in
multimedijskega področja
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Možno št. točk
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Doseženo št. točk

20
10
10

Prednostni kriteriji:
Kriterij

Opis kriterija

Prednostna območja dodeljevanja spodbud,
pomembnih za skladni regionalni razvoj
Vrsta uporabe informacijske tehnologije

Umestitev v regije A in B (10 točk) v regije C
(5 točk) in D (0 točk)
V kakšne namene se uporablja informacijska tehnologija
Dostopnost za invalide, sanitarije
Brezplačna dostopnost za javnost
Število obiskovalcev na dan

Dostopnost prostora za invalide
Časovna dostopnost
Frekventnost lokacije na dan

SKUPAJ

7. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja: splošni in
prednostni razpisni kriteriji so ovrednoteni
s točkami, pri čemer je pri posameznem
kriteriju in prednostnem kriteriju navedena
najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt
je 100 točk, financirani pa so lahko projekti,
ki prejmejo več kot 81 točk. Višina odobrenih
sredstev za projekt je odvisna od skupne
višine prejetih točk za posamezen projekt
(od 81 do 100 točk), obsega in finančne
zahtevnosti projekta.
Iz vsake regije, bo v okviru sredstev, ki
so na razpolago, izbran vsaj en multimedijski center oziroma regijski kulturni center,
ki bo v postopku izbire ocenjen oziroma
ovrednoten višje.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2007
oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal
Zakon o izvrševanju proračuna RS.
9. Razpisni rok: razpis se prične 19. 1.
2007 in se zaključi 19. 2. 2007.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec),
– prijavni obrazec 2 (izjave o izpolnjevanju pogojev),
– prijavni obrazec 3 (predstavitev dosedanjega stanja in delovanja),
– prijavni obrazec 4 (predstavitev programa skupaj s prostorskimi, tehničnimi pogoji
in indikatirji).
Predlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce
1-4,
– ustrezno dokazilo, navedeno v 1. alineji točke 4 besedila razpisa,
– zahtevane obvezne priloge, opredeljene v obrazcu 1,
– vsaj 3 odzive o delovanju predlagatelja
v medijih v obdobju 2004–2006.

Možno število točk

Doseženo št. točk

5
5
5
5
5
25
100

Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse
druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij…).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
11. Oddaja in dostava predlogov
11.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za javni razpis in
mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do 19. 2. 2007 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na
prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis 18 z oznako JPR18-MMC-2007.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
11.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
19. 2. 2007 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh bistvenih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.

12. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Vilma Štritof Čretnik, tel.
01/369-59-57 ali na elektronskem naslovu:
vilma.stritof-cretnik@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
Ministrstvo priporoča, da se predlagatelji
z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojno uslužbenko ministrstva v času od 19. 1.
2007 do 19. 2. 2007.
13. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe se lahko tudi seznanijo
z razpisno dokumentacijo oziroma vpogledajo vanjo na vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod
točko 10.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo začelo
26. 2. 2007.
Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku,
kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
šT. 4302-67/2006
Ob-356/07
Na podlagi Zakona o državni upravi (Ur.
l. RS, št. 113/05 – UPB-4), Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 in 110/02), Proračuna Republike
Slovenije za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 126/06),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2007 in 2008 (Ur. l. RS, št.
126/06), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 13/06), Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02, 115/05 in
61/06), Uredbe o normativih in standardih
za določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Ur. l. RS, št. 74/04, 32/05 in 26/06)
in Pogodbe ERA-STAR Regions št. ERACCT-2004-515793, Republika Slovenija, Mini-
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strstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mednarodnih
raziskovalnih projektov v okviru
iniciative ERA-STAR Regions
1. Podatki o proračunskem porabniku:
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov
v okviru iniciative ERA-STAR Regions (v
nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje mednarodnih aplikativno orientiranih raziskovalnih in razvojnih projektov na navedenih
področjih:
– GALILEO aplikacije: odprto za vse
teme (glede na podteme uradnega seznama EU),
– GMES aplikacije: odprto za vse teme
(glede na podteme uradnega seznama
EU),
– Tehnološke aplikacije: omejen nabor
tem (kombinacija GMES in GALILEO, raziskovanje vesolja (npr. robotika), materiali in
obdelava materialov (npr. materiali, odporni
na visoke temperature, lahki materiali), mikro-težnostne aplikacije, usmerjanje, navigacija in nadzor (GNC)).
Temeljne raziskave niso predmet tega
razpisa in ne bodo financirane.
2.1 Države partnerice
V okviru tega razpisa sodelujejo evropske regije in države (v nadaljevanju: države/regije partnerice): Andaluzija (Španija),
Avstrija, Bavarska (Nemčija), Bremen (Nemčija), Češka, Madrid (Španija), Midi-Pyrenee
(Francija), Nizozemska, Slovenija, Toskana
(Italija), Valonija (Belgija).
3. Pogoji sodelovanja
3.1 Upravičenci
Predloge raziskovalnih projektov lahko prijavijo slovenski nacionalni partnerji v
mednarodnem konzorciju s partnerji iz držav/regij partneric (v nadaljevanju: nacionalni partnerji), in sicer slovenske raziskovalne
organizacije, ki izpolnjujejo pogoje v skladu
z veljavnimi predpisi o raziskovalni in razvojni dejavnosti.
3.2 Konzorcij
Nacionalni partnerji pri posameznem
projektu sestavljajo mednarodni konzorcij
(v nadaljevanju: konzorcij). V konzorciju posameznega projekta morata sodelovati najmanj 2 nacionalna partnerja iz 2 različnih
držav/regij partneric (vsaj po en nacionalni
partner iz države/regije partnerice), od katerih mora biti 1 koordinator projekta.
4. Okvirna višina sredstev
Orientacijska višina sredstev Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
RS za izvedbo tega razpisa je 116.842 EUR
(28,000.000 SIT – paritetni tečaj) bruto letno. Sofinanciranje je zagotovljeno za največ 2 leti v skladu s finančnimi predpisi,
veljavnimi v času objave razpisa in porabe
sredstev.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo RS bo predvidoma sofinanciralo
vsaj 2 najboljša projekta. Najboljši projekt bo
sofinanciran v višini do 75 odstotkov upravičenih stroškov, in sicer največ do višine
58.420 EUR (14,000.000 SIT), ostali pa do
porabe sredstev.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo RS si pridružuje pravico, da
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sredstev tega razpisa ne dodeli nobenemu projektu, če projekt ne ustreza pogojem
tega razpisa.
Rezultati projekta, financirani iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih pravic in
varstvo podatkov.
5. Obdobje porabe sredstev: predvideni
rok začetka sofinanciranja je 1. 1. 2008. Rok
trajanja projektov je 24 mesecev (2 leti), vsi
izbrani projekti se morajo zaključiti najkasneje do 31. 3. 2010.
6. Prijava projektov
Postopek razpisa bo potekal v dveh obveznih fazah:
– 1. faza: neformalna predprijava (''PreProposal''): pregled osnutkov predlogov projektov in svetovanje,
– 2. faza: formalna prijava (''Proposal''):
preverjanje formalnih pogojev, strokovna
presoja in izbira.
6.1 Predprijava
Popolna vloga (predprijava predloga projekta) mora v skladu z navodili iz razpisne
dokumentacije vsebovati izpolnjeni obrazec
iz razpisne dokumentacije.
6.2 Prijava
Popolna vloga (prijava predloga projekta) mora v skladu z navodili iz razpisne
dokumentacije vsebovati izpolnjeni obrazec iz razpisne dokumentacije, finančni
načrt, ustrezne izjave, osnutek Konzorcijske pogodbe mednarodnega konzorcija,
ki prijavlja projekt, ter mora biti ustrezno
označena.
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– osnutek pogodbe o sofinanciranju s
prilogami (Priloga 1),
– Navodila za prijavitelje projektov glede
Konzorcijske pogodbe (Priloga 2),
– prijavni obrazec predprijave – Obrazec
1 – ''Pre-Proposal Form'' (Priloga 3),
– prijavni obrazec prijave – Obrazec 2
– ''Full-Proposal Form'' (Priloga 4),
– finančni načrt projekta (Priloga 5),
– to Navodilo za prijavo na javni razpis.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, in spletni strani www.mvzt.gov.si.
8. Način prijave in razpisni rok
Rok za oddajo predprijave predloga projekta (''Pre-Proposal'') je 28. 2. 2007 do 13.
ure.
Rok za oddajo prijave predloga projekta
(''Full-Proposal'') je 30. 4. 2007 do 13. ure.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno
in ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene. Dopolnitev vlog po predpisanem
roku zaradi mednarodne narave projektov
ni možna.
9. Postopek razpisa
Slovenski nacionalni partnerji oziroma
slovenski koordinatorji morajo vložiti tako
predprijavo, kot prijavo, sicer se njihova prijava ne bo upoštevala.
9.1 Faza predprijave
Transnacionalni odbor in komisija Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo pregledata predprijave predlogov
projektov, v katerih sodelujejo slovenski
nacionalni partnerji, in pripravita poročilo o
posamezni predprijavi predloga projekta z
nasveti prijaviteljem. Prijaviteljem bo Transnacionalni odbor posredoval poročilo z nasveti po elektronski pošti, in sicer najkasneje
do 31. 3. 2007.

9.2 Faza prijave
9.2.1 Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih predlogov projektov
ni javno in bo potekalo 4. 5. 2007 na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo RS.
9.2.2 Strokovna presoja
Predloge, ki bodo zadostili formalnim
kriterijem, bodo ocenili zunanji eksperti v
skladu z določbami razpisa in razpisne dokumentacije.
Specifični ocenjevalni kriteriji za izbiro
projektov so: relevantnost projekta, raziskovalna kakovost vsebine projekta in kakovost raziskovalne usposobljenosti projektne
skupine. Specifični ocenjevalni kriteriji so
podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Na osnovi dosežene ocene nacionalnih
delov projekta bo Transnacionalni odbor
ocenil pozitivno ocenjene predloge projektov v skladu s kriteriji ERA-STAR Regions
(opredeljeni v razpisni dokumentaciji) in predlagal posamezni državi partnerici, katere
projekte naj sofinancira.
9.2.3 Izbira
O izbiri prejemnikov sredstev odloči minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo bo sofinanciralo le najboljše
projekte slovenskih nacionalnih partnerjev
do porabe sredstev, za katere se države
partnerice soglasno odločijo, da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev pri teh projektih. Če države
partnerice ne dosežejo soglasja o sofinanciranju projektov, pri katerih sodelujejo slovenski nacionalni partnerji, Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS
ne bo sofinanciralo sodelovanja slovenskih
nacionalnih partnerjev pri takšnih projektih.
Slovenski nacionalni partnerji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni od
dokončne odločitve o financiranju projektov,
vendar najkasneje do 31. 12. 2007.
10. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do
zaključka razpisa na voljo na Ministrstvu
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
RS na tel. 01/478-46-80 (Ruth Martinčič) v
poslovnem času.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 4302-2/2007
Ob-1334/07
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
22/06), Programa promocije znanosti v letu
2007, št. 4302-2/2007/1, z dne 12. 1. 2007,
53. člena Zakona o javnih financah (Ur. l.
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02
in 56/02) ter na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programa promocije
znanosti v letu 2007
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov promocije znanstveno raziskovalnih dosežkov, s katero se zagotavlja
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boljše razumevanje znanosti, poljudno predstavljanje dosežkov znanosti različnim javnostim, spodbudo za osvajanje novih znanj
in celovit prikaz dela slovenskih znanstvenikov z namenom:
približevanja znanosti družbi, kot jo predvideva tudi Evropski raziskovalni prostor s
širšo družbeno uveljavitvijo vloge znanja in
znanosti v družbenem in gospodarskem razvoju ter
popularizacije znanstveno-raziskovalne
dejavnosti med mladimi za vzpodbujanje
njihovega zavedanja pomena znanosti.
Cilji na področju sofinanciranja promocije
v letu 2007 so usmerjeni v
A) organizacijo dogodkov, ki zagotavljajo:
– boljše razumevanje znanosti,
– poljudno predstavljanje dosežkov znanosti različnim javnostim,
– spodbudo za osvajanje novih znanj,
– celovit prikaz dela slovenskih znanstvenikov,
– promocijo znanstvenih institucij,
– seznanitev javnosti s konceptom na
znanju temelječe družbe in gospodarstva
ter vzpodbujanje javne razprave o možnostih hitrejšega razvoja na znanju temelječe
družbe v Sloveniji,
– javno predstavitev dosežkov slovenskih raziskovalcev kot prispevka razvoju
družbe,
– spodbujanje dialoga med raziskovalci
in ostalimi javnostmi,
– predstavitev, še zlasti mladim, možnost
poklicnega raziskovalnega delovanja ter
spodbujanje na poti oblikovanja v bodoče
raziskovalce;
B) področje dela z mladimi, s poudarkom
na popularizaciji in organizaciji dogodkov
znanstveno-raziskovalne vsebine, ki vzpodbujajo kreativnost in radovednost otrok in
mladine z novimi didaktičnimi načini izobraževanja za raziskovalno delo z:
– razvojem novih demonstracijskih eksperimentov na način, da jih lahko mladi
sami izvajajo,
– pripravo gradiv za popularizacijo znanosti in znanja med mladimi,
– kratkimi interaktivnimi predavanji s področja naravoslovja, družboslovja, tehnike
z namenom popularizacije znanosti med
mladimi ter večanju njene razumljivosti in
izobraževanja,
– uvajanjem mladih v skupinsko promocijsko delo pri popularizaciji znanosti med
mladimi.
II. Aktivnosti, ki že potekajo in so sofinancirane s strani Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, niso predmet tega
javnega razpisa.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni razpis
a) Na razpis se lahko prijavijo zavodi,
skupnosti zavodov, društva, zveze društev
in ustanove, ki izvajajo program, opredeljen
v 2. točki tega razpisa, pod pogojem, da niso
posredni proračunski porabniki.
b) Prijavitelj se prijavi na javni razpis z
vlogo, skladno z razpisno dokumentacijo.
(Obrazec: MVZT-PZ-01-2007)
c) Vloga na razpis mora vsebovati v celoti izpolnjeno in podpisano vlogo in naslednje
samostojne priloge:
– predstavitev vlagatelja z navedbo
vsebine dejavnosti na raziskovalnem področju,
– akt o registraciji oziroma dokazilo o
vpisu v register bo ministrstvo pridobilo po

uradni dolžnosti, lahko pa ga vlagatelj priloži
in s tem pripomore k hitrejšemu postopku
reševanja,
– predstavitev mednarodnih povezav in
sodelovanje v mednarodnih projektih,
– osnovna predstavitev programa ter
cilji,
– kratek opis dosedanjih aktivnosti na
raziskovalnem področju, na področju promocije znanosti in druge dokumentirane reference,
– časovna razporeditev programa,
– reference o kvalificiranosti vodje programa in ostalih raziskovalcev.
Vlogo in samostojne priloge je potrebno
poslati v tiskani obliki na naslov ministrstva,
katerim se priloži disketa ali CD s posneto vlogo ter ostalimi prilogami v elektronski
obliki.
4. Obravnava vlog: v postopku izbora za
sofinanciranje programa promocije bo komisija obravnavala vloge, ki vsebujejo vse
z razpisom in obrazci zahtevane podatke in
dokazila in katere prispejo na ministrstvo v
roku, določenem s tem razpisom.
5. Komisija za vodenje postopka
Postopek javnega razpisa vodi komisija
za vodenje postopka, ki jo imenuje minister,
pristojen za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Imenovana komisija oceni vloge, pripravi
predlog prejemnikov sredstev in ga predloži
v odločanje ministru, pristojnem za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo.
6. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila:
– za tematski sklop A
Merila za ocenjevanje vlog prijavljenih
v sklop A
1
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

2.

3.
4.

Izpolnjevanje namenov
40
predmeta javnega razpisa
(načini izvedbe)
Boljše razumevanje
7
znanosti
Poljudno predstavljanje
8
dosežkov znanosti različnim
javnostim, ki daje možnosti
hitrejšega regionalnega
razvoja, razvoja
gospodarstva in družbe
Spodbuda za osvajanje
5
novih znanj
Prikaz dela slovenskih
10
znanstvenikov
Predstavitev državljanom,
10
še zlasti mladim, priložnosti
poklicnega raziskovalnega
delovanja, ter spodbujanje
na poti oblikovanja v
bodoče raziskovalce
Kontunuiteta izvajanja
10
(Število let izvajanja
aktivnosti na področju
promocije znanosti)
– 5 let in več – (10 točk)
– do 5 let – (5 točk)
Ekonomičnost in realnost
30
finančne konstrukcije
Reference organizacije
20
15
– reference v Sloveniji v
obdobju zadnjih 5 let
5
– reference v tujini v
obdobju zadnjih 5 let
Možno število točk
100
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– za tematski sklop B
Merila za ocenjevanje vlog prijavljenih
v sklop B
1

Izpolnjevanje namenov
predmeta javnega razpisa
(načini izvedbe)
1.1 Kratka interaktivna
predavanja s področij
naravoslovja, družboslovja
in tehnike z namenom
popularizacije znanosti
med mladimi, večanju
njene razumljivosti in
izobraževanja
1.2. Razvoj novih
demonstracijskih
eksperimentov na način, da
jih lahko mladi sami izvajajo
1.3. Priprava gradiv za
popularizacijo znanosti in
znanja med mladimi
1.4. Uvajanje mladih v
znanstveno, izobraževalno,
timsko in promocijsko delo
pri popularizaciji znanosti
med mladimi
3.
Kontunuiteta izvajanja
(Število let izvajanja
aktivnosti na področju
promocije znanosti)
– 5 let in več – (10 točk)
– do 5 let – (5 točk)
4.
Ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije
5.
Reference organizacije
– reference v Sloveniji v
obdobju zadnjih 5 let
– reference v tujini v
obdobju zadnjih 5 let
Možno število točk

40
10

13

7
10

10

30
20
15
5
100

7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa 290.000
EUR
Okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša od tega pod tematskim sklopom:
– sklop A – 170.000,
– sklop B – 120.000.
Višino sredstev določi minister na predlog komisije glede na razpoložljiva proračunska sredstva in glede na merila, opredeljena v točki 6. tega razpisa.
Vsak prijavljen program bo s strani ministrstva sofinanciran do višine največ 25.000
EUR.
8. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva
bodo dodeljena za leto 2007, za vse aktivnosti izvedene od 1. 1. 2007 do 30. 9. 2007.
9. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog ter opremljenost vlog
Rok za predložitev vlog in način predložitve: vlagatelj pošlje vlogo po pošti ali odda
osebno na vložišče Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, najkasneje do petka, 16. 2.
2007. Šteje se, da je vloga pravočasna, če
je bila oddana priporočeno po pošti zadnji
dan določen v razpisu ali oddana osebno na
vložišče ministrstva do 14. ure.
Opremljenost vlog
Vlogo je potrebno poslati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti:
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– vidna označba: »Ne odpiraj – Vloga na
razpis za sofinanciranje programa promocije
znanosti v letu 2007«,
– naslov ministrstva,
– naslov vlagatelja.
V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne
odpiraj – Vloga na razpis za sofinanciranje
programa promocije znanosti v letu 2007«
je lahko samo ena vloga.
10. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev
Komisija bo vse prispele vloge odpirala,
dne 19. 2. 2007, ob 10. uri na Ministrstvu za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana, v petem nadstropju,
v veliki sejni sobi št. 520.
Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene vloge. Nepravočasno prispelih
in nepravilno označenih vlog komisija ne
bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene
vlagatelju.
11. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 45 dni od zaključka razpisa.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo vsak delavnik med 9. in 14.
uro na recepciji Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Trg OF 13, vsak
delovni dan med 9. in 12. uro, ali poiščejo na
spletni strani ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo.
Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, osebno ali po
tel. 01/478-46-00, pri Karmen Grom vsak
delavnik med 9. in 10. uro.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 66306-421/2006
Ob-441/07
Na podlagi 215. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06), objavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve
javni razpis
za sofinanciranje programov socialnega
varstva v letu 2007
Namen razpisa je izbira programov socialnega varstva, ki bodo v letu 2007 in v
obdobju od leta 2007 do 2011 z možnostjo
podaljšanja, sofinancirani s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
Ministrstvo bo programe izvajalcev, ki bodo
izpolnjevali razpisne pogoje, ocenilo glede
na postavljene kriterije. V skladu z kriteriji,
merili in razpoložljivimi sredstvi pa bo odločilo o načinu in višini sredstev, s katerimi bo
sofinanciralo izbrani program v letu 2007.
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa so programi na dveh
področjih po Resoluciji o nacionalnem
programu socialnega varstva za obdobje
2006-2010 (Uradni list RS, št. 39/06):
SVP – Socialno varstveni programi:
1. programi materinskih domov in zavetišč za ženske (prednostne regije za varne
hiše so Jugovzhodna Slovenija, Pomurska
in Spodnjeposavska, za materinske domove pa Goriška, Podravska in Notranjskokraška);
2. programi stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju in programi centrov za svetovanje
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za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju (stanovanjske skupine: 16 do
20 mest v stanovanjskih skupinah; prednostni regiji za dnevne centre sta Notranjskokraška in Koroška);
3. programi za podporno bivanje pri neodvisnem življenju invalidov, drugi specializirani programi za organizacijo in spodbujanje
neodvisnega življenja invalidov ter osebne
asistence invalidov;
4. programi terapevtskih skupnosti in
drugi programi, ki omogočajo nastanitev za
uživalce drog, skupaj s pripadajočimi mrežami sprejemnih in dnevnih centrov (za motiviranje in pripravo uporabnikov na vstop v
terapevtske skupnosti), centri za reintegracijo abstinentov v družbo, programi za vzporedno terapevtsko pomoč družinam uživalcev
drog ter terapevtskim skupnostim alternativnih programov za uživalce drog;
5. terapevtski programi in drugi programi
za urejanje socialnih stisk zaradi alkoholizma in drugih oblik zasvojenosti;
6. programi sprejemališč in zavetišč za
brezdomce (prednostni regiji za zavetišče
za brezdomce sta Osrednjeslovenska in
Podravska);
7. specializirani terapevtski programi
psihosocialne pomoči otrokom, odraslim ali
družinam, namenjeni razreševanju medsebojnih osebnostnih problemov (prednostne
regije so Podravska, Obalno-kraška in Notranjsko-kraška);
8. programi sprejemališč in zavetišč
za brezdomne uživalce nedovoljenih drog
(prednostni regiji sta Osrednjeslovenska in
Podravska).
REP – Razvojni in eksperimentalni programi:
1. programi za svetovanje po telefonu
otrokom, mladostnikom in drugim osebam v
osebnih stiskah;
2. nizkopražni programi za uživalce drog,
mreža centrov za svetovanje in socialno rehabilitacijo zasvojenih s prepovedanimi drogami, potrebnih vsakodnevne obravnave;
3. terapevtski programi in drugi programi
za urejanje socialnih stisk zaradi alkoholizma in drugih oblik zasvojenosti (npr. klubi
zdravljenih alkoholikov);
4. programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje
socialne izključenosti starih;
5. programi psihosocialne pomoči žrtvam
nasilja (prednostna regija je Jugovzhodna
Slovenija);
6. programi za kratkotrajno dnevno ali
celodnevno obravnavo in oskrbo otrok in
mladoletnikov, prikrajšanih za normalno družinsko življenje ter specializirani preventivni
programi, namenjeni otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju;
7. drugi programi, ki so namenjeni odpravljanju socialnih stisk, ki niso del drugih
razpisanih programov (npr. programi namenjeni Romom, azilantom, beguncem, bivšim
zapornikom…).
II. Programi bodo lahko sofinancirani na
tri različne načine:
A) Programi sofinancirani v obdobju
2007 v enkratnem znesku do 1500 EUR (v
nadaljevanju A programi);
B) Programi sofinancirani v obdobju
2007 nad 1500 EUR (v nadaljevanju B programi)
Izbranim prijaviteljem, katerih programi
bodo prejeli več kot 1500 EUR, bodo sredstva nakazana v dveh obrokih (prvi obrok po

podpisu pogodbe in oddaji zahtevka, drugi
obrok pa po oddaji delnega poročila in zahtevka);
C) Programi sofinancirani v obdobju od
leta 2007 do 2011, z možnostjo podaljšanja
sofinanciranja (v nadaljevanju C programi).
Izbranim prijaviteljem, katerih programi
bodo uvrščeni v sofinanciranje v obdobju
od leta 2007 do 2011 z možnostjo podaljšanja, bodo sredstva iz razpisa za leto 2007
nakazovana v prvem obroku v višini 4/12
prejetih sredstev, preostali del pa v mesečnih obrokih (1/12) na podlagi predloženih
zahtevkov. V prihodnjih letih bodo sredstva
za izbrane programe zagotovljena s sklenitvijo pogodbe za posamezno leto po merilih,
ki so bila podlaga za določitev sofinanciranja v letu 2007, pri čemer bodo upoštevane proračunske možnosti v posameznem
letu, predložena vizija dela do leta 2011 in
predloge širitev programov v posameznem
letu. Ministrstvo ni dolžno skleniti pogodb za
posamezno leto, če se spremeni izvajanje
programa, razen v primeru, ko ministrstvo
soglaša s spremembami.
Izvajalci programov se prijavijo glede na
predmet razpisa in želeni način sofinanciranja. Če bo ministrstvo ugotovilo, da program
ne izpolnjuje posebnih pogojev za sofinanciranje v obdobju 2007-2011 kot C program,
ga bo v nadaljnjem postopku obravnavalo
kot program, ki kandidira za sofinanciranje
v letu 2007 kot A program ali B program.
Če bo ministrstvo za program, prijavljen za
sofinanciranje pod B ali C, v skladu z merili
za dodelitev sredstev programom, dodelilo
sredstva v višini do 1500 EUR, bo program
uvrstilo med A programe.
Programe, ki se odvijajo nekaj ur tedensko, v katerih izvajalci delajo prostovoljno
ali na podlagi pogodb o delu in kjer gre za
različne oblike skupin za samopomoč, v katerih uporabniki ob strokovni podpori aktivno
sodelujejo v procesu preprečevanja in odpravljanja socialne izključenosti, ter se pričakuje od ministrstva sofinanciranje v višini
do 1500 EUR, prijavitelji na razpis prijavijo
z obrazcem 2007-A.
Programe, v katere se uporabniki vključujejo za določeno obdobje (npr. šolsko leto,
obdobje trajanja delavnice), v katerem je
vnaprej predvidena določena oblika dela,
posamezni uporabniki pa so vključeni v delo
programa najmanj 4 ure tedensko, katerih
namen programa je predvsem pridobivanje
novih socialnih izkušenj, pridobivanje novih
znanj in učenja socialnih veščin ter se izvajajo predvsem s pomočjo prostovoljcev ali
različnih usposobljenih izvajalcev pod vodstvom in z usmerjanjem strokovnih delavcev in za katere se pričakuje sofinanciranje
s strani ministrstva v višini več kot 1500
EUR, prijavitelji na razpis prijavijo z obrazcem 2007-B.
Prijavitelji, ki prijavljajo program za
sofinanciranje v obdobju od leta 2007 do
2011 z možnostjo podaljšanja, se prijavijo
z obrazcem 2007-C. Uporabniki tovrstnega programa so praviloma vključeni v dalj
časa trajajoče aktivnosti na podlagi individualiziranih načrtov obravnave, program
pa je posameznemu uporabniku praviloma
na voljo redno vsak delovni dan najmanj 6
ur ali pa so organizirani kot mreža programov enega izvajalca na nacionalnem nivoju. Namen programa je predvsem strukturna in funkcionalna reorganizacija socialne
mreže oziroma sodelovanje pri oblikovanju
nove. Izvajalci programa so strokovni de-
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lavci in drugi usposobljeni delavci z ustrezno izobrazbo, prostovoljci v programu pa
dopolnjujejo nosilno delo strokovnega kadra. Od teh programov se pričakuje, da
se že uspešno izvajajo in da je za njihovo
izvajanje potreben stalen strokovni kader.
Ministrstvo bo pri teh programih preverjalo strokovno utemeljenost, preizkušenost
in stabilnost programa, zato se lahko za
ta način sofinanciranja prijavijo samo tisti
programi, ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo tudi posebne pogoje določene s tem
razpisom. V teh programih bo ministrstvo
sofinanciralo predvsem zaposlitve strokovnih delavcev.
III. Širitve programov
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve ne bo sofinanciralo širitev programov, ki so že vključeni v večletno sofinanciranje. Izvajalec pa lahko prijavi samostojen
program na novi lokaciji, ki ima lahko soroden koncept kot že s strani MDDSZ sofinanciran program.
IV. Orientacijska vrednost sredstev razpisa
Orientacijska vrednost sredstev razpisa
za vse programe skupaj je 2,448.974 EUR,
programi pa se bodo sofinancirali iz sledečih postavk:
– 2485 – Socialna rehabilitacija 987.834
EUR;
– 4072 – Eksperimentalni in razvojni programi socialnega varstva ter sofinanciranje
programov nevladnega sektorja 686.121
EUR;
– 4074 – Materinski domovi in zavetišča
za otroke in ženske žrtve nasilja 425.812
EUR;
– 4075 – Programi duševnega zdravja
242.146 EUR;
– 5821 – Programi za invalide 25.100
EUR;
– 5791 – Terapevtski programi psihosocialne pomoči otrokom, odraslim in družinam 81.961 EUR.
V. Rok za porabo dodeljenih sredstev
Sredstva, dodeljena s tem razpisom, morajo biti porabljena do 31. 12. 2007, razen v
primerih, ko ministrstvo na osnovi predhodnega zaprosila soglaša s kasnejšo porabo
sredstev.
VI. Splošni pogoji za vse prijavljene programe
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v RS in izpolnjujejo sledeče
pogoje:
1. prijavljeni program je predmet razpisa,
kar je razvidno iz razpisne dokumentacije;
2. program se izvaja na območju Republike Slovenije;
3. program se že izvaja ob vložitvi prijave
na javni razpis;
4. prijavitelj je registriran za opravljanje
dejavnosti socialnega varstva in ima šifro
podrazreda 85.3 ali 91.3 po Uredbi o uvedbi
in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02 in 111/05);
5. prijavitelj izvaja program v skladu s
kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu
in predpisi socialnega varstva.
VII. Posebna pogoja za programe, ki
kandidirajo za sofinanciranje kot B programi
in pričakujejo od ministrstva sofinanciranje v
višini najmanj 36.000 eurov:
1. program se uspešno izvaja, kar se
dokazuje s pozitivnim mnenjem Socialne
zbornice Slovenije, ki ne sme biti starejše
od 1. 12. 2006;

Prijavitelji morajo vložiti zahtevo za izdajo mnenja o prijavljenem programu na
Socialno zbornico Slovenije najkasneje do
13. 2. 2007.
2. prijavitelj ima zagotovljene prostorske
možnosti za izvajanje programa.
VIII. Posebni pogoji za programe, ki kandidirajo za sofinanciranje kot C programi:
1. program se kot tak ali z možnimi modifikacijami izvaja že vsaj štiri leta, pri čemer
gre za program istega izvajalca, ali za program, ki je sporazumno prenesen na novega izvajalca;
2. program se uspešno izvaja, kar se
dokazuje s pozitivnim mnenjem Socialne
zbornice Slovenije, ki ne sme biti starejše
od 1. 12. 2006;
Prijavitelji morajo vložiti zahtevo za izdajo mnenja o prijavljenem programu na
Socialno zbornico Slovenije najkasneje do
13. 2. 2007.
3. program je uporabnikom na voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur ali pa
je organiziran kot mreža programov enega
izvajalca na nacionalnem nivoju;
4. program se izvaja v takšnem obsegu,
da je nujna zaposlitev strokovnega vodje za
polni delovni čas;
5. strokovni vodja v tem razpisu je strokovni delavec po Zakonu o socialnem varstvu z najmanj dvema letoma delovne dobe
kot strokovni delavec po Zakonu o socialnem varstvu;
6. prijavitelj ima zagotovljene prostorske
možnosti za izvajanje programa;
7. prijavitelj ima finančno podporo lokalne
skupnosti, kar dokazuje s pogodbami o sofinanciranju programa, brezplačnim najemom
prostora ali najemom prostora po cenah, ki
veljajo za društva v lokalni skupnosti;
8. prijavitelj izkazuje pozitivno poslovanje;
9. proti prijavitelju ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije, in tudi ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe.
IX. Kriteriji za izbor A programov
Programi bodo ocenjeni skladno s spodaj navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih programov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Programi
bodo za posamezni kriterij prejeli 0 ali več
točk. Program, ki pri kateremkoli od prvih
devet kriterijev (kriteriji 1–9) doseže 0 točk,
bo zavrnjen. Zavrnjeni bodo tudi programi,
ki od možnih 66 točk ne bodo zbrali vsaj
34 točk. V primeru, da bodo po merilih za
odmero sredstev iz tega razpisa odmerjena
sredstva za programe, ki izpolnjujejo vse
splošne in posebne pogoje ter so dosegli
zadostno število točk, bistveno presegala
razpisano višino razpoložljivih sredstev, bo
ministrstvo sofinanciralo programe, ki po
spodaj navedenih kriterijih dosežejo višje
skupno število točk.
Kriteriji:
1. Program ima postavljene jasne cilje, ki
so v skladu s predmetom razpisa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
2. Metode dela in aktivnosti v programu
omogočajo doseganje ciljev:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
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3. Ciljna skupina uporabnikov programa
in že vključeni uporabniki so jasno opredeljeni:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
4. Število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev programa:
– izpolnjuje v celoti (4 točke),
– izpolnjuje v večji meri (3 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (1 točka),
– ne izpolnjuje (0 točk).
5. Izvajalci programa so tudi prosto
voljci:
– v program so kontinuirano vključeni
prostovoljci (3 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (1 točka),
– v programu ni prostovoljcev ali pa prostovoljci prejemajo plačila več kot 1,6 EUR
na uro za opravljeno delo (0 točk).
6. Prijavljeni program se ne sme izvajati
kot del javne službe:
– program se ne izvaja kot del javne
službe ali kot del programa, ki ga MDDSZ
že sofinancira (1 točka),
– prijavljeni program se izvaja kot del
javne službe ali kot del programa, ki ga
MDDSZ že sofinancira (0 točk).
7. Program ima pregledno, uravnoteženo
in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov
(v finančno konstrukcijo so vključeni samo
stroški programa, razviden je namen odhodkov, ki so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa, stroški MDDSZ so jasno
opredeljeni):
– izpolnjuje v celoti (8 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
8. Program izkazuje sofinanciranje s
strani drugih sofinancerjev v višini najmanj
20% predvidene vrednosti prijavljenega programa:
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini
najmanj 30% programa (10 točk),
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini
najmanj 20% programa (6 točk),
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani drugih virov (3 točke),
– vlogi niso priložena dokazila, da ima
program zagotovljeno 20% sofinanciranje
vrednosti prijavljenega programa (0 točk).
9. Višina urnih postavk prijavljenih v razpisu se giblje v okvirih urnih postavk v skladu z merili v razpisu, na področju socialnega
varstva:
– višina urnih postavk bistveno ne odstopa od razpisanih v merilih (6 točk),
– višina urnih postavk odstopa na višje
od razpisanih meril za 10 do 20% (3 točke),
– višina urnih postavk odstopa na višje
od razpisanih meril za več kot 20% in manj
kot 50% (1 točka),
– višina urnih postavk odstopa od razpisanih meril za več 50% (0 točk).
10. Program temelji na principu samopomoči in samoorganizacije uporabnikov:
– program ima elemente samopomoči in
samoorganizacije uporabnikov (2 točki),
– program ima deloma elemente sa
mopomoči in samoorganizacije uporabnikov (1 točka),
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– program nima elementov samopomoči
in samoorganizacije uporabnikov (0 točk).
11. Uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji
programa:
– uporabnik aktivno sodeluje pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (2
točki),
– uporabnik je deloma vključen pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (1
točka),
– uporabnik programa ni vključen pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (0
točk).
12. Uporabniki programa so ustrezno seznanjeni s pravicami v programu:
– uporabnik je ustrezno seznanjen s pravicami v programu (2 točki),
– uporabnik je deloma seznanjen s pravicami v programu (1 točka),
– uporabnik ni seznanjen s pravicami v
programu (0 točk).
13. Prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki ustrezno seznanjeni:
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki v celoti seznanjeni (4 točke),
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki ustrezno seznanjeni (3 točke),
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki delno seznanjeni (1 točka),
– prijavitelj nima izdelanega postopka
pritožbe, uporabniki nimajo možnosti pritožbe ali pa niso seznanjeni s postopkom
pritožbe (0 točk).
14. Stroški programa, glede na število
uporabnikov, bistveno ne odstopajo od stroškov v istovrstnih programih, razen v primerih, ko je odstopanje utemeljeno glede na
cilje in druge specifičnosti programa:
– stroški programa na uporabnika bistveno ne odstopajo (2 točki),
– stroški programa bistveno odstopajo
(0 točk).
15. Prijavitelj programa je društvo v javnem interesu na področju socialnega varstva, prijavitelj ima status humanitarne ali
invalidske organizacije:
– izvajalec programa ima status (4 točke),
– izvajalec programa nima statusa (0
točk).
X. Kriteriji za izbor B programov
Programi bodo ocenjeni skladno s spodaj
navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih
programov in ob upoštevanju specifičnosti
posameznih programov. Programi bodo za
posamezni kriterij prejeli 0 ali več točk. Program, ki pri kateremkoli od prvih štirinajst
kriterijev (kriteriji 1–14) doseže 0 točk, bo
zavrnjen. Zavrnjeni bodo tudi programi, ki
od možnih 107 točk ne bodo zbrali vsaj 51
točk. V primeru, da bodo po merilih za odmero sredstev iz tega razpisa odmerjena
sredstva za programe, ki izpolnjujejo vse
splošne in posebne pogoje ter so dosegli
zadostno število točk, bistveno presegala
razpisano višino razpoložljivih sredstev, bo
ministrstvo sofinanciralo programe, ki po
spodaj navedenih kriterijih dosežejo višje
skupno število točk.
Kriteriji:
1. Program ima postavljene jasne cilje, ki
so v skladu s predmetom razpisa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
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– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
2. Potencialni uporabniki programa in
pogoji za vključitev v program so jasno
opredeljeni:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
3. Metode dela, strokovna ravnanja in
aktivnosti v programu so jasno opredeljeni:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
4. Z metodami dela, strokovnimi ravnanji
in aktivnostmi v programu se dosegajo cilji
programa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
5. Število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev programa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
6. Program ima zagotovljeno supervizijo
ali intervizijo:
– ima supervizijo z licenco SZS (5 točk),
– ima ustrezno intervizijo (2 točki),
– program nima zagotovljene niti supervizije, niti intervizije (0 točk).
7. Izvajalci programa so tudi prostovoljci:
– v program so kontinuirano vključeni
prostovoljci (3 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (1 točka),
– v programu ni prostovoljcev ali pa prostovoljci prejemajo plačila več kot 1,6 EUR
na uro za opravljeno delo (0 točk).
8. Program ima opredeljen ustrezen način evalvacije doseganja ciljev in rezultatov:
– program ima izdelano celovito evalvacijo doseganja ciljev (8 točk),
– program ima deloma izdelano evalvacijo doseganja ciljev (6 točk),
– program ima druge načine merjenja
ciljev (4 točke),
– v programu se samo delno uporabljajo
določeni načini za merjenje ciljev programa
(2 točki),
– program nima izdelane evalvacije za
doseganje ciljev in ne meri sistemsko rezultatov programa (0 točk).
9. Prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki ustrezno seznanjeni:
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki v celoti seznanjeni (4 točke),
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki ustrezno seznanjeni (3 točke),
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki delno seznanjeni (1 točka),
– prijavitelj nima izdelanega postopka
pritožbe, uporabniki nimajo možnosti pritožbe ali pa niso seznanjeni s postopkom
pritožbe (0 točk).
10. Prijavljeni program se ne sme izvajati
kot del javne službe:
– program se ne izvaja kot del javne
službe ali kot del programa, ki ga MDDSZ
že sofinancira (1 točka),

– prijavljeni program se izvaja kot del
javne službe ali kot del programa, ki ga
MDDSZ že sofinancira (0 točk).
11. Program ima ustrezno kadrovsko
strukturo (število izvajalcev, usposobljenost
izvajalcev in njihove reference...):
– program ima ustrezno kadrovsko strukturo (izobrazba po 69. členu ZSV, opravljen
strokovni izpit in usposobljenost) (10 točk),
– program ima primerno kadrovsko
strukturo (izobrazba po 69. členu ZSV in
opravljen strokovni izpit) (8 točk),
– program ima zadovoljivo kadrovsko
strukturo (izobrazba po 69. členu ZSV) (5
točk),
– program nima zadovoljive kadrovske
strukture, vendar v programu občasno delujejo strokovnjaki s primerno izobrazbo (2
točki),
– program nima zadovoljive kadrovske
strukture in v programu ne sodelujejo strokovnjaki s primerno izobrazbo (0 točk).
12. Program ima pregledno, uravnoteženo in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni
samo stroški programa, razviden je namen
odhodkov, ki so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa, stroški MDDSZ so jasno opredeljeni):
– izpolnjuje v celoti (8 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
13. Program izkazuje sofinanciranje s
strani drugih sofinancerjev v višini najmanj
20% predvidene vrednosti prijavljenega programa:
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini
najmanj 30% programa (10 točk),
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini
najmanj 20% programa (6 točk),
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju najmanj 20% programa s strani drugih
virov (3 točke),
– vlogi niso priložena dokazila, da ima
program zagotovljeno 20% sofinanciranje
vrednosti prijavljenega programa (0 točk).
14. Višina urnih postavk prijavljenih v
razpisu se giblje v okvirih urnih postavk v
skladu z merili v razpisu, na področju socialnega varstva:
– višina urnih postavk bistveno ne odstopa od razpisanih v merilih (6 točk),
– višina urnih postavk odstopa na višje
od razpisanih meril za 10 do 20% (3 točke),
– višina urnih postavk odstopa na višje
od razpisanih meril za več kot 20% in manj
kot 50% (1 točka),
– višina urnih postavk odstopa od razpisanih meril za več 50% (0 točk).
15. Prijavitelj vodi dokumentacijo o delu
z uporabniki in obsegu dela:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
16. Program temelji na principu samopomoči in samoorganizacije uporabnikov:
– program ima elemente samopomoči in
samoorganizacije uporabnikov (2 točki),
– program ima deloma elemente sa
mopomoči in samoorganizacije uporabnikov (1 točka),
– program nima elementov samopomoči
in samoorganizacije uporabnikov (0 točk).
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17. Uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji
programa:
– uporabnik aktivno sodeluje pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (2
točki),
– uporabnik je deloma vključen pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (1
točka),
– uporabnik programa ni vključen pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (0
točk).
18. Uporabniki programa so ustrezno seznanjeni s pravicami v programu:
– uporabnik je ustrezno seznanjen s pravicami v programu (2 točki),
– uporabnik je deloma seznanjen s pravicami v programu (1 točka),
– uporabnik ni seznanjen s pravicami v
programu (0 točk).
19. Stroški programa, glede na število
uporabnikov, bistveno ne odstopajo od stroškov v istovrstnih programih, razen v primerih, ko je odstopanje utemeljeno glede na
cilje in druge specifičnosti programa:
– stroški programa na uporabnika bistveno ne odstopajo (2 točki),
– stroški programa bistveno odstopajo
(0 točk).
20. Prijavitelj programa je društvo v javnem interesu na področju socialnega varstva, prijavitelj ima status humanitarne ali
invalidske organizacije:
– prijavitelj programa ima status (8
točk),
– prijavitelj programa nima statusa (0
točk).
XI. Kriteriji za izbor C programov
Programi bodo ocenjeni skladno s spodaj
navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih
programov in ob upoštevanju specifičnosti
posameznih programov. Programi bodo za
posamezni kriterij prejeli 0 ali več točk. Program, ki pri kateremkoli od prvih šestnajst
kriterijev (kriteriji 1–16) doseže 0 točk, bo
zavrnjen. Zavrnjeni bodo tudi programi, ki
od možnih 121 točk ne bodo zbrali vsaj 70
točk. V primeru, da bodo po merilih za odmero sredstev iz tega razpisa odmerjena
sredstva za programe, ki izpolnjujejo vse
splošne in posebne pogoje ter so dosegli
zadostno število točk, bistveno presegala
razpisano višino razpoložljivih sredstev, bo
ministrstvo sofinanciralo programe, ki po
spodaj navedenih kriterijih dosežejo višje
skupno število točk.
Kriteriji:
1. Program ima postavljene jasne cilje, ki
so v skladu s predmetom razpisa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
2. Cilji programa izhajajo iz vsebine programa in potreb uporabnikov:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
3. Potencialni uporabniki programa in
pogoji za vključitev v program so jasno
opredeljeni:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
4. Metode dela, strokovna ravnanja in
aktivnosti v programu so jasno opredeljeni:

– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
5. Z metodami dela, strokovnimi ravnanji
in aktivnostmi v programu se dosegajo cilji
programa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
6. Število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev programa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
7. Program ima zagotovljeno supervizijo:
– ima supervizijo z licenco SZS (5 točk),
– ima ustrezno supervizijo, supervizor
pa ima najmanj univerzitetno izobrazbo (1
točka),
– program nima zagotovljene ustrezne
supervizije (0 točk).
8. Izvajalci programa so tudi prostovoljci:
– v program so kontinuirano vključeni
prostovoljci (3 točke),
– v program so vključeni prostovoljci (1
točka),
– v programu ni prostovoljcev ali pa prostovoljci prejemajo plačila več kot 1,6 EUR
na uro za opravljeno delo (0 točk).
9. Program ima opredeljen ustrezen način evalvacije doseganja ciljev in rezultatov:
– program ima izdelano celovito evalvacijo doseganja ciljev (8 točk),
– program ima deloma izdelano evalvacijo doseganja ciljev (6 točk),
– program ima druge načine merjenja
ciljev (4 točke),
– v programu se samo delno uporabljajo
določeni načini za merjenje ciljev programa
(2 točki),
– program nima izdelane evalvacije za
doseganje ciljev in ne meri sistemsko rezultatov programa (0 točk).
10. Prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki ustrezno seznanjeni:
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki v celoti seznanjeni (4 točke),
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki ustrezno seznanjeni (3 točke),
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki delno seznanjeni (1 točka),
– prijavitelj nima izdelanega postopka
pritožbe, uporabniki nimajo možnosti pritožbe ali pa niso seznanjeni s postopkom
pritožbe (0 točk).
11. Program ima izdelan dolgoročni plan
dela do leta 2011:
– program ima po letih predviden razvoj
programa in finančne posledice (4 točke),
– program ima deloma po letih predviden razvoj programa in finančne posledice
(2 točki),
– program nima izdelanega dolgoročnega plana (0 točk).
12. Prijavljeni program se ne sme izvajati
kot del javne službe:
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– program se ne izvaja kot del javne
službe ali kot del programa, ki ga MDDSZ
že sofinancira (1 točka),
– prijavljeni program se izvaja kot del
javne službe ali kot del programa, ki ga
MDDSZ že sofinancira (0 točk).
13. Program ima ustrezno kadrovsko
strukturo (število izvajalcev, usposobljenost
izvajalcev in njihove reference...):
– program ima ustrezno kadrovsko strukturo (izobrazba po 69. členu ZSV, opravljen
strokovni izpit in usposobljenost) (10 točk),
– program ima primerno kadrovsko
strukturo (izobrazba po 69. členu ZSV in
opravljen strokovni izpit) (8 točk),
– program ima zadovoljivo kadrovsko
strukturo (izobrazba po 69. členu ZSV) (5
točk),
– program nima zadovoljive kadrovske
strukture, vendar v programu občasno delujejo strokovnjaki s primerno izobrazbo (2
točki),
– program nima zadovoljive kadrovske
strukture in v programu ne sodelujejo strokovnjaki s primerno izobrazbo (0 točk).
14. Program ima pregledno, uravnoteženo in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni
samo stroški programa, razviden je namen
odhodkov, ki so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa, stroški MDDSZ so jasno opredeljeni):
– izpolnjuje v celoti (8 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
15. Program izkazuje sofinanciranje s
strani drugih sofinancerjev v višini najmanj
20% predvidene vrednosti prijavljenega programa:
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini
najmanj 30% programa (10 točk),
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini
najmanj 20% programa (6 točk),
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju najmanj 20% programa s strani drugih
virov (3 točke),
– vlogi niso priložena dokazila, da ima
program zagotovljeno 20% sofinanciranje
vrednosti prijavljenega programa (0 točk).
16. Prijavitelj vodi dokumentacijo o delu
z uporabniki in obsegu dela:
– prijavitelj ima izdelan interni akt o vodenju in hrambi dokumentacije, ustrezno vodi
dokumentacijo in jo hrani skladno s predpisi
o hrambi in varovanju osebnih podatkov (6
točk),
– prijavitelj ustrezno vodi dokumentacijo
in jo hrani skladno s predpisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov (4 točke),
– prijavitelj vodi dokumentacijo in jo hrani
skladno s predpisi o varovanju osebnih podatkov (1 točka),
– prijavitelj ne vodi dokumentacije (0
točk).
17. Višina urnih postavk prijavljenih v
razpisu se giblje v okvirih urnih postavk v
skladu z merili v razpisu, na področju socialnega varstva:
– višina urnih postavk bistveno ne odstopa od razpisanih v merilih (6 točk),
– višina urnih postavk odstopa na višje
od razpisanih meril za 10 do 20% (3 točke),
– višina urnih postavk odstopa na višje
od razpisanih meril za več kot 20% in manj
kot 50% (1 točka),
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– višina urnih postavk odstopa od razpisanih meril za več 50% (0 točk).
18. Program temelji na principu samopomoči in samoorganizacije uporabnikov:
– program ima elemente samopomoči in
samoorganizacije uporabnikov (2 točki),
– program ima deloma elemente samopomoči in samoorganizacije uporabnikov (1
točka),
– program nima elementov samopomoči
in samoorganizacije uporabnikov (0 točk).
19. Uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji
programa:
– uporabnik aktivno sodeluje pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (2
točki),
– uporabnik je deloma vključen pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (1
točka),
– uporabnik programa ni vključen pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa, (0
točk).
20. Uporabniki programa so ustrezno seznanjeni s pravicami v programu:
– uporabniki so ustrezno seznanjeni s
pravicami v programu (2 točki),
– uporabniki so deloma seznanjeni s pravicami v programu (1 točka),
– uporabniki niso seznanjeni s pravicami
v programu (0 točk).
21. Stroški programa, glede na število
uporabnikov, bistveno ne odstopajo od stroškov v istovrstnih programih, razen v primerih, ko je odstopanje utemeljeno glede na
cilje in druge specifičnosti programa:
– stroški programa na uporabnika bistveno ne odstopajo (2 točki),
– stroški programa bistveno odstopajo
(0 točk).
22. Program se izvaja:
– več kot 6 let (4 točke),
– več kot 4 leta (2 točki).
23. Prijavitelj programa je društvo v javnem interesu na področju socialnega varstva, prijavitelj ima status humanitarne ali
invalidske organizacije:
– prijavitelj programa ima status (8
točk),
– prijavitelj programa nima statusa (0
točk).
XII. Regijska pokritost
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve lahko zavrne vlogo za sofinanciranje programa, ki sicer izpolnjuje vse splošne in posebne pogoje ter dosega zadostno
število točk, če ugotovi, da na določenem
regijskem območju že obstaja program, ki
je vključen v večletno sofinanciranje s strani ministrstva na podlagi sklepov ministrstva o izboru večletnih programov (sklep
št. 663-05-004 z dne 24. 4. 2002, sklep št.
663-05-542/02-08 z dne 16. 12. 2002, sklep
št. 663-06-001/03-15 z dne 24. 4. 2003 in
sklep št. 663-06-001/04-12 z dne 20. 4. 2004,
sklep št. 66306-14/2004/9 z dne 27. 12.
2004, sklep št. 663-06-14/2004/15 z dne
19. 1. 2005 in sklep št. 66306-223/2005/25
z dne 22. 3. 2006). Ministrstvo šteje, da je
posamezno regijsko območje določeno v
teritorialnih mejah statističnih regij.
XIII. Merila za odmero višine sredstev
programom
A) Splošna merila
1. Programi lahko s strani MDDSZ prejmejo sredstva največ v višini 80% vseh
predvidenih odhodkov programa.
2. Sofinancirani bodo stroški izvajanja
programa – stroški dela in materialni stro-
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ški, vezani na izvajanje programa, kamor
sodijo tudi stroški plačil vseh oblik dela izven
zaposlitve, stroški dodatnega usposabljanja,
stroški supervizije za strokovne delavce in
stroški v zvezi z delom prostovoljcev.
3. Po proučitvi prijav na razpis ter poročil o delovanju programa v preteklem letu
bo ministrstvo določilo predvsem obseg
sredstev za stroške dela oziroma zaposlitve v programu, ki jih bo sofinanciralo. To
velja predvsem za C programe. Pri tem bo
upoštevalo predvsem nujno število zaposlenih na število uporabnikov v istovrstnih
programih ob upoštevanju specifičnosti programa.
4. Pri sofinanciranju programa se odmerijo stroški dela z vrednostjo višine izhodiščne plače v letu 2007 določene za vodjo
programa, strokovnega delavca, laičnega
delavca z univerzitetno izobrazbo, visoko
šolo ali višjo šolo in laičnega delavca s srednjo šolo, ki so sledeči:
za vodje
za strokovne delavce
za laične delavce s VI. in VII. st.
izobrazbe
za laične delavce z vključno V.
st. izobrazbe

izbrani program. Ministrstvo bo sofinanciralo program kot celoto, ne posameznih stroškov programa. Za izbrane programe bo
prijavitelj programa s pogodbo pooblaščen
in zadolžen za čimbolj racionalno porabo
sredstev na način, ki bo omogočal izvedbo
prijavljenega programa.
1. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-1
Kot merilo se upošteva število uporabnikov, raznolikost aktivnosti posameznega prijavitelja in nujni materialni stroški, ki so potrebni za izvajanje programa. Za programe
zavetišč se upošteva 1 strokovni delavec
za 4 do 6 uporabnikov (matere in otroci), pri
materinskih domovih pa 1 strokovni delavec
na 7 do 12 uporabnikov (matere in otroci).
Za materinske domove in za zavetišča za
ženske se lahko upošteva tudi prostorske
kapacitete v programu in specifičnost programa kot je npr. delovanje programa na
več lokacijah.

na uro
11,65 EUR
8,68 EUR

mesečno
2026,25 EUR
1509,57 EUR

letno
24.314,97 EUR
18.114,81 EUR

7,46 EUR

1297,86 EUR

15.574,33 EUR

5,09 EUR

885,41 EUR

10.624,94 EUR

5. V programih, ki bodo sprejeti v večletno sofinanciranje – C programi, bodo praviloma odobreni materialni stroški v višini
10% (1.811,48 EUR) na zaposlenega strokovnega delavca.
6. V primeru, da bodo zaprošena sredstva izbranih prijaviteljev na javni razpis
presegla razpisana sredstva, bo ministrstvo
prvenstveno zagotavljalo sredstva za stroške zaposlitev.
7. Ne glede na prejšnje točke bodo programi skupin za samopomoč in medsebojno pomoč, glede na istovrstne programe in
ob upoštevanju specifičnosti posameznega
programa, sofinancirani največ do višine
1500 EUR za posamezno skupino 8–15
uporabnikov.
8. Programe katerih vsebina izhaja predvsem iz zdravstvenih težav uporabnikov, bo
ministrstvo sofinanciralo predvsem kot A
programe.
9. Investicije v programu ne bodo sofinancirane.
B) Posebna merila za posamezna razpisana področja
Za spodaj navedena merila bo pri določitvi zneska sofinanciranja dana prednost
pokrivanju stroškov dela strokovnih delavcev v programih. Sredstva, določena na
podlagi uporabe navedenih meril, bodo v
vseh primerih namenjena izvajanju programa. Pri pregledu finančne konstrukcije programa se bodo iz predvidenih odhodkov izločili tisti odhodki, kot so npr. investicije, ki
jih ministrstvo v skladu s svojo usmeritvijo
in predpisi ne more sofinancirati. Preostali
odhodki programa bodo ocenjeni v skladu
z merili razpisa in glede na njihov pomen za
izvajanje programa. S pregledom finančne
konstrukcije, ob upoštevanju predvidenih
strokovnih ravnanj in drugih aktivnosti, s
katerimi program dosega zastavljene cilje, bo na podlagi meril določena višina
sredstev, ki jih bo zagotovilo ministrstvo
za izvedbo programa v letu 2007. Merila
bodo uporabljena za odmero višine sredstev s katerimi bo ministrstvo sofinanciralo

2. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-2
Kot merilo se upošteva število uporabnikov, raznolikost aktivnosti posameznega
prijavitelja in nujni materialni stroški, ki so
potrebni za izvajanje programa glede na
razpoložljiva sredstva. Kot prioritetno merilo
upošteva 1 strokovni delavec na stanovanjsko skupino (4–7 uporabnikov).
Za programe dnevnih centrov, centrov
za svetovanje in zagovorništvo za osebe z
dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju
in njihove svojce se kot merilo upošteva začetek delovanja programa, število uporabnikov, raznolikost aktivnosti posameznega
izvajalca in intenzivnost dela z uporabniki.
Za dnevne centre se kot merilo upošteva
1 strokovni delavec za nad 20 uporabnikov
in nad 6 ur delovanja dnevnega centra ter
povprečna vključenost posameznega uporabnika na dan. Za pisarne za svetovanje
in informiranje se kot merilo upošteva 1
strokovni delavec za nad 120 uporabnikov
in nad 6 ur delovanja dnevnega centra ter
povprečna vključenost posameznega uporabnika na dan. Za centre za druženje ali
klubske dejavnosti v ožji lokalni skupnosti
se glede na število uporabnikov dodeli 1/4
strokovnega ali 1/4 laičnega delavca za izvedbo programa. Za programe, kjer poteka
delo v obliki skupin se upoštevajo merila, ki
veljajo za skupine. Za programe, kjer poteka
delo v obliki individualnega svetovanja ali
zagovorništva se kot merilo upošteva število
opravljenih ur svetovanja.
3. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-3
Kot merilo se upošteva začetek delovanja programa, število uporabnikov, raznolikost aktivnosti posameznega prijavitelja,
obseg dela v programu glede na razpoložljiva sredstva, ki so potrebni za izvajanje
programa. Za bivalne skupnosti se kot merilo upošteva število vključenih uporabnikov,
število ur sodelovanja strokovnega delavca
ali laičnega delavca v programu. Za osebno asistenco se kot merilo upošteva število
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uporabnikov programa in število ur izvajanja
programa osebne asistence. Za programe
kjer poteka delo v obliki skupin se upoštevajo merila, ki veljajo za skupine.
4. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-4
Kot merilo se upošteva začetek delovanja programa, število uporabnikov, raznovrstnost strokovnih ravnanj in aktivnosti v programu, intenzivnost in strokovnost
obravnave ter obseg dela v programu glede
na razpoložljiva sredstva.
Za programe, ki so namenjeni vzpostavitvi stika z uporabniki drog, spodbujanju
razmišljanja uporabnika o njegovem socialnem položaju v zvezi z uživanjem drog,
zmanjševanju škodljivih posledic uporabe
drog, omogočanju manj tveganega vedenja
ter spodbujanju spreminjanja načina življenja – nizkopražne programe, se kot merilo
upošteva 1 strokovni delavec na do 20 mesečno vključenih uporabnikov. Za programe,
namenjene motivaciji in podpori pri aktivnem
reševanju problematike zasvojenosti se kot
merilo upošteva najmanj 1/2 strokovnega
izvajalca oziroma 1/2 laičnega delavca v
programu, ki temelji predvsem na delu laičnih delavcev in največ 2 strokovna izvajalca
oziroma 2 laična delavca v programu, ki
temelji predvsem na delu laičnih delavcev.
Za programe, namenjene spreminjanju in
utrjevanju življenja brez drog – visokopražne
programe in programe reintegracije se kot
merilo upošteva najmanj 1/2 strokovnega izvajalca oziroma 1/2 laičnega delavca, v programu, ki temelji predvsem na delu laičnih
delavcev in največ 2 delavca. Za programe,
kjer poteka delo v obliki skupin se upoštevajo merila, ki veljajo za skupine.
5. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-5
Kot merilo se upošteva začetek delovanja programa, število uporabnikov, raznovrstnost strokovnih ravnanj in aktivnosti v programu, intenzivnost in strokovnost
obravnave in obseg dela v programu glede
na razpoložljiva sredstva.
Za programe, namenjene identifikaciji in
delu s posamezniki in skupinami z večjo
stopnjo tveganja za razvoj težav, povezanih z uživanjem alkohola ali drugih oblik
zasvojenosti se kot merilo upošteva največ
2 delavca. Za programe, kjer poteka delo v
obliki skupin se upoštevajo merila, ki veljajo
za skupine.
6. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-6
Kot merilo se upošteva število uporabnikov, obseg dela, raznolikost aktivnosti posameznega prijavitelja, možnost celodnevnega bivanja s prenočitvijo ter celodnevna
obravnava uporabnikov. Za sprejemališča
in dnevne centre z dnevno obravnavo se
kot merilo upošteva 1 strokovni delavec ali
laični delavec nad 30 uporabnikov, vendar
največ dva delavca na dnevni center. Za
zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami se
kot merilo upošteva 1 strokovni delavec ali
laični delavec nad 12 uporabnikov, oziroma
za zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami
odprtega tipa 1,5 laičnega delavca na 10
uporabnikov.
7. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-7
Kot merilo se upošteva 1 strokovni izvajalec s specializacijo na 50.000 prebivalcev.
Na območju celotne države bodo predvidoma sofinancirani 3-4 strokovni delavci s
specializacijo.

8. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-8
Kot merilo se upošteva 1 strokovni izvajalec oziroma 1 laični delavec na 10 uporabnikov, vendar največ 2 delavca.
9. Merilo za programe, prijavljene pod
REP-1
Kot merilo se upošteva število uporabnikov, raznolikost aktivnosti posameznega
prijavitelja, število klicev, obseg svetovanja
in postavljena mreža svetovalnic, ki so potrebne za izvajanje programa.
10. Merilo za programe, prijavljene pod
REP-2
Kot merilo se upošteva 1 strokovni izvajalec oziroma 1 laični delavec na 10 uporabnikov, vendar največ 3 delavci.
11. Merilo za programe, prijavljene pod
REP-3
Za programe, kjer poteka delo v obliki
skupin se upoštevajo merila, ki veljajo za
skupine.
12. Merilo za programe, prijavljene pod
REP-4
Kot merilo se upoštevajo stroški za delo
1 koordinatorja nad 90 skupin. Za skupino za samopomoč (nad 12 ljudi), ki deluje
samostojno v lokalni skupnosti, se odmeri
255,00 EUR.
13. Merilo za programe, prijavljene pod
REP-5
Kot merilo se upošteva število uporabnikov in število ur, ko so izvajalci programa
na voljo uporabnikom, raznolikost aktivnosti
posameznega prijavitelja in nujni materialni
stroški, ki so potrebni za izvajanje programa. Pri programih, kjer poteka delo v obliki
skupin, se upoštevajo merila, ki veljajo za
skupine.
14. Merilo za programe, prijavljene pod
REP-6
Kot merilo se upošteva začetek delovanja programa, število uporabnikov, raznolikost aktivnosti posameznega prijavitelja,
specifičnost programa, intenzivnost dela z
uporabniki in obseg obravnave uporabnika,
ki so potrebni za izvajanje programa. Za
dnevne centre za mladostnike, ki delujejo
kontinuirano nad 5 ur dnevno z nad 50 uporabniki se kot merilo upošteva 1 strokovni
delavec. Pri programih, kjer poteka delo v
obliki skupin, se upoštevajo merila, ki veljajo
za skupine.
15. Merilo za programe, prijavljene pod
REP-7
Kot merilo se upošteva število uporabnikov, raznolikost aktivnosti posameznega prijavitelja in nujni materialni stroški, ki so potrebni za izvajanje programa. Pri programih
prevozov invalidov se kot merilo za odmero
upošteva število uporabnikov programa in
število prevoženih kilometrov na leto.
16. Merila za programe, kjer poteka delo
v obliki skupin
Za programe, kjer poteka delo v obliki
skupin, pri katerih gre predvsem za druženje in ohranjanje socialnih aktivnosti se
glede na število uporabnikov odmeri 125
EUR do 255 EUR. Za programe, kjer poteka delo v obliki skupin, pri katerih gre predvsem za podporo pri utrjevanju vedenjskih
in odnosnih vzorcev glede na število uporabnikov odmeri 330 EUR do 580 EUR. Za
programe, kjer poteka delo v obliki skupin,
pri katerih gre za spreminjanje in utrjevanje
novih vedenjskih in odnosnih vzorcev glede
na število uporabnikov odmeri 660 EUR do
830 EUR.
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XIV. Sklep o izboru programov
Ministrstvo bo sprejelo sklep o izboru
programov, ki bodo sofinancirani v obdobju
od leta 2007 do 2011 z možnostjo podaljšanja – programi C predvidoma do konca
meseca marca 2007, sklep o izboru programov, ki bodo sofinancirani v letu 2007
– programi A in B pa predvidoma do konca
meseca aprila 2007. Zoper navedena sklepa so dovoljene pritožbe, ki jih je potrebno
vložiti na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbah
bo odločila ministrica.
V letu 2011 bo ministrstvo za vse programe izbrane pod točko C, lahko na podlagi
evalvacije programa ali strokovne verifikacije programa, ki bo opravljena v skladu z
navodili ministrstva, na osnovi evalviranega
programa, lahko odločilo o podaljšanju in
višini sofinanciranja programa.
Programi, iz področja SVP razpisa, ki
bodo sofinancirani v obdobju od leta 2007
do 2011, lahko pridobijo verifikacijo programa, po kateri postanejo javni socialno varstveni programi.
XV. Obvezna oblika in vsebina ponudbe
1. Prijavitelji morajo ponudbo oddati na
ustreznem obrazcu: obrazec 2007-A, obrazec 2007-B ali obrazec 2007-C.
2. Obrazci za prijavo na razpis (obrazec
2007-A, obrazec 2007-B ali obrazec 2007C) so dosegljivi na spletni strani Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve (javna
naročila / javni razpisi).
3. Popolna ponudba vsebuje naslednje
elemente:
– izpolnjena prijava na razpis (obrazec
2007-A, obrazec 2007-B ali obrazec 2007C),
– prijavitelj programa C, kateremu iz računovodskih izkazov za leto 2005 izhaja
presežek odhodkov mora predložiti s strani
pristojnega organa prijavitelja sprejet program pokritja v naslednjih letih,
– za programe, ki kandidirajo za večletno
sofinanciranje originalno potrdilo sodišča, da
proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije, in da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe, ki
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma, ki
je določen za oddajo prijave na razpis,
– kopijo potrdila o doseženi strokovni izobrazbi za strokovne delavce po Zakonu o
socialnem varstvu,
– fotokopijo delovne knjižice za vodjo prijavljenega programa,
– za programe, ki kandidirajo za sofinanciranje pod C in pod B nad 36.000 eurov, dokazilo o zagotovljenih prostorskih možnosti
za izvajanje programa,
– za programe, ki kandidirajo za večletno
sofinanciranje, kopijo pogodbe o zaposlitvi
strokovnega vodje programa,
– za programe, ki kandidirajo za večletno
sofinanciranje, dokazila o finančni podpori
lokalne skupnosti (pogodbe o sofinanciranju
programa, brezplačnem najemu prostora ali
najemu prostora po cenah, ki veljajo za društva v lokalni skupnosti…),
– za programe, ki kandidirajo za večletno sofinanciranje in pri katerih iz potrjenih
računovodskih izkazov za leto 2005 izhaja
presežek odhodkov, je potrebno priložiti s
strani pristojnega organa prijavitelja sprejet
program pokritja v naslednjih letih.
4. Ponudbi lahko priložite spodaj navedena dokazila. V primeru, da jih prijavitelj
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ne bo priložil, jih bo pridobilo Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve.
– odločba upravne enote o registraciji
društva,
– potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije za fizične osebe,
– sklep o registraciji zavoda oziroma gospodarske družbe iz sodnega registra,
– potrdilo Urada Vlade RS za verske
skupnosti o prijavi ustanovitve verske skupnosti,
– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po
dejavnosti SURS ali AJPES,
– za programe, ki kandidirajo za sofinanciranje pod C in pod B nad 36.000 eurov,
mnenje Socialne zbornice Slovenije o ustreznosti izvajanja programa,
– za programe, ki kandidirajo za večletno sofinanciranje s strani AJPES-a potrjeni
računovodski izkazi za leto 2005 iz katerih
izhaja presežek prihodkov, v primeru, da
iz njih izhaja presežek odhodkov pa tudi s
strani pristojnega organa prijavitelja sprejet
program pokritja v naslednjih letih,
– kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu s področja socialnega varstva za
strokovne delavce.
5. Popolne ponudbe je potrebno poslati
v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana.
Kuverte morajo biti v zgornjem levem
kotu jasno označene z oznako: »Ponudba
– Ne odpiraj! Javni razpis za sofinanciranje
programov socialnega varstva 2007. Predmet razpisa: SVP___ ali REP___ (napišite, pod katero vsebinsko točko razpisa se
prijavljate). Način sofinanciranja: _______
(napišite, za kateri način sofinanciranja se
prijavljate: A, B ali C)«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno naveden popoln naslov prijavitelja.
6. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobite na telefonskih številkah
01/369-77-62 in 01/369-77-50, ob ponedeljkih, sredah in petkih od 9. do 11. ure in od
13. do 15. ure.
Dne 30. januarja 2007, bo ob 10. uri organizirano informativno srečanje v Jakopičevi veliki dvorani Zavoda za zdravstveno
zavarovanje na Miklošičevi 24 v Ljubljani.
7. Vsak posamezni program mora biti,
skupaj z zahtevano dokumentacijo, predložen v posebni kuverti. Ponudbe z več
programi v eni kuverti bodo v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega postopka
ocenjevanja. Prijavitelj, ki izvaja program v
več skupinah, se prijavi na razpis z eno ponudbo (npr. program medsebojne pomoči se
izvaja v šestih skupinah na treh lokacijah).
XVI. Rok za oddajo ponudbe
Rok za oddajo ponudb je 13. februar
2007.
Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do
14. ure oddana v glavni pisarni Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (soba 22) ali če je
zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Nepravočasne in nepravilno označene
ponudbe bodo vrnjene ponudnikom neodprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake
pošiljke označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega
postopka ocenjevanja bodo izločene vse ponudbe, ki ne bodo oddane na predpisanem
obrazcu.
XVII. Odpiranje ponudb
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Komisija bo z odpiranjem prispelih ponudb pričela dne 19. februarja 2007 v prostorih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
Odpiranje ne bo javno.
XVIII. Ponudniki bodo o izboru programov pisno obveščeni v 90 dneh od dneva,
ko bo končano odpiranje ponudb.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-340/07
Na podlagi 7. člena Akta o ustanovitvi
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad« (Ur. l. RS, št. 98/04) Ad futura
objavlja
javni razpis v letu 2007
krediti za študij v tujini
1. Predmet razpisa
Ad futura, znanstveno-izobraževalna
fundacija Republike Slovenije, javni sklad in
Deželna banka Slovenije d.d. bosta za dodiplomski ali podiplomski študij v tujini dodelila kredite v skupnem znesku do 1,250.000
EUR (za financiranje šolnine in življenjskih
stroškov.
2. Pogoji razpisa
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– je državljan Republike Slovenije in ima
stalno bivališče v Republiki Sloveniji,
– je sprejet ali vpisan na izobraževanje
v okviru javno veljavnega (akreditiranega)
študijskega programa na javno veljavno
(akreditirano) tujo izobraževalno institucijo
in bo na tem študiju pridobil javno veljavno
diplomo,
– ali ima obvezen status raziskovalca, če
institucija tak status zahteva pred odobritvijo
vpisa na doktorski študij,
– ali odhaja na izmenjavo v tujino od
6 mesecev do 1 leta v okviru sodelovanja
med slovenskimi in tujimi visokošolskimi institucijami,
– ali odhaja na vsaj 6 mesečno strokovno ali poklicno usposabljanje po zaključenem visokošolskem izobraževanju.
3. Pogoji za najem kredita
– višina kredita je lahko od štiri tisoč EUR
(4.000 EUR) do dvajset tisoč EUR (20.000
EUR) glede na višino šolnine in ostalih stroškov v državi študija;
– rok vračila je od dve do pet let po
končanem študiju z vračunanim enoletnim
moratorijem (enoletni odlog vračanja) po
zaključku študija. Najdaljša skupna doba
kredita je deset let;
– obrestna mera za kredite je fiksna –
4,9% p.a. in se v času koriščenja kredita ne
spreminja;
– obresti se bodo obračunavale od dneva porabe posojila in se za čas do začetka
odplačevanja pripisale glavnici;
– kredit bo odobren brez zaračunavanja
stroškov odobritve;
– zavarovanje kredita je možno s poroštvom dveh kreditno sposobnih porokov. Če
to ni mogoče, bo v skladu s poslovno politiko
Deželne banke Slovenije d.d. možno zavarovanje kredita tudi na drugačen način.
4. Prijava in zahtevani dokumenti
Vsi kandidati morajo oddati izpolnjeno in
podpisano prijavno dokumentacijo in fotokopijo veljavnega potnega lista ali osebne
izkaznice (obe strani).
Kandidati, ki so sprejeti na študij, morajo
oddati tudi sledeče dokumente:

– fotokopija dokazila o vpisu oziroma
sprejemu na tujo izobraževalno institucijo z
navedbo študijskega programa,
– potrdilo o višini letne šolnine in ostalih
stroških na ime kandidata, ki ga izda institucija na katero se vpisuje in podatke o ostalih
stroških (življenjski stroški, študijska literatura, zavarovanje,…).
Kandidati, ki odhajajo na izmenjavo, morajo oddati potrdilo slovenske visokošolske
institucije o sodelovanju v programu izmenjave in njegovem trajanju.
Kandidati, ki odhajajo na usposabljanje,
morajo oddati potrdilo tuje institucije, da
so sprejeti na strokovno oziroma poklicno
usposabljanje z navedbo trajanja tega usposabljanja in oceno stroškov.
5. Ocenjevanje prijav
Ad futura bo pregledala prispelo vlogo
ter v primeru, da bo vloga nepopolna, pozvala kandidata k dopolnitvi vloge z ustreznimi dokumenti. V primeru, da bo višina
zaprošenega kredita večja od zneska šolnine in ostalih stroškov za posamezno državo,
bo fundacija Ad futura predlagala, da se
odobri znesek kredita, ki bo izračunan na
podlagi predloženih dokumentov. Popolna
vloga bo pregledana ali izpolnjuje razpisne
pogoje, ter bo posredovana v odobravanje
na banko, ki bo o dodelitvi kredita dokončno
odločila.
6. Sklenitev pogodbe
Upravičenec do kredita oziroma njegov
pooblaščenec in njegovi poroki bodo osebno povabljeni k podpisu pogodbe na banko.
Banka bo ob odobritvi kredita upravičencu odprla osebni transakcijski račun, brez
zaračunavanja stroškov vodenja le-tega v
prvem letu poslovanja in nanj nakazala odobreni kredit.
7. Pogodbene obveznosti
Upravičenec do kredita je dolžan fundaciji Ad futura po zaključku študija predložiti
potrdilo o zaključku študija za katerega mu
je bil odobren kredit, s čemer dokazuje namensko porabo le-tega.
8. Rok in način oddaje prijav
Kandidati pošljejo prijavo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: Ad
futura, javni sklad, Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom: za kreditiranje). Rok za
zbiranje prijav prične teči od 19. januarja
2007 do 18. januarja 2008 oziroma do podelitve kreditov v vrednosti 1,250.000 EUR.
Vloge poslane po e-pošti oziroma po
faxu se ne bodo upoštevale.
Dokumentacija je oddana do roka, če
je:
– poslana z navadno pošto tako, da je
bila dostavljena fundaciji Ad futura najkasneje zadnji dan roka,
– poslana s priporočeno pošto najkasneje zadnji dan roka, pri čemer se upošteva
datum na poštnem žigu,
– vročena uradni osebi na sedežu Ad
future najkasneje zadnji dan roka v času
uradnih ur.
9. Dostopnost dokumentacije
Dokumentacija za najem kredita in besedilo razpisa sta na voljo na spletni strani
– http://www.ad-futura.si oziroma na sedežu
Ad future. Dodatne informacije so na voljo v
informacijski pisarni od ponedeljka do petka
od 12. do 15. ure osebno, po telefonu in po
elektronski pošti – krediti@ad-futura.si.
Ad futura,
Znanstveno-izobraževalna fundacija
Republike Slovenije, javni sklad
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Št. 1/07
Ob-272/07
Izvršni odbor Slovenskega konservatorskega društva na podlagi 20. člena Statuta
Slovenskega konservatorskega društva in
Pravilnika o Steletovi nagradi in Steletovih
priznanjih objavlja
razpis
za Steletovo nagrado
in Steletova priznanja
Kandidate za nagrado in priznanja lahko
predlagajo strokovne organizacije, ki opravljajo naloge varstva naravnih vrednot in
kulturne dediščine in člani Slovenskega konservatorskega društva.
Steletovo nagrado lahko prejmejo člani društva za vrhunske dosežke, ki so pomemben prispevek k ohranitvi in predstavitvi naravnih vrednot in kulturne dediščine v
Republiki Sloveniji. Steletovo nagrado lahko
prejmejo člani društva tudi za izredno pomembno življenjsko delo.
Steletovo priznanje lahko prejmejo člani
društva za pomembne dosežke, ki so sad
izvirnih strokovnih, tehnoloških ter drugih
prizadevanj in iskanj pri ohranitvi in predstavitvi naravnih vrednot in kulturne dediščine v
Republiki Sloveniji.
Steletovo priznanje lahko prejmejo tudi
imetniki kulturnih spomenikov in območij
kulturne krajine za izjemna prizadevanja pri
vzdrževanju, obnovi in revitalizaciji kulturnih
spomenikov in območij kulturne krajine, za
sodelovanje pri njihovi celoviti prezentaciji
ali drugi za posebne zasluge pri ohranjanju
naravnih vrednot in kulturne dediščine na
območju Republike Slovenije.
Predlogi za Steletovo nagrado in Steletova priznanja morajo biti pisni in utemeljeni
s priloženo dokumentacijo.
Predloge sprejemamo 30 dni po objavi,
pošljite pa jih na naslov: Izvršni odbor Slovenskega konservatorskega društva, Ljubljana, Poljanska 40.
Izvršni odbor Slovenskega
konservatorskega društva
Št. 030-3/2006
Ob-414/07
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in 8. člena Pravilnika za vrednotenje programov športa v
javnem interesu in uporabo objektov in površin v Mestni občini Slovenj Gradec, Mestna
občina Slovenj Gradec objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na področju
športa v javnem interesu v Mestni občini
Slovenj Gradec, v letu 2007
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov športa v javnem interesu, in
sicer po področjih do naslednjih višin:
1.1. Šport otrok in mladine v vrednosti
123.100 EUR, za programe:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok 2.086 EUR,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok 17.526 EUR,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 1.252 EUR,
– interesna športna vzgoja mladine
9.180 EUR,
– programi športa nadarjenih otrok
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
54.248 EUR,
– programi športa nadarjene mladine,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
34.635 EUR,
– počitniške aktivnosti 4.173 EUR.

1.2. Športno rekreativna dejavnost odraslih 29.210 EUR.
1.3. Programi kakovostnega in vrhunskega športa 41.729 EUR.
1.4. Šport invalidov 4.173 EUR.
1.5. Strokovno usposabljanje 3.756
EUR.
1.6. Športne prireditve:
– prireditve klubov in društev 10.432
EUR.
1.7. Drugi za šport pomembni programi.
2. Pogoji sofinanciranja
2.1. Usposobljenost kandidata
Na razpisu lahko sodelujejo vse pravne
osebe javnega in zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za
izvajanje dejavnosti na področju športa.
2.2. Ostali pogoji
Prednost bodo imeli izvajalci, ki zagotavljajo ustrezno strokovno usposobljenost
in znanje, ki vključujejo večje število udeležencev v posamezne programe in ki imajo
sedež v MO Slovenj Gradec.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov športa v javnem interesu.
V skladu s Pravilnikom imajo pravico do
sredstev za strokovno usposabljanje vsi izvajalci s katerimi bo sklenjena pogodba o
sofinanciranju v letu 2007. Sredstva pridobijo tako, da po opravljenem usposabljanju
predložijo ustrezno dokumentacijo o opravljenem usposabljanju.
3. Vsebina vloge
Vloge morajo vsebovati:
– izpolnjen obrazec MO Slovenj Gradec
za področje na katerem kandidira prosilec,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v tem razpisu,
– druge zahtevane priloge, razvidne na
prijavnem obrazcu.
4. Rok in način prijave
Vloge izpolnjene izključno na predpisanih obrazcih in s priloženo predpisano dokumentacijo, morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov:
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul.
5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje do
19. 2. 2007 do 13. ure, ali tega dne priporočeno na pošti.
Na zaprti ovojnici mora biti napisano sledeče:
– polni naslov pošiljatelja,
– polni naslov prejemnika,
– pripis »Ne odpiraj – Javni razpis šport
2007«.
5. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ni javno. Pravočasno poslane prijave bodo pregledane ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, ki bodo prispele
po razpisnem roku za prijavo, bodo zavržene. Kandidati, ki bodo oddali nepopolne
vloge, bodo na to opozorjeni, za dopolnitev
vloge pa bodo imeli na voljo dodatni sedemdnevni rok. Kolikor kandidat v določenem
roku ne dopolni vloge bo le-ta zavržena.
Programi kandidatov bodo obravnavni in
vrednoteni na podlagi meril za izbor izvajalcev, določenih v Pravilniku za vrednotenje programov športa v javnem interesu in
uporabo objektov in površin v Mestni občini
Slovenj Gradec.
Postopek obravnave in sprejem sklepa
o dodelitvi sredstev opravi komisija, ki jo
imenuje župan.
Izbrani kandidati bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najkasneje do 31. 3. 2007,
rezultati javnega razpisa bodo objavljeni na
internetnih straneh MO Slovenj Gradec.
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Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe.
6. Razpisna dokumentacija: interesenti lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v sprejemni pisarni Mestne občine Slovenj Gradec, ali na spletni strani
http://www.slovenj-gradec.si/sport, dodatne
informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na
tel. 02/881-21-22.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 352-2/2007-1
Ob-433/07
Občina Postojna, Ljubljanska 4, Postojna, objavlja
javni razpis
za oddajo profitnega stanovanja v
najem
I. Predmet oddaje: triinpolsobno stanovanje v prvem nadstropju stanovanjske hiše
na naslovu Ul. Vilka Kledeta 5 v Postojni, s
površino 89,10 m2.
Stanovanje bo vseljivo predvidoma v
marcu 2007 in se oddaja za dobo enega
leta z možnostjo podaljšanja najemne pogodbe. Varščina za najem znaša tri mesečne najemnine, plačati pa jo je potrebno pred
vselitvijo. Varščina se po poteku najemnega
razmerja najemniku vrne.
II. Višina najemnine: izhodiščna najemnina za mesec januar 2007 znaša 275 EUR
(65.901 SIT). Najemnina se usklajuje mesečno z rastjo cen življenskih potrebščin v
Republiki Sloveniji.
III. Priloge k vlogi: interesenti za najem
stanovanja morajo k vlogi na razpis priložiti:
podatke o najemniku in osebah, ki bodo z
njim uporabljale stanovanje, višino ponujene mesečne najemnine, potrdilo o skupnem
neto dohodku gospodinjstva v obdobju 1
leta pred razpisom ter potrdilo o izplačanih
zadnjih treh neto plačah zase in za vse bodoče uporabnike.
IV. Kriteriji za izbiro: v primeru, da bo interesentov za najem stanovanja več, bodo
pri oddaji stanovanja poleg splošnih pogojev
(državljanstvo RS, stalno bivanje v Občini Postojna) upoštevani še višina ponujene
najemnine, materialno stanje vlagatelja in
njegovih družinskih članov, pri čemer imajo
prednost tisti vlagatelji, pri katerih predstavlja višina profitne najemnine manjši delež
v družinskem dohodku.
V. Oddaja vloge
Vlogo lahko prosilci dvignejo v sprejemno informacijski pisarni Občine Postojna.
Upoštevane bodo vloge, ki bodo oddane do
vključno torka, 30. 1. 2007 do 15. ure na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230
Postojna, s pripisom (Za razpis – profitno
stanovanje).
V primeru oddaje vloge po pošti, se šteje vloga za pravočasno, kolikor je oddana
kot priporočena dne 30. 1. 2007. Nepopolno
vlogo lahko udeleženec razpisa dopolni v 8
dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer
se te vloge kot nepopolne zavrnejo.
VI. Občina Postojna si pridržuje pravico,
da najemne pogodbe ne sklene z nobenim
ponudnikom.
Zainteresirani lahko dvignejo obrazec vloge na razpis v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna (št. 3/2) ali na spletni strani www.postojna.si med aktualnimi razpisi.
Podrobni podatki glede nepremičnine, ki je
predmet javnega razpisa za oddajo so na voljo na naslovu: Občina Postojna, Ljubljanska
4, 6230 Postojna – Oddelek za okolje, prostor
in urbanistično načrtovanje – pisarna 6/P.
Občina Postojna
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Javne dražbe
Št. 5/07
Ob-384/07
Občina Ilirska Bistrica na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03),
16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Ur.
objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98 ter Ur. l.
RS, št. 31/99) in sklepa Občinskega sveta
Občine Ilirska Bistrica št. 3528-41/2006 z
dne 21. 12. 2006 razpisuje
javno dražbo
Naročnik: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 014, 6250 Ilirska Bistrica.
I. Predmet javne dražbe: prodaja poslovnega prostora v Ulici 7. maja 2 v Ilirski Bistrici (bivša trgovina Romi) v izmeri 69,19 m2, v
desnem delu pritličja večstanovanjske stavbe parc. št. 706/6 k.o. Trnovo, ki v Zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici še
ni vpisana kot etažna lastnina, s sorazmernim delom funkcionalnega zemljišča.
Izklicna cena znaša 8,800.000 SIT.
II. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnina se odproda v celoti po sistemu videno-kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške prepisa (stroške notarja, takse ipd.)
plača kupec.
2. Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno
za 200.000 SIT.
3. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
4. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo ponudil
najvišjo ceno, ki ne more biti nižja od izklicne cene.
5. Rok sklenitve pogodbe
Pogodba mora biti sklenjena v roku 30
delovnih dni po opravljeni javni dražbi. V
primeru, da je krivda za ne podpis pogodbe
na strani dražitelja, prodajalec zadrži vplačano kavcijo.
6. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od
podpisa pogodbe na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica, št. 01238-0100016470
pri Upravi za javne prihodke, Urad Postojna,
sklic na številko 3528-41/2006, sicer je pogodba razdrta po samem zakonu. Položena
kavcija se všteje v kupnino.
7. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov. Posest preide na kupca.
8. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% od
izklicne cene na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica št. 01238-0100016470 pri
Upravi za javne prihodke, Urad Postojna,
sklic na številko 3528-41/2006. Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni
dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni
brez obresti.
9. Ogled nepremičnine: ogled je možen po predhodnem dogovoru na tel.
05/71-41-361 int. 124.
10. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje 1 uro
pred pričetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na
vpogled ob prijavi:

– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko TR računa za primer vračila
kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke), ki ne sme biti
starejše od 30 dni,
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne
osebe) oziroma priglasitveni list iz DURS, ki
ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za
pravne osebe in s.p.), tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokade TRR),
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija ipd.),
– pooblastilo, če pravno ali fizično osebo
za udeležbo na dražbi zastopa pooblaščenec,
– osebno izkaznico ali potrdilo o državljanstvu,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
11. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03). Izvedbo javne dražbe nadzoruje
pristojna komisija.
III. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 7. 2. 2007
ob 15. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica,
Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, I. nadstropje,
desno.
Za vse dodatne informacije v zvezi s
prodajo nepremičnine lahko pokličete na
Občino Il. Bistrica, tel. 71-41-361, int. 104
oziroma 124, v času uradnih ur.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 6/07
Ob-385/07
Občina Ilirska Bistrica na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03), 16.
člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne
objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98 ter Ur. l.
RS, št. 31/99) in sklepa Občinskega sveta
Občine Ilirska Bistrica št. 3528-40/2006 z
dne 21. 12. 2006 razpisuje
javno dražbo
Naročnik: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 014, 6250 Ilirska Bistrica.
I. Predmet javne dražbe: prodaja poslovne stavbe in dvorišča v Gubčevi ulici 12 v

Ilirski Bistrici (bivši kompleks AMD) parc.
št. 3267 k.o. Trnovo. Poslovna stavba meri
459 m2, dvorišče ima površino 757 m2.
Izklicna cena znaša 23,000.000 SIT.
II. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnina se odproda v celoti po sistemu videno-kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške prepisa (stroške notarja, takse ipd.)
plača kupec.
2. Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno
za 200.000 SIT.
3. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
4. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo ponudil
najvišjo ceno, ki ne more biti nižja od izklicne cene.
5. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku 30 delovnih dni po opravljeni javni dražbi. V primeru, da je krivda
za ne podpis pogodbe na strani dražitelja,
prodajalec zadrži vplačano kavcijo.
6. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od
podpisa pogodbe na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica, št. 01238-0100016470
pri Upravi za javne prihodke, Urad Postojna,
sklic na številko 3528-40/2006, sicer je pogodba razdrta po samem zakonu. Položena
kavcija se všteje v kupnino.
7. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov. Posest preide na kupca.
8. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% od
izklicne cene na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica št. 01238-0100016470 pri
Upravi za javne prihodke, Urad Postojna,
sklic na številko 3528-40/2006. Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni
dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni
brez obresti.
9. Ogled nepremičnine: ogled je možen po predhodnem dogovoru na tel.
05/71-41-361 int. 124.
10. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje 1 uro
pred pričetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na
vpogled ob prijavi:
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko TR računa za primer vračila
kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke), ki ne sme biti
starejše od 30 dni,
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne
osebe) oziroma priglasitveni list iz DURS, ki
ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za
pravne osebe in s.p.), tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije
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v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokade TRR),
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija ipd.),
– pooblastilo, če pravno ali fizično osebo
za udeležbo na dražbi zastopa pooblaščenec,
– osebno izkaznico ali potrdilo o državljanstvu,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
11. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03). Izvedbo javne dražbe nadzoruje
pristojna komisija.
III. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 7. 2. 2007
ob 13. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica,
Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, I. nadstropje,
desno.
Za vse dodatne informacije v zvezi s
prodajo nepremičnine lahko pokličete na
Občino Il. Bistrica, tel. 71-41-361, int. 104
oziroma 124, v času uradnih ur.
Občina Ilirska Bistrica
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Razpisi delovnih mest
Št. 014-5/2006
Ob-190/07
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 96/02) in 10. člena Odloka o
uskladitvi delovanja javnega zavoda Mestni
muzej Idrija, Muzej za Idrijsko in Cerkljansko
z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 100/06)
Občina Idrija objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja javnega zavoda Mestni muzej Idrija, Muzej za Idrijsko in Cerkljansko.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba smeri ene od
muzejskih strok, ki so zastopane v dejavnosti muzeja,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega
tri leta na področju dela zavoda,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje enega svetovnega jezika.
K prijavi morajo kandidati priložiti:
– življenjepis,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz
prejšnjega odstavka,
– program dela zavoda za mandatno obdobje.
Občina Idrija bo izbranega kandidata
po predhodnem mnenju sveta zavoda imenovala za direktorja zavoda za obdobje
petih let.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni
v roku 8 dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti
ovojnici v 30 dneh po objavi razpisa na naslov: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija,
s pripisom »Ne odpiraj – prijava na razpis
direktorja muzeja«.
Razpis začne veljati z dnem objave v
Uradnem listu RS.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Idrija
Št. 110-4/2007
Ob-192/07
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo /ZJU-UPB2/, 21/06
Odl. US: U-I-343/04-11, 23/06 Skl. US: UI-341/05-10, 131/06 Odl. US: U-I-227/06-27)
minister objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta:
pripravnik – svetovalec pod šifro 7029
v Sektorju za kulturne pravice manjšin in
razvoj kulturne raznolikosti.
Delovno razmerje za prosto delovno mesto bo sklenjeno za določen čas trajanja
pripravniške dobe, v času katere se bo pripravnik usposabljal za opravo strokovnega
izpita za imenovanje v naziv (državni izpit iz
javne uprave).
Kratek opis delovnih nalog:
– opravljanje svetovalnih, ocenjevalnih,
analitskih in drugih del, ki se nanašajo na
integracijski program na področju dela;

– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– pomoč pri spremljanju in implementaciji normativnih obveznosti do invalidov kot
oviranih skupin in otrok kot ranljivih skupin
na področju kulture, analiziranje problematike in predlogi ukrepov;
– sodelovanje s področnimi svetovalci v
ministrstvu in javnimi zavodi na področju
kulture zaradi ugotavljanja možne in dejanske integracije posebnih socialnih skupin,
sistematično spremljanje ter priprava analiz
in predlogov za ukrepe ministrstva v zvezi
z integracijo;
– izvajanje, spremljanje in poročanje glede posebnega programa za varovanje kulturnih pravic invalidov, otrok in drugih posebnih socialnih skupin ter razvijanje koncepta
pozitivne diskriminacije na tem področju;
– sodelovanje z Javnim skladom za ljubiteljske dejavnosti in z nevladnimi organizacijami;
– storitve za umetnike posebnih socialnih skupin in spremljanje njihovega ustvarjanja;
– spremljanje medijskega poročanja o
posebnih socialnih skupinah;
– vsebinsko sodelovanje pri evropskih
projektih itd.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoko strokovno izobrazbo družboslovne ali druge ustrezne smeri;
– osnovna raven znanja angleškega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije.
Prednost bodo imeli kandidati:
– z izkušnjami z delom v državni upravi;
– z izkušnjami in poznavanjem področja
kulturnih pravic posebnih socialnih skupin.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega programa in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena;
2. izjavo o znanju angleškega jezika na
osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna
vrsta izobraževanja v okviru katerega je bilo
znanje pridobljeno;
3. izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije;
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za kulturo
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 opravljal na
delovnem mestu pripravnik-svetovalec v
uradnih prostorih Ministrstva za kulturo v
Ljubljani.
Nepravočasne prijave se ne bodo obravnavale, formalno nepopolne prijave pa 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 pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana, z obvezno oznako
na ovojnici: »Prijava na javni natečaj – pripravnik-svetovalec« ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si, v roku 8 dni
od dneva objave na spletni strani Ministrstva
za javno upravo, v Uradnem listu RS in pri
Zavodu RS za zaposlovanje. Kandidati bodo
o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku
15 dni od izbire kandidata.
Izbira kandidata se bo opravila na podlagi pregleda prijav in morebitnih opravljenih
razgovorov.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje: ga. Berčon, zaposlena v Ministrstvu za
kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
tel. 01/369-59-33.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
Ob-197/07
VIZ OŠ Rogatec, Ptujska cesta 30, 3252
Rogatec, razpisuje prosto delovno mesto
profesorja glasbene vzgoje.
Poskusno delo traja 3 mesece, pričetek
dela takoj.
Kandidat za razpisano delovno mesto
mora imeti univerzitetno izobrazbo.
Pisne ponudbe s kratkim življenjepisom,
opisom dosedanjih delovnih izkušenj, dokazili o izpolnjevanju pogojev in potrdilom
o nekaznovanosti (iz kazenske evidence)
pričakujemo v osmih dneh od objave razpisa.
Nepopolnih in prepozno poslanih pisnih
ponudb ne bomo obravnavali.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonskem roku.
Osnovna šola Rogatec
Št. 00004/2007
Ob-228/07
Svet Zavoda za šport Kranj na podlagi
12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ''Zavod za šport Kranj'' (Ur. l. RS, št.
67/99 in 56/05) in 35. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in 8/96) razpisuje
prosto delovno mesto
direktorja javnega zavoda (m/ž) ''Zavod za šport Kranj''.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj pet let izkušenj pri delu na
vodstvenih položajih,
– organizacijske sposobnosti, kar dokazuje s svojim preteklim delom,
– znanje enega od svetovnih jezikov na
višji ravni,
– znanje uporabe informacijskih tehnologij.
Zakonski pogoji:
– aktivno 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;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
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K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati
priložiti program dela Zavoda za šport Kranj
za nadaljnja 4 leta ter naslednja dokazila:
– fotokopijo osebnega dokumenta,
– overjeno fotokopijo potrdila o izo
brazbi,
– fotokopijo delovne knjižice oziroma dokumentov, iz katerih bodo razvidne delovne
izkušnje na vodstvenih položajih,
– potrdilo 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, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee,
– potrdilo Državnega izpitnega centra o
znanju svetovnega tujega jezika na višji ravni (potrdilo je potrebno priložiti najkasneje v
enem letu po imenovanju).
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
4 let. Nastop dela bo predvidoma 1. marca
2007. Po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 15 dneh od objave na
naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, 4000 Kranj, z oznako: ''Prijava na razpis
– Zavod za šport Kranj – Ne odpiraj!''.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 30 dneh po opravljeni izbiri. Vse dodatne informacije dobite na tel.
04/23-73-181 pri Marku Trebcu.
Zavod za šport Kranj
Št. 1619-1/2007
Ob-243/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 –
UPB2) Ministrstvo za finance objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
notranji revizor – sekretar v Uradu RS
za nadzor proračuna za področje nadzora EU skladov – revidiranje po zakonodaji
EU in MSR.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja),
– izpit za državnega notranjega revizorja ali pridobljen drug revizorski naziv, ki se
prizna po Pravilniku o izdajanju potrdil za
naziv državni notranji revizor in preizkušeni
državni notranji revizor.
Zaželena znanja in izkušnje:
– znanje angleškega jezika;
– zaželen revizor informacijskih sistemov
ali izkušnje s tega področja.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan 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.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti naslednje:
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri
je bila izobrazba pridobljena;
– pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede
datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri
tem delodajalcu;
– pisno izjavo kandidata o opravljenem
državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima);
– pisno izjavo kandidata o opravljenem
izpitu za državnega notranjega revizorja ali
pridobljen drug revizorski naziv, ki se prizna
po Pravilniku o izdajanju potrdil za naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni
notranji revizor;
– pisno izjavo kandidata o znanju tujega
jezika (tj. opravljeni izpit iz navedenega jezika v okviru programa do- ali podiplomskega
študija ali jezikovno izobraževanje pri ustrezni izobraževalni instituciji – šola tujega jezika ali opravljeno večtedensko izobraževanje
v angleškem jeziku ali večkratna udeležba
na strokovnih srečanjih, na katerih ste aktivno uporabljali angleški jezik);
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojena na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– soglasje kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje da kadrovska služba Ministrstva za finance pridobi
podatke iz šeste alineje iz uradnih evidenc.
V primeru, da kandidat z vpogledom iz uradnih evidenc ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– vodenje revizijskih skupin,
– 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,
– izdelava dokončnih revizijskih poročil
in priporočil vodstvu,
– spremljanje izvajanja revizijskih priporočil,
– sodelovanje pri razčiščevalnih sestankih z vodstvom revidirane enote,
– ostale naloge po navodilu direktorja
urada.
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Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Uradu
RS za nadzor proračuna, Glinška 3, Ljubljana, v nazivu notranji revizor-sekretar.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v 8 dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za
finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001
Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z
označbo “za javni natečaj št. 1101-1/2007 in
navedbo razpisanega delovnega mesta«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi objave
pokličite na tel. 01/369-63-24, o delovnem
področju razpisanega delovnega mesta pa
na številko 01/369-69-06.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Urad Republike Slovenije
za nadzor proračuna
Št. 1619-1/2007
Ob-244/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 –
UPB2) Ministrstvo za finance objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
notranji revizor – podsekretar v Uradu RS za nadzor proračuna za področje
nadzora EU skladov – revidiranje po zakonodaji EU in MSR.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja),
– izpit za državnega notranjega revizorja ali pridobljen drug revizorski naziv, ki se
prizna po Pravilniku o izdajanju potrdil za
naziv državni notranji revizor in preizkušeni
državni notranji revizor.
Zaželena znanja in izkušnje:
– znanje angleškega jezika.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan 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.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti naslednje:
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri
je bila izobrazba pridobljena;
– pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede
datum sklenitve in datum prekinitve delov-
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nega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri
tem delodajalcu;
– pisno izjavo kandidata o opravljenem
državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima);
– pisno izjavo kandidata o opravljenem
izpitu za državnega notranjega revizorja ali
pridobljen drug revizorski naziv, ki se prizna
po Pravilniku o izdajanju potrdil za naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni
notranji revizor;
– pisno izjavo kandidata o znanju tujega
jezika (tj. opravljeni izpit iz navedenega jezika v okviru programa do- ali podiplomskega
študija ali jezikovno izobraževanje pri ustrezni izobraževalni instituciji – šola tujega jezika ali opravljeno večtedensko izobraževanje
v angleškem jeziku ali večkratna udeležba
na strokovnih srečanjih, na katerih ste aktivno uporabljali angleški jezik);
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojena na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– soglasje kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje, da kadrovska služba Ministrstva za finance pridobi
podatke iz šeste alineje iz uradnih evidenc.
V primeru, da kandidat z vpogledom iz uradnih evidenc ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– 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,
– izdelava dokončnih revizijskih poročil
in priporočil vodstvu,
– spremljanje izvajanja revizijskih priporočil,
– sodelovanje pri razčiščevalnih sestankih z vodstvom revidirane enote,
– samostojno načrtovanje in izvajanje
posameznih revizij,
– ostale naloge po navodilu direktorja
urada.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Uradu
RS za nadzor proračuna, Glinška 3, Ljubljana, v nazivu notranji revizor-podsekretar.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v 8 dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za
finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001
Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z
označbo “za javni natečaj št. 1101-2/2007 in
navedbo razpisanega delovnega mesta«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi objave
pokličite na tel. 01/369-63-24, o delovnem
področju razpisanega delovnega mesta pa
na številko 01/369-69-06.
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V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Urad Republike Slovenije
za nadzor proračuna
Ob-249/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Občina Sodražica objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
direktor občinske uprave v občinski
upravi Občine Sodražica.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna ali visoko strokovna izobrazba ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri,
– najmanj osem let delovnih izkušenj,
– znanje enega svetovnega 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,
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
iz upravnega postopka in državni izpit iz
javne uprave,
– usposobljeni morajo biti za delo z računalnikom.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe. 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 organiziranje in vodenje
občinske uprave,
– vodenje najzahtevnejših in ključnih
projektov po sklepu župana in nadzorovanje
opravljanja dela v občinski upravi,
– samostojno priprava zahtevnih analiz,
razvojnih projektov in oblikovanje ključnih
sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji in
sodelovanje v upravnih postopkih na drugi
stopnji,
– izvajanje postopkov javnih naročil,
– nudenje strokovne pomoči županu in
druge najzahtevnejše naloge.
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 Sodražica
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 direktorja občinske uprave opravljal
v nazivu sekretar. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za obdobje 5 let
s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.
Formalno nepopolne in nepravočasno
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 občinske uprave« na naslov: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, 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@sodrazica.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan na tel.
01/837-10-03.
Občina Sodražica
Su 20/2007-1
Ob-257/07
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB, v nadaljevanju
ZJU) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta za nedoločen čas:
sodni referent za področje izvršbe II
(tri delovna mesta).
Delovno mesto sodni referent za področje izvršbe II je uradniško delovno mesto, ki
se lahko opravlja v nazivu višji pravosodni
sodelavec III, višji pravosodni sodelavec II
in višji pravosodni sodelavec I, izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu višji pravosodni sodelavec III.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Opis del in nalog:
– vodenje zahtevnejših postopkov in izdajanje odločb iz pristojnosti izvršbe,
– sodelovanje pri izvajanju določil sodnega reda,
– vodenje pomembnejših predpisanih in
potrebnih evidenc, obdelava podatkov,
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– zbiranje statističnih podatkov in priprava poročil,
– izdaja predpisanih sklepov in potrdil s
področja dela,
– priprava poročil, analiz in informacij,
strokovnih referatov in navodil, pravnih
mnenj in vlog,
– opravljanje zahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju, in materialnimi
predpisi,
– vodenje in usklajevanje dela na področju evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil,
– delo s strankami v času uradnih ur,
– vodenje postopkov in prvo odločanje v
izvršilnih zadevah v skladu z zakonom.
Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:
– višja strokovna izobrazba upravne ali
družboslovne smeri,
– šest mesecev delovnih izkušenj,
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 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.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen strokovni upravni izpit,
– opravljen izpit iz poznavanja določil
Sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom.
Skladno z 89. členom ZJU lahko na
razpisano delovno mesto kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega
upravnega in izpita Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedena izpita opravili najkasneje v
letu dni od imenovanja v naziv.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, določene
v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list
RS, št. 32/06 – UPB) ki jih urejajo predpisi s
področja delovnega prava ter pogoje, določene v drugem odstavku 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06
– UPB, v nadaljevanju ZJU):
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje slovenskega jezika;
– 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 z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednje izjave oziroma dokazilo:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila pridobljena,
– pisno izjavo, da je državljan Republike
Slovenije,
– pisno izjavo o znanju uradnega jezika,
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi,
– pisno izjavo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu oziroma, da strokovnega
izpita nima,

– pisno izjavo o opravljenem izpitu iz poznavanja določil Sodnega reda oziroma, da
izpita nima,
– pisno izjavo kandidata, da 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
šest mesecev,
– pisno izjavo, da zoper kandidata ni v
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– pisno izjavo o privolitvi kandidata, v
kolikor bo izbran, za pridobivanje podatkov
iz uradnih evidenc na podlagi 139. člena
Zakona o upravne postopku. V primeru, da
kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo.
Delovno razmerje bo z izbranimi kandidati sklenjeno za nedoločen čas s dvomesečnim poskusnim delom in s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidati bodo delo opravljali na
sedežu Okrajnega sodišča v Ljubljani, Miklošičeva 10, 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 z življenjepisom
v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z
označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji pravosodni sodelavec – sodni referent za področje izvršbe
II'' na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani,
kadrovska služba, Tavčarjeva 9, Ljubljana,
in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem
listu RS in na spletni strani Ministrstva za
javno upravo.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80.
Okrajno sodišče v Ljubljani
Su 20/2007-2
Ob-258/07
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB, v nadaljevanju
ZJU) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta za nedoločen čas:
sodni referent za področje izvršbe I (tri
delovna mesta).
Delovno mesto sodni referent za področje izvršbe I je uradniško delovno mesto,
ki se lahko opravlja v nazivu svetovalec v
pravosodju III, svetovalec v pravosodju II in
svetovalec v pravosodju I, izbrani kandidati
bodo naloge opravljali v nazivu svetovalec
v pravosodju III.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Opis del in nalog:
– vodenje zahtevnejših postopkov in izdajanje odločb iz pristojnosti izvršbe,
– vodenje pomembnejših predpisanih in
potrebnih evidenc, obdelava podatkov,
– zbiranje statističnih podatkov in priprava poročil,
– izdaja predpisanih sklepov in potrdil s
področja dela,
– priprava poročil, analiz in informacij,
strokovnih referatov in navodil, pravnih
mnenj in vlog,
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– opravljanje zahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju, in materialnimi
predpisi,
– vodenje in usklajevanje dela na področju evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil,
– delo s strankami v času uradnih ur,
– vodenje postopkov in prvo odločanje v
izvršilnih zadevah v skladu z zakonom,
– nadomeščanje vodje izvršilnih referentov na podlagi letnega razporeda dela,
– pomoč vodji izvršilnih referentov pri izobraževanju novih kadrov,
– pomoč vodji izvršilnih referentov pri
svetovanju v zahtevnejših zadevah,
– nadomeščanje daljših odsotnosti izvršilnih referentov,
– pomoč vodji izvršilnih referentov pri izobraževanju delavcev v zvezi z novimi postopki in metodami dela.
Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:
– visoka strokovna izobrazba upravne ali
družboslovne smeri,
– najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj.
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 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.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen izpit iz poznavanja določil
Sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom.
Skladno z 89. členom ZJU lahko na
razpisano delovno mesto kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega
upravnega in izpita Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedena izpita opravili najkasneje v
letu dni od imenovanja v naziv.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, določene
v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list
RS, št. 32/06 – UPB) ki jih urejajo predpisi s
področja delovnega prava ter pogoje, določene v drugem odstavku 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06
– UPB, v nadaljevanju ZJU):
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje slovenskega jezika;
– 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 z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednje izjave oziroma dokazilo:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila pridobljena,
– pisno izjavo, da je državljan Republike
Slovenije,
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– pisno izjavo o znanju uradnega jezika,
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi,
– pisno izjavo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave oziroma, da omenjenega izpita nima,
– pisno izjavo o opravljenem izpitu iz poznavanja določil Sodnega reda oziroma, da
izpita nima,
– pisno izjavo kandidata, da 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
šest mesecev,
– pisno izjavo, da zoper kandidata ni v
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– pisno izjavo o privolitvi kandidata, v
kolikor bo izbran, za pridobivanje podatkov
iz uradnih evidenc na podlagi 139. člena
Zakona o upravne postopku. V primeru, da
kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo.
Delovno razmerje bo z izbranimi kandidati sklenjeno za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom in s polnim delovnim
časom.
Izbrani kandidati bodo delo opravljali na
sedežu Okrajnega sodišča v Ljubljani, Miklošičeva 10, 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 z življenjepisom
v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z
označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto sodni referent za področje izvršbe I'' na naslov: Okrožno sodišče v
Ljubljani, kadrovska služba, Tavčarjeva 9,
Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v
Uradnem listu RS in na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80.
Okrajno sodišče v Ljubljani
Su 20/2007-3
Ob-259/07
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana, na podlagi 58. člena Zakona o Javnih uslužbencih
(Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB, v nadaljevanju
ZJU) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta za nedoločen čas
vodja vpisnika (dve delovni mesti).
Delovno mesto vodja vpisnika je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivu pravosodni sodelavec III, pravosodni sodelavec II in pravosodni sodelavec
I, izbrani kandidati bodo naloge opravljali v
nazivu pravosodni sodelavec III.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Opis del in nalog:
– sodelovanje pri vodenju enostavnejših
postopkov in izdajanju odločb iz pristojnosti
pravosodnega organa;
– delo s strankami v času uradnih ur
zaradi izdajanja fotokopij raznih listin iz spisa in posredovanja informacij o stanju postopka;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– vodenje vpisnikov, knjig in imenikov ter
zagotavljanje pravilnega, rednega in pravočasnega poslovanja s spisi skladno s Sodnim redom;
– vodenje predpisanih in potrebnih evidenc;
– zbiranje statističnih podatkov, pripravljanje statističnih in drugih poročil ter obvestil;
– izdelovanje enostavnejših sklepov;
– ugotavljanje pravnomočnosti sodnih
odločb, dostava spisov in drugih pisanj
osebno sodniku;
– izdajanje historičnih in navadnih
zemljiškoknjižnih izpiskov, izdajanje listin iz
zbirke listin, enostavnejša dela v zemljiški
knjigi;
– izdajanje zahtevanih potrdil;
– ostale naloge po odredbi predsednice
sodišča, vodje oddelka, vodje pisarne vpisnika, sodnika ali sekretarja sodišča.
Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:
– srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba družboslovne ali naravoslovne
smeri,
– najmanj tri leta in šest mesecev delovnih izkušenj.
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 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.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen strokovni upravni izpit,
– opravljen izpit iz poznavanja določil
Sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom.
Skladno z 89. členom ZJU lahko na
razpisano delovno mesto kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega
upravnega in izpita Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedena izpita opravili najkasneje v
letu dni od imenovanja v naziv.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, določene
v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list
RS, št. 32/06 – UPB) ki jih urejajo predpisi s
področja delovnega prava ter pogoje, določene v drugem odstavku 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06
– UPB, v nadaljevanju ZJU):
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje slovenskega jezika;
– 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 z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednje izjave oziroma dokazilo:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila pridobljena,

– pisno izjavo, da je državljan Republike
Slovenije,
– pisno izjavo o znanju uradnega jezika,
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi,
– pisno izjavo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu oziroma, da strokovnega
izpita nima,
– pisno izjavo o opravljenem izpitu iz poznavanja določil Sodnega reda oziroma, da
izpita nima,
– pisno izjavo kandidata, da 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
šest mesecev,
– pisno izjavo, da zoper kandidata ni v
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– pisno izjavo o privolitvi kandidata, v
kolikor bo izbran, za pridobivanje podatkov
iz uradnih evidenc na podlagi 139. člena
Zakona o upravnem postopku. V primeru,
da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo.
Delovno razmerje bo z izbranima kandidatoma sklenjeno za nedoločen čas s
dvomesečnim poskusnim delom in s polnim
delovnim časom.
Izbrana kandidata bosta delo opravljala
na sedežu Okrajnega sodišča v Ljubljani,
Miklošičeva 10, 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 z življenjepisom
v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto vodja vpisnika''
na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, kadrovska služba, Tavčarjeva 9, Ljubljana, in
sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80.
Okrajno sodišče v Ljubljani
Št. 091-1/2007
Ob-260/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 –
UPB2) Republika Slovenija, Upravna enota
Ptuj, Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj, objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
svetovalec v Upravni enoti Ptuj, Oddelku za kmetijstvo in gospodarstvo.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
upravne smeri;
– najmanj 7 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 ka-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
znivega 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 državni izpit iz javne uprave ter strokovni izpit iz upravnega postopka.
V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat državni izpit iz javne uprave, 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:
– 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.
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 Upravni enoti Ptuj
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 naziva
svetovalec II in svetovalec I. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v
prostorih Upravne enote Ptuj, in sicer v njenih uradnih prostorih na Raičevi 3, Ptuj in
na terenu na območju delovanja celotne
Upravne enote Ptuj.
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, številka: 091-1/2007« na naslov: Republika Slovenija, Upravna enota
Ptuj, Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj, 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:
ue.ptuj@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Alenka Pihler, tel. 02/79-80-122.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Upravna enota Ptuj
Št. 2/07
Ob-271/07
Na podlagi 58. in 59. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, Ulica
talcev 24, 2000 Maribor, objavlja javni natečaj za zasedbo enega prostega uradniškega
delovnega mesta:
višjega pravosodnega svetovalca
(strokovnega sodelavca) – 1 prosto delovno mesto.
Organ, v katerem bo javni uslužbenec
opravljal delo: Okrožno državno tožilstvo v
Mariboru.
Kraj opravljanja dela: Ulica talcev 24,
Maribor.
Navedba delovnega mesta: višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec).
Naloge se lahko opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni
svetovalec II in višji pravosodni svetovalec
III.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas in šestmesečnim poskusnim
delom.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
splošne pogoje za zasedbo navedenega delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in funkcionalna znanja za
zasedbo delovnega mesta:
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje uradnega jezika,
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev, morajo kandidati izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih, in sicer:
– 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.
Kratek opis dela:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli državni tožilec, priprava strokovne podlage
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za sprejem odločitve, priprava odločitve in
obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje sodne prakse in strokovne literature,
– pripravljanje osnutkov poročil, analiz
in informacij po usmeritvah državnega tožilca,
– sprejemanje na zapisnik ovadb ter drugih vlog pod vodstvom in po naročilu državnega tožilca in opravljanje drugih opravil v
okviru dežurne službe,
– opravljanje potrebnih opravil v zvezi z
opuščanjem kazenskega pregona ter
– opravljanje drugih strokovnih del in nalog po odredbi vodje tožilstva ali državnega
tožilca.
K prijavi s kratkim življenjepisom je potrebno priložiti naslednja pisna dokazila:
1. pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, pri kateri
je bila izobrazba pridobljena,
2. pisno izjavo kandidata o opravljenem
pravniškem državnem izpitu,
3. pisno izjavo kandidata o delovni dobi,
4. pisno izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– da 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 kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Okrožnemu državnemu
tožilstvu v Mariboru pridobitev podatkov iz
uradnih evidenc. V primeru, da kandidat ne
soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno
dokazilo.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim
razgovorom, ki ga bo natečajna komisija
opravila s kandidati.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave, s kratkim življenjepisom in zahtevanimi
dokazili v zaprti ovojnici z označbo »Za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višjega pravosodnega svetovalca« na naslov: Okrožno državno tožilstvo v Mariboru,
Ulica talcev 24, Maribor, in sicer v roku 8 dni
po objavi v Uradnem listu RS, pri Zavodu
za zaposlovanje Republike Slovenije ter na
spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
suzana.oslaj-sovic@dt-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v 60 dneh po objavi javnega natečaja.
O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki
bodo sodelovali v izbirnem postopku izdan
in vročen sklep.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 14. ure na
tel. 02/234-87-26 (Jasmina Bračič).
V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Okrožno državno tožilstvo v Mariboru
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Ob-296/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) Urad Vlade RS za enake možnosti, Erjavčeva 15, Ljubljana, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
svetovalka/svetovalec v Uradu Vlade
RS za enake možnosti.
Kandidatke oziroma kandidati, ki se bodo
prijavili na prosto delovno mesto, morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo 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.
Prednost pri izbiri bodo imele kandidatke
in kandidati z delovnimi izkušnjami s področja enakih možnosti žensk in moških ter
nediskriminacije. Kandidatke oziroma kandidati bodo v izbirnem postopku opravili pisni
preizkus znanja, s katerim bo preverjeno njihovo poznavanja zakonodaje s področja nediskriminacije in znanja angleškega jezika.
Pri izbrani kandidatki oziroma kandidatu
se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni
izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo morala izbrana kandidatka
oziroma 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:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– spremljanje domače in EU zakonodaje
ter položaja žensk in moških na posameznih
področjih.
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 kandidatke oziroma kandidata,
da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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 Uradu Vlade RS za enake možnosti pridobitev podatkov iz 3. točke
iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidatka oziroma
kandidat v njej poleg formalne izobrazbe
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih
je pridobil.
Izbrana kandidatka oziroma kandidat bo
delo na delovnem mestu svetovalka/svetovalec opravljal/a v nazivu svetovalec II z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec I. Z
izbrano kandidatko oziroma kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas s polnim delovnim časom. Izbrana kandidatka oziroma kandidat bo delo opravljal v
prostorih Urada Vlade RS za enake možnosti, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidatka oziroma kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z
označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalka/svetovalec«
na naslov: Urad Vlade RS za enake možnosti, Erjavčeva 15, 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:
uem@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni
pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidatke oziroma kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60
dni po objavi javnega natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje mag. Sonja Robnik, tel. 01/478-14-80.
Urad Vlada RS za enake možnosti
Ob-309/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (ZJU-UPB2, Ur. l. RS, št. 32/06
– prečiščeno besedilo) Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
direktor mestne uprave v Kabinetu župana Mestne občine Maribor.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo pravne smeri
ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem,
– najmanj osem let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje uradnega jezika,
– znanje enega svetovnega 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 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 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.
Naloge na delovnem mestu so:
– načrtovanje, organiziranje, usmerjanje
in koordiniranje opravljanja dela,
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog organov mestne uprave,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih,
– zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja mestne uprave.
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 izpolnjevanju pogoja glede
strokovnega izpita iz upravnega postopka
in državnega izpita iz javne uprave,
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 Mestni občini Maribor
pridobitev podatkov iz 4. 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 direktor mestne uprave opravljal v
nazivu sekretar. 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
Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta
1, Maribor.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zased-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
bo 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
Direktor mestne uprave«, na naslov: Mestna
uprava Mestne občine Maribor, Oddelek za
splošne in pravne zadeve, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor 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:
mestna.obcina@maribor.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Jasmina Remih, tel. 02/220-10-00.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Mestna občina Maribor
Ob-310/07
Na podlagi določil 58. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06,
uradno prečiščeno besedilo, ZJU-UPB2,
št. 62/06, 68/06 in 131/06) objavljamo javni natečaj za uradniško delovno mesto na
položaju:
1. Direktor/direktorica občinske uprave Občine Tržič.
Za delovno mesto na položaju je določeno, da se naloge opravljajo v nazivu:
Sekretar.
Opis del in nalog:
– neposredno vodenje uprave skladno z
zakoni in pooblastili,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih,
– zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.
Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02) ter pogojev, določenih v 88. členu
Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati/kandidatke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem družboslovne, pravne ali ekonomske smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi so prednost pri izbiri,
– 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,
– znanje tujega jezika,
– znanje dela z računalnikom.

Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo
sklenili delovno razmerje za določen čas 5
let s polnim delovnim časom in 6 mesečnim
poskusnim delom.
V primeru, da izbrani kandidat/kandidatka
nima opravljenega državnega izpita iz javne
uprave ali strokovnega izpita iz upravnega
postopka, ga/jo predstojnik lahko imenuje
v naziv pod pogojem, da navedena pogoja
izpolni v roku enega leta od dneva sklenitve
delovnega razmerja.
Prijava mora vsebovati:
– izjavo kandidata/kandidatke 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,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– izjavo kandidata/kandidatke, da je državljan/ka Republike Slovenije,
– izjavo kandidata/kandidatke, da ni bil/a
pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in, da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev,
– izjavo kandidata/kandidatke, da zoper
njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Tržič pridobitev
podatkov iz 3., 4. in 5. alineje iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter, da kandidat/kandidatka
v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi
druga znanja in veščine, ki jih je pridobil/a.
Delo na navedenem uradniškem delovnem mestu na položaju se opravlja v prostorih občinske uprave Občine Tržič, Trg
svobode 18, Tržič.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave v 8 dneh od dneva objave tega javnega natečaja v Uradnem listu RS in na
spletni strani Ministrstva za javno upravo na
naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič, v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj za uradniško delovno mesto direktor
občinske uprave« ali na elektronski naslov:
obcina.trzic@trzic.si. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati/kandidatke bodo o izbiri pisno
obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku
bo objavljeno na spletni strani Občine Tržič,
Trg svobode 18, 4290 Tržič, www.trzic.si.
Občina Tržič bo obravnavala samo pravočasne in popolne prijave.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja smo na voljo na tel. 04/597-15-10
(Melita Nikše).
Občina Tržič
Št. 102-04-68/03
Ob-311/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 ZJU
– UPB2) Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec v Oddelku za fi
nance.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati nasled
nje pogoje:
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– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri;
– najmanj pet let 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.
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:
– računovodska opravila za posredne
proračunske uporabnike,
– evidenca osnovnih sredstev in premoženja občine,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– druge zahtevnejše naloge.
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 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 Mestni občini Ptuj pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo
moral sam predložiti ustrezno dokazilo.
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 in višji svetovalec I.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delov-
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no razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom s štirimesečnim poskusnim
delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v
prostorih Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1,
Ptuj, na Oddelku za finance.
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« na naslov: Mestna občina
Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, in sicer v roku
8 dni po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za
javno upravo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Martin Kukovič na tel. 02/748-29-82.
Mestna občina Ptuj
Št. 1100-6/2007/1
Ob-312/07
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova
38, Ljubljana v skladu z 58. členom Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06
– uradno prečiščeno besedilo 2) objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
pod šifro 2275 – podsekretar (m/ž) v
Kabinetu ministra (št.: 1100-6/2007).
Delovno mesto podsekretar je uradniško
delovno mesto. Javni(a) uslužbenec(ka) bo
na tem delovnem mestu naloge opravljal(a)
v nazivu podsekretar.
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta, so:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem družboslovne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
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 in
doktoratom znanosti.
Posebni pogoji:
– strokovni izpit (državni izpit iz javne
uprave);
– višja raven znanja angleškega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z odličnim poznavanjem institucij in organov Evropske Unije, postopkov odločanja v
EU in s poznavanjem področja strukturnih
skladov.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev, priprava informacij, poročil in drugih
najzahtevnejših gradiv;
– sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah;
– koordinacija mednarodnih aktivnosti na
delovnem področju Kabineta ministra;
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– koordinacija in sodelovanje z drugimi
NOE ministrstva na področju evropskih zadev;
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog z delovnega področja.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto omenjeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
Poleg zgoraj navedenih pogojev mora
kandidat izpolnjevati še splošne pogoje, ki
so določeni s predpisi s področja delovnega prava. Kandidat mora izpolnjevati tudi
pogoje iz 86. in 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da zna uradni jezik;
– da 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;
– da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti še naslednja dokazila:
1. pisno izjavo kandidata, da je državljan
Republike Slovenije,
2. pisno 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,
3. pisno izjavo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave oziroma opravljenem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu (če
ga kandidat ima),
4. pisno izjavo o doseženi delovni dobi
vpisani v delovno knjižico in opis delovnih izkušenj iz katerega je razvidno izpolnjevanje
pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
5. pisno izjavo o višji ravni znanja angleškega jezika,
6. pisno izjavo, v kateri izjavlja:
– da 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;
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Višja raven znanja angleškega jezika se
presoja na podlagi certifikata o višji ravni
znanja angleškega jezika ali dokazila, da
se je kandidat šolal v angleškem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo,
do/podiplomsko), v državi v kateri je angleščina materni jezik ali dokazila, da je 6
mesecev ali več opravljal dela visokošolske
zahtevnosti v tujini v angleškem jeziku, ali
na drug način, kar kandidat pojasni v vlogi
ali na razgovoru s komisijo.
Kandidat k prijavi predloži tudi pisno izjavo, s katero izrecno privoli, da lahko Ministrstvo za šolstvo in šport za potrebe tega
natečajnega postopka pridobi podatke iz
uradnih evidenc drugih organov, na podlagi
139. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku, kar je tudi predpogoj za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za zasedbo
delovnega mesta. Če kandidat ne bo predložil pisnih izjav in soglasja za pridobivanje

podatkov iz uradnih evidenc, njegova vloga
ne bo uvrščena v izbirni postopek.
Za objavljeno delovno mesto bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
opravljal delo v poslovnih prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana oziroma v drugih uradnih prostorih,
kjer organ opravlja svoje naloge.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev, na naslov: Ministrstvo za
šolstvo in šport, Oddelek za kadrovske zadeve (z označbo »za javni natečaj, št. ….
in navedbo delovnega mesta«), Kotnikova
38, Ljubljana. Rok za vlaganje prijav je 8
dni po objavi javnega natečaja v Uradnem
listu RS in na spletni strani Ministrstva za
javno upravo.
Če je prijava poslana po pošti, se šteje,
da je pravočasna, če je oddana na pošto
priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan
roka za prijavo. Vloge, ki ne bodo formalno
popolne in pravočasne, ne bodo uvrščene
v izbirni postopek. Natečajna komisija bo
v izbirnem postopku presojala strokovno
usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc iz dosedanjega dela oziroma razgovorov s kandidati.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure,
na tel. 01/478-43-95, Urška Zajšek, informacije o delovnem področju pa daje Boštjan
Kolarič, tel. 01/478-43-69.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 091-1/2007
Ob-324/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Republika Slovenija Upravna enota Ptuj,
Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
referent v Upravni enoti Ptuj, Oddelku
za upravno notranje zadeve.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj srednjo strokovno izobrazbo
upravne, družboslovne ali ekonomske
smeri;
– najmanj 3 leta in 6 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
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katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni upravni izpit
ter strokovni izpit iz upravnega postopka. V
nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni upravni 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:
– vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji;
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na prvi stopnji;
– opravljanje enostavnih upravnih nalog;
– opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem
potrdil iz enostavnih evidenc.
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 Upravni enoti Ptuj
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 referent opravljal v nazivu referent III
z možnostjo napredovanja v naziva referent
II in referent I. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne
enote Ptuj, in sicer v njenih uradnih prostorih
na Raičevi 3, Ptuj.
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
Referent, številka: 091-1/2007« na naslov:
Republika Slovenija, Upravna enota Ptuj,
Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj, 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: ue.ptuj@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po objavi javnega
natečaja.

Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Alenka Pihler, tel. 02/798-01-22.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Upravna enota Ptuj
Št. 1100-3/2007
Ob-353/07
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
prostega uradniškega delovnega mesta v
Davčni upravi RS,
na Davčnem uradu Koper
pripravnik/-ca – svetovalec/-ka v oddelku za odmero in kontrolo fizičnih
oseb.
Pripravnik/-ca se bo usposabljal/-a za
opravo državnega izpita iz javne uprave in
za samostojno opravljanje dela z delovnega
področja.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– višja raven znanja jezika narodne skupnosti.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke s končano ekonomsko smerjo izobrazbe.
Z izbranim/-o kandidatom/-ka bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, to
je za čas 10-mesečnega pripravništva.
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. pisno izjavo o višji ravni znanja jezika
narodne skupnosti,
3. 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
šest mesecev,
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Davčni upravi RS pridobitev podatkov iz 3. 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 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v
izbirni postopek.
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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: DURS, DU Koper, Ferrarska cesta
30, 6000 Koper ali na gp.durs-kp@gov.si.
Neizbrane kandidate/-ke bomo o neizbiri
obvestili v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku
bo objavljeno na spletnih straneh Davčne
uprave RS – http://www.durs.gov.si/.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti pri Lorijani Koljenšič, tel. 05/610-80-41.
Davčna uprava RS
Št. 2/2007
Ob-354/07
Svet zavoda Vrtec dr. France Prešeren,
Erjavčeva cesta 29, 1000 Ljubljana, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 98/05 – uradno
prečiščeno besedilo).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene in organizacijske sposobnosti za
uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan za dobo
5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 5. 2007
oziroma skladno z mnenjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih
izkušnjah, s kratkim življenjepisom, programom vodenja zavoda za mandatno obdobje
in potrdilom iz kazenske evidence o nekaznovanju, pošljite najpozneje 8 dni po objavi razpisa na naslov: Svet Vrtca dr. France
Prešeren, Erjavčeva cesta 29, 1000 Ljubljana, s pripisom: Razpis za ravnatelja.
Kandidati/ke bodo prejeli pisno obvestilo
o izboru v zakonitem roku.
Vrtec dr. France Prešeren
Št. 2
Ob-370/07
Zavod za gozdove Slovenije, Centralna enota, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, tel. +386(0)1/470-00-50, faks
+386(0)1/423-53-61 razpisuje delovno mesto
vodja območne enote Ljubljana.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje posebne
pogoje:
– univerzitetna izobrazba gozdarske
smeri (zaželen magisterij),
– opravljen izpit iz Zakona o upravnem
postopku,
– aktivno znanje enega svetovnega jezika,
– petletne izkušnje pri delu v gozdarstvu
in triletne izkušnje na vodilnih ali vodstvenih
delovnih mestih,
– izpit za voznika B kategorije,
– organizacijske sposobnosti, komunikativnost, samoiniciativnost.
Dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke predložiti za
zasedbo delovnega mesta:
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– potrdilo o pridobljeni izobrazbi,
– potrdilo o opravljenem izpitu iz Zakona
o upravnem postopku ali spričevalo o opravljenem strokovnem izpitu po Pravilniku o
pripravništvu, strokovnih izpitih in strokovnem izpopolnjevanju za delavce v javni gozdarski službi (Ur. l. RS, št. 70/98),
– ustrezno potrdilo o znanju tujega jezika,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma drugega
ustreznega dokazila (na primer pogodba o
zaposlitvi ali potrdilo delodajalca o delovnih
izkušnjah na vodstvenih ali vodilnih delovnih
mestih), ki bodo potrjevala delovno razmerje
in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja B kategorije.
Vodjo območne enote Ljubljana bo imenoval Svet območne enote Ljubljana, za
dobo štirih let in je lahko po končanem mandatu ponovno imenovan. Kandidat/ka mora
pred nastopom funkcije pridobiti pozitivno
soglasje direktorja ZGS.
Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave z
življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih
izkušenj in ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter priložijo pisno
vizijo organiziranja in vodenja dela območne
enote v 15 dneh po objavi na naslov: Zavod
za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000
Ljubljana, s pripisom »prijava na javni razpis
za delovno mesto vodja OE Ljubljana«.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 11001-1/2007-3
Ob-371/07
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:
višji svetovalec (m/ž) v Geodetski
upravi Republike Slovenije, v Območni
geodetski upravi Maribor, v Oddelku za
nepremičnine.
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;
– 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
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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,
– poznavanje geodetskih evidenc,
– poznavanje zemljiške knjige,
– poznavanje zakonodaje s področja geodetske dejavnosti,
– delovne izkušnje s področja geodetske
dejavnosti.
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:
1. organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi,
2. sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
3. samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
4. samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
5. vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih,
6. 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 Območne geodetske uprave Maribor
v Mariboru, Ulica heroja Tomšiča 2, 2000
Maribor.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za za-

sedbo 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: »prijava
za javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto višji svetovalec, številka: 51« na naslov: Območna geodetska uprava Maribor,
Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor, 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:
ogu.Gumb@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 Gvido Pehar na tel.
02/220-16-02.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 11001-1/2007-4
Ob-372/07
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:
svetovalec (m/ž) v Geodetski upravi
Republike Slovenije, v Glavnem uradu,
v Sektorju za informatiko in izdajanje
podatkov, v Oddelku za izdajanje podatkov.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
geodetske ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj
v delovnem razmerju,
– osnovno raven znanja 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.
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.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki bodo izkazali:
– poznavanje področja vsebine geodetskih podatkovnih zbirk,
– poznavanje področja vodenja geodetskih zbirk za namene izdajanja podatkov,
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– poznavanje področja dostopa do informacij javnega značaja,
– sposobnost samostojnega oblikovanja
manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– sposobnost priprave zahtevnih podatkovnih analiz nad evidencami izdanih podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– poznavanje grafičnih programskih orodij za delo s prostorskimi podatki,
– poznavanje upravnega poslovanja,
– izkušnje z delom v javni upravi,
– komunikativnost za delo s strankami.
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:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
najzahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih 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:
– 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 svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv
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
svetovalec, številka: 252« 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 Irena Ažman na tel.
01/478-48-04.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 0130-1/2006-9
Ob-386/07
Svet Centra za socialno delo Ljubljana
Bežigrad razpisuje na podlagi 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št.
36/04, ZSV UPB2) ter 32. in 33. člena Statuta Centra za socialno delo Ljubljana Bežigrad in 66. člena Poslovnika o delu Sveta
Centra za socialno delo Ljubljana Bežigrad
ter sklepa Sveta Centra za socialno delo
Ljubljana Bežigrad z dne 12. 1. 2007, prosto
delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Ljubljana Bežigrad.
Za direktorja/direktorico zavoda je lahko
izbran/izbrana kandidat/kandidatka, ki poleg
splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje, določene v 56., 57., 58.
členu Zakona o socialnem varstvu;
– da je državljan/ka Republike Slove
nije,
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, 5 let delovnih izkušenj in
opravljen strokovni izpit iz področja socialnega varstva, ali
– da ima višjo strokovno izobrazbo iz 69.
člena Zakona o socialnem varstvu, 20 let
delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na
vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva in opravljen strokovni izpit iz področja socialnega varstva,
– da ima opravljen program za vodenje
socialno varstvenega zavoda, ki ga določi
Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje,
– za direktorja/direktorico je lahko imenovan/a tudi kandidat/ka, ki nima opravljenega
programa za vodenje socialno varstvenega
zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno
izobraževanje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja
nalog direktorja.
Mandat direktorja/ice traja 5 let in začne
teči, ko bo podano soglasje ustanovitelja k
imenovanju.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in življenjepis s pomembnimi
podatki o strokovni karieri ter program razvoja Centra naslovijo kandidati/ke na Svet
zavoda, Center za socialno delo Ljubljana
Bežigrad, Podmilščakova 20, 1000 Ljubljana, z oznako »Ne odpiraj, razpis za direktorja/ico«, v roku 15 dni od dneva objave.
O izbiri bodo kandidati/ke pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od prvega dneva
po izteku roka za prijavo na razpis.
Svet Centra za socialno delo
Ljubljana Bežigrad
Št. 119-3/2007-1
Ob-387/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2
in 131/06 Odl. US) Upravna enota Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana,
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objavlja javni natečaj za zasedbo prostih
uradniških delovnih mest:
1. Referent v Oddelku za promet Sektorja za upravne notranje zadeve.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj srednjo izobrazbo upravnoadministrativne, ekonomske ali splošne
smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– 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,
– trimesečno poskusno delo.
Delovno področje:
– vodenje enostavnih upravnih postopkov,
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog,
– vodenje enostavnih evidenc in opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil
iz evidenc,
– prevzem, izdaja in vodenje evidence
zaračunljivih tiskovin in o plačanih upravnih
taksah,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
– sprejemanja plačila upravnih storitev.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu referent opravljal v nazivu referent IV
z možnostjo napredovanja v naziv referent
III in referent II. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne
enote Ljubljana, Sektorja za upravne notranje zadeve, Adamič-Lundrovo nabrežje
2, Ljubljana.
2. Referent v Glavni pisarni Sektorja
za upravne notranje zadeve.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj srednjo izobrazbo upravnoadministrativne, ekonomske ali splošne
smeri,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– 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,
– trimesečno poskusno delo.
Delovno področje:
– sprejem vlog in posredovanje infor
macij,
– vročanje,
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– razvrščanje, klasifikacija in odprava
dokumentarnega gradiva,
– urejanje dokumentarnega gradiva,
– vodenje seznamov in pregledov,
– izdelovanje enostavnejših gradiv s
strokovnega področja,
– sodelovanje pri materialnem in finančnem poslovanju,
– sprejemanja plačila upravnih storitev.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu referent opravljal v nazivu referent III
z možnostjo napredovanja v naziv referent
II in referent I. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne
enote Ljubljana, Sektorja za upravne notranje zadeve, Adamič-Lundrovo nabrežje 2,
Ljubljana.
3. Svetovalec – za pomoč strankam v
Glavni pisarni Sektorja za upravne notranje zadeve (2 delovni mesti).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosti
delovni mesti, morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
pravne, upravne ali družboslovne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– 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,
– petmesečno poskusno delo.
Delovno področje:
– posredovanje splošnih informacij občanom o upravnih storitvah,
– posredovanje informacij o stanju zadev,
– naročanje strank pri uradnih osebah in
posredovanje informacij o uradni osebi, kateri je dodeljena upravna stvar v reševanje,
– sprejemanje pisnih vlog in pomoč pri
odpravi pomanjkljivosti,
– sprejemanje vlog na zapisnik,
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– opravljanje upravnih nalog s področja
pisarniškega poslovanja in poslovanja z dokumentarnim gradivom,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Izbrana kandidata bosta delo na delovnih mestih svetovalec - za pomoč strankam opravljala v nazivu svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II
in svetovalec I. Z izbranima kandidatoma
bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrana
kandidata bosta delo opravljala v prostorih Upravne enote Ljubljana, Sektorja za
upravne notranje zadeve, Adamič-Lundrovo
nabrežje 2, Ljubljana.
4. Višji svetovalec v Oddelku za gospodarstvo, kmetijstvo in občo upravo
Izpostave Bežigrad.
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Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
pravne ali upravne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj (v primeru, da bo imel izbrani kandidat univerzitetno strokovno izobrazbo ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo ali visoko strokovno izobrazbo z magisterijem, se predpisane
delovne izkušnje skrajšajo za tretjino),
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– 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,
– šestmesečno poskusno delo.
Delovno področje:
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov denacionalizacije,
– vodenje zahtevnejših upravnih postopkov denacionalizacije,
– 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.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji svetovalec opravljal v nazivu višji
svetovalec III z možnostjo napredovanja v
naziv višji svetovalec II in višji svetovalec
I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Upravne enote Ljubljana, Izpostave Bežigrad, Linhartova 13, Ljubljana.
5. Vodja glavne pisarne v Izpostavi
Šiška.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj višjo strokovno izobrazbo
pravne, upravne ali družboslovne smeri,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– 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,
– štirimesečno poskusno delo.
Delovno področje:
– vodenje, organiziranje in koordiniranje
dela v glavni pisarni,
– urejanje dokumentarnega in arhivskega gradiva (zavarovanje gradiva pred poškodbami, uničenjem in izgubo ter onemogočanjem uporabe gradiva),
– posredovanje informacij in dokumentov uporabnikom,

– sodelovanje z arhivom RS pri odbiranju
in izločanju arhivskega gradiva,
– izločanje dokumentarnega gradiva, ki
so mu potekli roki hranjenja,
– organizacija in vodenje prevzema tekočih zbirk dokumentarnega gradiva,
– razvrščanje, klasifikacija in odprava
dokumentarnega gradiva,
– urejanje dokumentarnega gradiva,
– vodenje zahtevnejših seznamov in pregledov,
– izdelovanje zahtevnejših gradiv s strokovnega področja,
– sprejem vlog in posredovanje infor
macij,
– prodaja tiskovin in upravnih taks,
– sodelovanje pri materialnem in finančnem poslovanju.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu vodja glavne pisarne opravljal v nazivu višji referent II z možnostjo napredovanja v naziv višji referent I. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Upravne enote Ljubljana, Izpostave Šiška,
Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana.
Prijave pod tč. 1, tč. 2, tč. 3, tč. 4 in tč. 5
morajo vsebovati:
1. 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 o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, iz katere
mora biti razvidna ustanova, na kateri je
kandidat opravljal izpit in leto opravljanja
izpita,
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 Upravni enoti Ljubljana
pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne
evidence.
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 izbranih kandidatih se bo preverjalo,
ali imajo opravljen ustrezen strokovni izpit
za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne
uprave ali strokovni upravni izpit). V nasprotnem primeru bodo morali izbrani kandidati
strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom
89. člena Zakona o javnih uslužbencih,
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
V izbirni postopek se lahko uvrstijo tudi
kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka.
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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.
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.
Kandidati vložijo prijave v pisni obliki, ki
jih pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto referent v Oddelku za promet« oziroma »za javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto referent v Glavni pisarni«
oziroma »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec - za pomoč
strankam« oziroma »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto vodja glavne
pisarne« oziroma »za javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto višji svetovalec«
na naslov: Upravna enota Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 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: ue.ljubljana@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 Nataša Kotnik (tel. 01/306-31-71).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Upravna enota Ljubljana
Št. 11/2007
Ob-388/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2), Republika Slovenija, Ministrstvo
za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, dr. Lovro Šturm, minister, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta
višji svetovalec v Službi za informatiko, v Sekretariatu, v Ministrstvu za pravosodje.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo organizacijske ali računalniške smeri;
– najmanj 6 let delovnih izkušenj oziroma
izpolnjevanje pogojev za naziv višji svetovalec II;
– 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.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezen priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja; 89. člen ZJU);
– dostop do podatkov »tajno«.

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, magisterij 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:
– 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 zahtevanih gradiv;
– 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 Republiki Slovenija, Ministrstvu za pravosodje pridobitev podatkov
iz 3. točke iz uradne evidence;
5. pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj/o opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »tajno« v
skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni
list RS, št. 87/01, 48/03, 101/03 in 28/06).
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 v prostorih
Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3,
1000 Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih držav-
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ne uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 22/04, 57/05, 10/06 in 117/06) 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: »DM 265« na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, za Pravno, kadrovsko
in splošno službo, 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: gp.mp@
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
dobite na tel. 01/369-57-92 (Helmut Hartman).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
Ministrstvo za pravosodje
Su 010603/2007-1
Ob-389/07
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
32/06 – UPB2), Okrožno sodišče v Celju,
Prešernova ul. 22, 3000 Celje, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec (m/ž).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri;
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj;
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit;
– 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.
Delovno področje:
– proučevanje zadev, ki jih dodeli sod
nik,
– priprava strokovne podlage za sprejem
odločitve,
– priprava obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje prakse sodišč ter tuje strokovne literature,
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– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik,
– zasliševanje strank, prič in izvedencev
po naročilu sodnika,
– priprava splošnih aktov, drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe in pravniškega državnega izpita, 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 Okrožnemu sodišču v
Celju 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 pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III, z možnostjo napredovanja
v naziv višje stopnje. Z izbranim kandidatom
bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani
kandidat bo delo opravljal na Okrožnem sodišču v Celju.
Skladno z določbo 21. člena Uredbe o
postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene
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 pravosodni svetovalec, številka:
»Su 010603/2007-1« na naslov: Okrožno
sodišče v Celju, Urad predsednika, Prešernova ul. 22, Celje, 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: urad.ozce@sodisce.si, pri čemer veljavnosti prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem
postopku bo objavljeno tudi na spletni strani
Okrožnega sodišča v Celju, Prešernova 22,
Celje, http://www.sodisce.si/okroce/. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Eva
Lubej, tel. 03/427-53-03.
Okrožno sodišče v Celju
Št. 11/2007
Ob-390/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2), Republika Slovenija, Ministrstvo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, dr. Lovro Šturm, minister, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta
svetovalec v Oddelku za pravosodni
nadzor, Sektor za pravosodno upravo,
Direktorat za pravosodno upravo, v Ministrstvu za pravosodje.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo,
pravne smeri;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj oziroma izpolnjevanje pogojev za
naziv svetovalec II;
– 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, magisterij 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 prostega delovnega
mesta:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– 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:
– 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 Republiki Slovenija, Ministrstvu za pravosodje 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 II z možnostjo napredovanja v naziv
svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
delo opravljal v prostorih Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 21. 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, 10/06 in 139/06) 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, številka: »DM 133« na naslov:
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3,
1000 Ljubljana, za Pravno, kadrovsko in
splošno službo, 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: gp.mp@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
dobite na tel. 01/369-57-92 (Helmut Hartman).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 11/2007
Ob-391/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2), Republika Slovenija, Ministrstvo
za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, dr. Lovro Šturm, minister, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta
svetovalec v Finančni službi, v Sekretariatu, v Ministrstvu za pravosodje.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo,
upravne smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj
oziroma izpolnjevanje pogojev za naziv svetovalec III;
– 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.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezen priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja; 89. člen ZJU).
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, magisterij 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 prostega delovnega
mesta:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– sodelovanje pri pripravi proračuna in
drugih finančnih dokumentih ministrstva;
– 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:
– 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 Republiki Slovenija, Ministrstvu za pravosodje 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 in svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za
nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3,
1000 Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 21. 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, 10/06 in 139/06) 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, številka: »DM 256« na naslov:
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3,
1000 Ljubljana, za Pravno, kadrovsko in
splošno službo, 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: gp.mp@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
dobite na tel. 01/369-57-92 (Helmut Hartman).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za pravosodje
Su 010601/07
Ob-415/07
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02 in 110/02), 22. in 23. člena Uredbe
o postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04)
Okrajno sodišče v Mariboru objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
pravosodni sodelavec (vodja vpisnikov).
1. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Mariboru, Sodna ul. 14, 2503 Maribor.
2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
3. Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih:
– pravosodni sodelavec I,
– pravosodni sodelavec II,
– pravosodni sodelavec III.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu pravosodni sodelavec III.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– srednja ali srednja strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– strokovni upravni izpit,
– izpit iz Sodnega reda,
– znanje strojepisja,
– delovne izkušnje: najmanj 3 leta 6 mesecev,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v
skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02):
– 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,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
5. Kandidati morajo k svoji vlogi priložiti
še naslednje izjave:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
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– pisno izjavo o opravljenem izpitu iz poznavanja določil Sodnega reda,
– pisno izjavo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu,
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi,
– pisno izjavo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– pisno izjavo da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– pisno izjavo kandidata, da 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,
– pisno izjavo kandidata, da soglaša z
varnostnim preverjanjem.
Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Na uradniško delovno mesto lahko kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega izpita iz Sodnega reda in strokovnega
upravnega izpita, pod pogojem, da bodo v
primeru izbora na delovno mesto navedena
izpita opravili najkasneje v letu dni od imenovanja v naziv.
Pisne prijave, skupaj s pisnimi izjavami
o izpolnjevanju navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v roku osmih dni po objavi na
naslov: Okrajno sodišče v Mariboru, Urad
predsednice, Sodna ulica 14, 2503 Maribor,
z oznako »javni natečaj«.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri. Izbranemu kandidatu, ki bo izbran na prosto uradniško delovno mesto bo izdan sklep o izbiri,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel.
02/23-47-323.
Okrajno sodišče v Mariboru
Št. 7
Ob-416/07
Svet javnega zavoda Srednja tehniška
in poklicna šola Trbovlje razpisuje prosto
delovno mesto
direktorja zavoda, ki je hkrati tudi ravnatelj OE Tehniška gimnazija in OE Poklicna in tehniška šola (M/Ž).
Imenovan je lahko, kdor:
– izpolnjuje pogoje po 53. členu ZOFVI
(Ur. l. RS, št. 98/05 - uradno prečiščeno
besedilo in 129/06) ali
– izpolnjuje pogoje po 145. členu ZOFVI
(Ur. l. RS, št. 98/05 - uradno prečiščeno besedilo in 129/06),
– izpolnjuje pogoje po 43. členu ZOFVI-A
(Ur. l. RS, št. 64/01),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 5 let.
Kandidati morajo k vlogi priložiti program
vodenja zavoda.
Kandidati naj vloge z zakonsko predpisanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev, vključ-
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no z izpisom dejstev iz kazenske evidence,
pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »Za razpis
ravnatelja« in naslovijo na naslov: Srednja
tehniška in poklicna šola Trbovlje, Šuštarjeva kolonija 7a, 1420 Trbovlje, v roku 8 dni od
dneva objave tega razpisa.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana
na pošto.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
4 mesecev od dneva objave razpisa.
Srednja tehniška in poklicna šola
Trbovlje
Št. 1101-2/2007/1
Ob-417/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 –
UPB2 s spremembami) ter 18. in 19. člena
Uredbe o postopku za zasedbo delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06),
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec v Direktoratu za znanost in visoko šolstvo, Sektorju za visoko šolstvo.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
družboslovne oziroma humanistične smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj oziroma
3 leta in 4 mesece z univerzitetno izobrazbo
ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– 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 oziroma visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma
magisterijem.
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:
– sodelovanje z visokošolskimi zavodi in
spodbujanje k samoevalvaciji;
– organiziranje usposabljanja evalvacijskih in samoevalvacijskih skupin;
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot ter sodelovanja z drugimi organi;
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– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv.
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 visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo 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
dobrim pisnim in ustnim izražanjem.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji svetovalec opravljal v nazivu višji
svetovalec III. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 139/06) 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 Sektorju za visoko šolstvo – DM 143, številka: »1101-2/2007/1«
na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v
Uradnem listu RS, na Zavodu RS za zaposlovanje ter na spletni strani Ministrstva
za javno upravo. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana
na elektronski naslov: gp.mvzt@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 Jožica Kramar, tel. 478-46-79.
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 1101-1/2007/1
Ob-418/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 –
UPB2 s spremembami) ter 18. in 19. člena
Uredbe o postopku za zasedbo delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06),

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec v Uradu za UNESCO.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
družboslovne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj oziroma
3 leta in 4 mesece z univerzitetno izobrazbo
ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– 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;
– višja raven znanja angleškega 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 ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.
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:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi na področju dejavnosti UNESCO;
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv na
področju dejavnosti UNESCO;
– samostojna priprava analiz, informacij,
poročil in drugih zahtevnih gradiv na področju dejavnosti UNESCO;
– samostojna priprava in vodenje projektov na področju dejavnosti UNESCO.
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,
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– 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 visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo 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 izkušnjami pri delu z mednarodnimi
vladnimi organizacijami, še posebej iz sistema OZN;
– z izkušnjami v projektih UNESCO in
poznavanju področja dejavnosti UNESCO
v Sloveniji;
– z znanjem francoskega jezika.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji svetovalec opravljal v nazivu višji
svetovalec III. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 139/06) 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 154, številka:
»1101-1/2007/1« na naslov: Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni
po objavi v Uradnem listu RS, na Zavodu RS
za zaposlovanje ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana
na elektronski naslov: gp.mvzt@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 Marjutka Hafner, tel. 478-47-99.
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 7/2007
Ob-419/07
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02) Okrajno sodišče v Novem mestu,
Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto, objavlja javni natečaj za prosti uradniški delovni
mesti:
I. višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec, 1 prosto delovno mesto
za nedoločen čas;
II. višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec, 1 prosto delovno mesto
za določen čas.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
Pogoji za opravljanje dela:
– izobrazba: univerzitetni diplomirani
pravnik,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,

– poznavanje dela z računalnikom,
– delovne izkušnje: najmanj 2 leti v nazivu višji pravosodni svetovalec III, najmanj
5 let v nazivu višji pravosodni svetovalec
II in najmanj 6 let v nazivu višji pravosodni
svetovalec I.
Poleg splošnih pogojev morajo kandidati
izpolnjevati še pogoje, ki jih določajo Zakon o delovnih razmerjih in drugi odstavek
88. člena Zakona o javnih uslužbencih, in
sicer:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– oseba ne sme biti pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme
biti obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot 6 mesecev,
– oseba sme biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
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.
Delovno področje:
– spremljanje in proučevanje prakse tujih
sodišč ter tuje strokovne literature,
– sprejemanje vlog in izjav strank na
zapisnik, zasliševanje strank, prič in izvedencev po naročilu sodnika v posameznih
zadevah izven glavne obravnave, opravljanje priprav na glavno obravnavo, vodenje
obravnav,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju, in materialnimi
predpisi,
– poročanje na sejah senatov in izdelava
osnutkov sodnih odločb,
– sprejem odločitev in priprava strokovnih podlag za najpomembnejše odločitve na
področju delovanja organa,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij, strokovnih referatov, pravnih
mnenj in vlog.
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 Okrajnemu sodišču
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v Novem mestu 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.
Izbrana kandidata bosta delo na delovnem mestu višji pravosodni svetovalec
– strokovni sodelavec opravljala v nazivu
višji pravosodni svetovalec III z možnostjo
napredovanja v naziv višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I. Z
izbranim kandidatom pod točko I. bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas
s polnim delovnim časom, pod točko II. pa
za določen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Okrajnega sodišča v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) 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“
na naslov: Okrajno sodišče v Novem mestu,
Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto, in sicer
v roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: urad.ojnm@sodisce.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 kadrovska služba sodišča na tel.
07/33-81-256.
Okrajno sodišče v Novem mestu
Su 010601/2007
Ob-420/07
Republika Slovenija, Okrajno sodišče
v Trbovljah, Trbovlje, Trg revolucije 11, na
podlagi 58. člena Zakona o Javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB, v nadaljevanju ZJU) objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega delovnega mesta za nedoločen čas:
sodni referent za področje zemljiške
knjige II (eno delovno mesto).
Delovno mesto sodni referent za področje zemljiške knjige II je uradniško delovno
mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji
pravosodni sodelavec III, višji pravosodni
sodelavec II in višji pravosodni sodelavec I,
izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu
višji pravosodni sodelavec III.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Opis del in nalog:
– vodenje pomembnejših predpisanih
in potrebnih evidenc, obdelava podatkov,
zbiranje statističnih podatkov in priprava
poročil,
– vodenje postopkov in izdajanje odločb
v zadevah iz pristojnosti zemljiške knjige,
izdajanje predpisanih sklepov in potrdil s
področja dela,
– delo s strankami v času uradnih ur,
– vodenje postopkov in samostojno prvo
odločanje v zemljiškoknjižnih zadevah v
skladu z zakonom (izdaja sklepa ali odločbe, vpisovanje sprememb v glavno knjigo in
pomožne evidence).
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Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:
– višja strokovna izobrazba upravne ali
družboslovne smeri,
– 8 mesecev delovnih izkušenj,
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 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.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen strokovni upravni izpit,
– opravljen izpit iz Sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom.
Skladno z 89. členom ZJU lahko na
razpisano delovno mesto kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega
upravnega in izpita Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedena izpita opravili najkasneje v
letu dni od imenovanja v naziv.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, določene
v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list
RS, št. 32/06 – UPB), ki jih urejajo predpisi
s področja delovnega prava ter pogoje, določene v drugem odstavku 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06
– UPB, v nadaljevanju ZJU):
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje slovenskega jezika;
– 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 z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednje izjave oziroma dokazilo:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila pridobljena,
– pisno izjavo, da je državljan Republike
Slovenije,
– pisno izjavo o znanju uradnega jezika,
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi,
– pisno izjavo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu oziroma, da strokovnega
izpita nima,
– pisno izjavo o opravljenem izpitu iz poznavanja določil Sodnega reda oziroma, da
izpita nima,
– pisno izjavo kandidata, da 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
šest mesecev,
– pisno izjavo, da zoper kandidata ni v
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– pisno izjavo o privolitvi kandidata, v
kolikor bo izbran, za pridobivanje podatkov
iz uradnih evidenc na podlagi 139. člena
Zakona o upravne postopku. V primeru, da
kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas s dvomesečnim poskusnim delom in s polnim
delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrajnega sodišča v Trbovljah, Trg
revolucije 11, Trbovlje.
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 z življenjepisom
v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto sodni referent
za področje zemljiške knjige II'' na naslov:
Okrajno sodišče v Trbovljah, Trg revolucije
11, Trbovlje, in sicer v roku 8 dni po objavi v
Uradnem listu RS in na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v uradu
predsednice Okrajnega sodišča v Trbovljah,
tel. 03/56-67-800.
Okrajno sodišče v Trbovljah
Su 010600/2007-7
Ob-434/07
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
32/06 UPB2) Okrajno sodišče v Velenju,
Prešernova 1, 3325 Velenje, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec (eno prosto delovno mesto
za nedoločen čas).
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot neutralni za ženske in moške.
Opis del in nalog:
– proučevanje zadev, ki jih dodeli sodnik,
priprava strokovne podlage za sprejem odločitve, priprava odločitve, priprava obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje prakse sodišč ter tuje strokovne literature,
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik, zaslišanje strank, prič in izvedencev
po naročilu sodnika v posameznih zadevah
izven glavne obravnave, opravljanje priprav
na glavno obravnavo,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju, in materialnimi
predpisi,
– izdelava osnutkov sodnih odločb,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij, strokovnih referatov, pravnih
mnenj in vlog,
– opravljanje drugih strokovnih del po
odredbi predsednika sodišča, vodje oddelka, sodnika.
Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje tujega jezika
Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, določene
v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS,
št. 42/02), ki jih urejajo predpisi s podro-

čja delovnega prava ter pogoje, določene v
drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 UPB2), v
nadaljevanju ZJU:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni 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 z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednje izjave oziroma
dokazila:
– pisno 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,
– pisno izjavo, da je državljan Republike
Slovenije,
– pisno izjavo o znanju uradnega jezika
– pisno izjavo o znanju tujega jezika,
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi,
– pisno izjavo o opravljenem pravniškem
državnem ali pravosodnem izpitu,
– pisno izjavo kandidata, da 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
šest mesecev,
– pisno izjavo, da zoper njega ni bila
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– pisno izjavo o privolitvi kandidata, kolikor bo izbran, za pridobivanje podatkov
iz uradnih evidenc na podlagi 139. člena
Zakona o upravnem postopku. V primeru,
da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv višje stopnje.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na
Okrajnem sodišču v Velenju.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku zasedbe
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.
Pisne prijave z življenjepisom naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »javni
natečaj« na naslov: Okrajno sodišče v Velenju, Urad predsednika, Prešernova 1, Velenje, in sicer v roku 15 dni po objavi javnega
natečaja v Uradnem listu RS in na spletni
strani Ministrstva za javno upravo.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v Uradu predsednika Okrajnega sodišča v Velenju, tel. 03/89-85-959.
Okrajno sodišče v Velenju
Št. 8
Ob-444/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– upb2) Upravna enota Trebnje, Goliev trg
5, Trebnje objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
svetovalec za pomoč strankam v
Upravni enoti Trebnje, na Oddelku za
občo upravo in skupne zadeve.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
upravne smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka.
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 državni izpit iz javne
uprave. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat državni izpit iz javne uprave,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– svetovanje strankam in dajanje splošnih informacij,
– vodenje in odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji,
– sprejemanje pisnih vlog,
– izdajanje potrdil,
– 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:
– 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 Upravni enoti Trebnje
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 in svetovalec I oziroma v pridobljenem nazivu.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Upravne enote Trebnje,
Goliev trg 5, Trebnje.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za za-

sedbo 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 pomoč strankam, številka: 110-8/2007« na naslov: Upravna enota
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, 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:
ue.trebnje@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 natečaja daje Zvone
Preskar, ki je dosegljiv na tel. 07/348-22-57
in na el. naslovu: zvonko.preskar@gov.si.
Upravna enota Trebnje
Št. 111/07
Ob-448/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega delovnega mesta:
I. svetovalec (m/ž) v Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije, v
Sektorju za sodelovanje z DZ in za evropsko in mednarodno sodelovanje.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
ekonomske smeri;
– najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno«;
– 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.
Pri izbranemu-ni kandidatu-ki se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem
primeru bo moral-a izbrani-a kandidat-ka
strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom
89. člena Zakona o javnih uslužbencih,
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
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– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– sodelovanje pri pripravi in izvedbi sej
vlade;
– spremljanje izvrševanja sklepov vlade.
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-ke, 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,
– da soglaša s tem, da se bo zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »zaupno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št.
87/01 in nasl.),
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Generalnemu sekretariatu Vlade RS pridobitev podatkov iz 3. točke
iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat-ka v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga
znanja in veščine, ki jih je pridobil-a.
Izbrani kandidat-ka bo delo na delovnem mestu svetovalec opravljal-a v nazivu
svetovalec III z možnostjo napredovanja v
naziv svetovalec II in svetovalec I. Z izbranim-no kandidatom-ko bo sklenjeno delovno
razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani-a kandidat-ka bo delo
opravljal-a v prostorih Generalnega sekretariata Vlade RS, Gregorčičeva 20, 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-ka vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec« v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni
strani Ministrstva za javno upravo na naslov:
Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.gs@gov.si pri čemer veljavnost prijave ni
pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati-tke bodo o izbiri pisno obveščeni-e najkasneje v roku 30 dni po objavi
javnega natečaja.
Informacije o izvedbi internega natečaja
lahko dobite na tel. 01/478-15-09, Zlatko
Jakiša.
Generalni sekretariat
Vlade Republike Slovenije
Št. 110-14/2006-31111
Ob-449/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list
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RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo
in št. 1/07):
– 1 prosto mesto vrhovnega državnega tožilca na kazensko pravnem področju Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi, in posebne pogoje za
imenovanje na mesto vrhovnega državnega tožilca, določene v tretjem odstavku 15.
člena in v 16. členu Zakona o državnem
tožilstvu.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo in št. 127/06),
mora prijava kandidata 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 imenovan v funkcijo
državnega tožilca, 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 imenovanje na mesto vrhovnega državnega tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto državnega tožilca
lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva
podatek o poslovni sposobnosti kandidata

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
za tožilsko 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. 110-16/2007-31111
Ob-459/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 41/06 – uradno prečiščeno besedilo in
zadnje spremembe št. 127/06):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Gornji Radgoni.
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
Št. 111-7/2007
Ob-460/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike
mednarodnih sodišč (Uradni list RS, št.
64/01, 59/02 in 82/04 – odločba US):
– tri mesta kandidatov za sodnika na
Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu.
Razpisni pogoji:
– diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje
za izvolitev na sodniško mesto vrhovnega
sodnika po določbah zakona, ki ureja sodniško službo ali pogoje za izvolitev za sodnika
ustavnega sodišča,
– visok moralni ugled, nepristranskost in
neoporečnost,
– strokovna uveljavljenost na področju
človekovih pravic,
– aktivno znanje jezika ali vsaj enega
od jezikov, ki se pri sodišču uporabljata kot
uradni jezik: angleški ali francoski.
Mandat sodnika traja 6 let, z možnostjo
ponovne izvolitve.
Državni zbor bo izvolil tri kandidate, izmed katerih bo parlamentarna skupščina
Sveta Evrope imenovala enega sodnika
Evropskega sodišča za človekove pravice.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3. Prijave je potrebno vložiti v 15 dneh po objavi. K prijavi mora biti
priložen tudi opis strokovne dejavnosti po
zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma
znanstvenem naslovu.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 145/07-1466
Ob-198/07
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX/6, Ljubljana,
na podlagi 66.a člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
(uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS,
št. 107/06), 8. člena Pravilnika o pogojih za
opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 48/99, 79/00) in 2. ter
12. člena Pravilnika o opravljanju strokovnih
izpitov (Uradni list RS, št. 22/99), objavlja
roke
za opravljanje strokovnega izpita za
zaposlene v agencijah za zaposlovanje
in skladih dela
1. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo v letu 2007 organiziral strokovne izpite vsako sredo v mesecu, razen v
juliju in avgustu. Kolikor je razpisani datum
dela prost dan, se strokovni izpit opravlja
prvo naslednjo sredo v mesecu.
2. V posameznem roku lahko opravlja strokovni izpit do 15 kandidatov. Kandidati bodo
razporejeni glede na vrstni red prijave. Če bo
za posamezni izpitni rok prijavljenih manj kot 5
kandidatov, se strokovni izpit ne bo izvajal.
3. Strokovni izpit bo potekal v prostorih
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Kandidati, ki se bodo prijavili 20 dni pred
rokom, bodo pravočasno obveščeni o kraju
in uri strokovnega izpita. Pisne odjave strokovnega izpita so možne 3 dni pred izpitnim
rokom. V nasprotnem primeru se šteje, da
kandidat izpita ni opravil.
4. V primeru neuspešno opravljenega izpita je omogočeno ponovno opravljanje na
dan, ki ga določi izpitna komisija. Izpit je mogoče opravljati trikrat, vendar v primeru tretje ponovitve stroški bremenijo kandidata.
5. Kandidati pošljejo prijavnico na naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Služba za odplačno dejavnost,
Ulica tolminskih puntarjev 4, p.p. 261, 5001
Nova Gorica.
Prijavnica je objavljena na spletnih straneh Zavoda (www.ess.gov.si) v rubriki/ Za
delodajalce/Storitve za plačilo/ Za koncesionarje. Na podlagi prijave k izpitu bo kandidat dobil seznam potrebne literature za
strokovni izpit.
Za dodatne informacije se lahko obrnete
na Lučilo Hvala, Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Služba za odplačno dejavnost, Ulica tolminskih puntarjev 4, p.p. 261,
5001 Nova Gorica, tel. 05/33-50-234.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-290/07
Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
Frankopanska 9, Ljubljana, v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Ur. l. RS 12/03), objavlja
prodajo kombiniranih vozil
z javnim zbiranjem ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb: odprodaja vozil po seznamu:

Zap. št.
1.
2.
3.

Znamka
Renault
Renault
Renault

Tip
Express 1.4
Exress 1.4
Express 1.4RL

Letnik
1997
1997
1997

Izklicna cena z davkom v EUR
542,48
584,21
500,75

4. Vozila se odprodajo po sistemu videno
– kupljeno.
5. Vse stroške prodaje in prenosa lastninske pravice na kupca, davke, takse
plača kupec.
6. Vsebina ponudbe: ponudba mora vsebovati naziv kupca in njegov naslov, telefonsko številko, davčno številko, rok veljavnosti
ponudbe ter ponujeno ceno z davkom.
7. Rok sklenitve pogodbe: pogodba bo
predvideno sklenjena v roku pet dni od zaključka zbiranja ponudb.
8. Način in rok plačila: uspešni ponudnik
je dolžan plačati kupnino v roku osmih dni
od podpisa pogodbe in izstavitve računa na
transakcijski račun št. 01100-6030715849.
Prodajna pogodba je avtomatično razdrta v
kolikor kupec ne plača kupnine v navedenem roku. Kupec prevzame avtomobil na
lokaciji posamezne organizacijske enote
po plačilu kupnine in plačilu vseh stroškov
prodaje ter prenosa lastninske pravice.

9. Ogled avtomobilov, ki so na različnih
lokacijah je možen po predhodni najavi na
tel. 01/234-86-00, Anton Dolničar.
10. Pisne ponudbe morajo biti poslane
po pošti v ovojnici z napisom »Ne odpiraj,
javno zbiranje ponudb za nakup vozil« v
desetih dneh od objave tega razpisa na
naslov: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, 1000 Ljubljana. Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne
osebe.
11. Ta objava ne zavezuje in tudi izključuje odškodninsko odgovornost prodajalca,
da z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom
sklene pogodbo o prodaji.
12. Odpiranje ponudb ni javno. Izbran bo
ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno nad
izklicno ceno za posamezno vozilo. O izboru
bodo vsi ponudniki obveščeni v 3 dneh od
zaključka zbiranja ponudb
Center šolskih
in obšolskih dejavnosti

Ob-438/07
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva
ul. 2, Ljubljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 4/06 – UPB in
115/06) določa in objavlja datum nastopa
poslovanja notarja.
22. 1. 2007 prične s poslovanjem notarka
Sonja Puppis v Ljubljani, Zaloška cesta 54.
Notarska zbornica Slovenije

je na tehničnih pregledih zgrajenih objektov, ki jo bo na podlagi 90. člena ZGO-1UPB1 imenoval Oddelek za okolje in prostor
Upravne enote Maribor.
3. Na javni razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti projektiranja in z njim
povezanega tehničnega svetovanja ali druge ustrezne dejavnosti in katerih strokovni
delavci izpolnjujejo pogoje.
4. Kriterij za ugotavljanje usposobljenosti
in primernosti izvajalcev so:
– izpolnjevanje pogojev za opravljanje
dejavnosti,
– seznam, strokovna usposobljenost in
reference stalno zaposlenega strokovnega
kadra ter morebitnih strokovnih sodelavcev
z ustreznimi dokazili,
– cenik storitev (brutto ura), plačilni pogoji za posamezen strokovni ogled ter ugod
nosti, ki jih ponudnik nudi naročniku,
– rok izvedbe strokovnega ogleda in izdaja strokovnega mnenja o ustreznosti izvedenih del.
5. Rok za oddajo pisne prijave in dokumentacije z dokazili o usposobljenosti je
15 dni od dneva objave poziva v Uradnem
listu RS.
6. Prijave morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z navedbo »za javni poziv« na
naslov: RS Upravna enota Maribor, Ulica
heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
7. Ponudniki bodo o uvrstitvi obveščeni v
8 dneh po opravljeni uvrstitvi.
8. Dodatne informacije posreduje Petrina
Raboteg, univ. dipl. prav., tel. 02/22-01-793,
e-mail: Petrina.Raboteg@gov.si.
Upravna enota Maribor

Ob-446/07
Upravna enota Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2501 Maribor, objavlja
javni poziv
za uvrstitev med izvajalce za opravljanje
posameznih strokovnih del pri
tehničnih pregledih po 90. členu Zakona
o graditvi objektov – uradno prečiščeno
besedilo (Uradni list RS, št. 102/04 in
14/05 – popravek – v nadaljevanju:
ZGO-1-UPB1)
1. Predmet razpisa je opravljanje strokovnih del, ki jih določa 95. člen ZGO-1UPB1, na naslednjih strokovnih področjih:
– na področju gradbenih konstrukcij in
drugih gradbenih del,
– na področju električnih inštalacij in električne opreme,
– na področju strojnih inštalacij in strojne
opreme,
– na področju varstva okolja (varstvo
voda, zraka, tal in varstva pred hrupom),
– na področju varstva zdravja ljudi,
– na področju varstva pred požarom.
2. Izbrani izvajalci bodo strokovna dela
na teh področjih opravljali kot člani komisi-
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-30/2006/5
Ob-325/07
Politična stranka »Antikomunistična legija« Slovenija, s skrajšanim imenom Slovenski legionarji in s kratico imena AKL ter
s sedežem v Ljubljani, Dunajska 91, vpisana pod zaporedno številko 42, se izbriše iz
registra političnih strank.

Evidence sindikatov
Št. 101-26/2006-4
Ob-204/07
V evidenci statutov sindikatov, ki jo vodi
Upravna enota Ljubljana, Izpostava MostePolje, se pri vpisu pod zaporedno številko 33
o hrambi Pravil sindikata z imenom Sindikat
vzgoje, izobraževanja in znanosti OŠ Nove
Fužine, s sedežem Preglov trg 8, Ljubljana,
z dnem 18. 12. 2006 vpiše sprememba imena sindikata v Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture OŠ Nove Fužine,
okrajšano ime SVIZ OŠ Nove Fužine, s
sedežem Preglov trg 8, Ljubljana.
Št. 101-9/2006-7
Ob-218/07
1. Pravila Sindikata zavoda OŠ Dragomelj, s sedežem Dragomelj 180, 1230
Domžale, se hranijo pri Upravni enoti Domžale po zaporedno številko 101-9/2006.
2. Za identifikacijo se določi matična številka 1514075.
Št. 101-25/2006-5
Ob-219/07
Statut Sindikata Koto, Miklošičeva 5,
Ljubljana, ki je v hrambi pri Upravni enoti
Ljubljana, Izpostavi Center, na podlagi odločbe št. 028-29/93-04/IO z dne 22. 4. 1993
in vpisan v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno številko 23 z dnem 22. 4. 1993,
se z dnem 8. 1. 2007 izbriše iz evidence
statutov sindikatov.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-199/07
1. Ime medija: Vaša televizija (VTV).
2. Izdajatelj: VTV Studio, d.o.o., Žarova
cesta 10, Velenje.
3. Ime in priimek ter stalno bivališče
oseb, ki imajo več kot 5% delež kapitala
upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– Rajko Djordjevič, Šaleška 18d, Velenje
– 78,60%,
– Helena Djordjevič, Šaleška 18d, Velenje – 21,40%.
4. Direktor: Rajko Djordjevič.
Ob-201/07
Ime medija: revija Nova revija in mesečnik Ampak.
Osebe, ki imajo v firmi najmanj 5% delež
kapitala:
– Nikolaj Grafenauer, Bratovševa pl. 21,
Ljubljana,
– Bernik Janez, Breznica 41a, 4274 Žirovnica,
– Jaroslav Skrušny, Vrtača 7a, Ljub
ljana,
– Drago Jančar, Velika čolnarska 8, Ljub
ljana,
– Jože Snoj, Pod brezami 16, Ljubljana,
– Drago Bajt, Celovška c. 87, Ljubljana,
– Peter Jambrek, Cesta v Megre 4,
Bled,
– Tomaž Zalaznik, Novo Polje, cesta
VI/4, Ljubljana.
Organa upravljanja družbe sta skupščina
in direktor.
Direktor družbe je Tomaž Zalaznik.
Ob-203/07
Televizijski program: Kabelska televizija
Ormož.
Izdajatelj: Kabelska televizija Ormož.
Sedež: Skolibrova 17.
Lastniški delež: 100% lastnik: Kabelska
televizija Ormož.
Člani organa upravljanja: direktor: Marijan Premuš.
Ob-326/07
1. Naziv medija: Notranjske novice, izdajanje časopisov, d.o.o.
2. Sedež: Tržaška cesta 148, 1370 Logatec.
3. Matična številka: 1715941.
4. Ime, priimek, stalno bivališče fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne osebe,
ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 5odstotni delež kapitala ali najmanj 5-odstotni
delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: NEA Invest, poslovne dejavnosti, d.o.o.,
Tržaška cesta 148, 1370 Logatec – 100%.
5. Imena članov uprave oziroma organa
upravljanja in nadzornega organa izdajatelja: Dušan Černigoj.

Ob-346/07
V skladu z 12. in 64. členom Zakona
o medijih Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo kot izdajatelj revije JavnostThe Public objavlja imena oseb, ki imajo v
njegovem premoženju več kot petodstotni
delež. Naslednje fizične osebe imajo kot
ustanovitelji inštituta vsak po 16,66-odstotni delež:
1. Andrew Calabrese, 287 Campus Box,
Boulder, Colorado 80309-0287, ZDA,
2. Hanno Hardt, Gornji trg 10, 1000 Ljubljana, Slovenija,
3. Nick Jankowski, Jacob van Lennepkade t.o. 166, 1054 ZX Amsterdam, Nizozemska,
4. Colin Sparks, 39 Sylthan Avenue, London N225 JA, Velika Britanija,
5. Slavko Splichal, Smrekarjeva 35, 1000
Ljubljana, Slovenija,
6. Michael Traber, 357 Kennington Lane,
London SE11 5QY, Velika Britanija.
Ustanovitelji so tudi člani upravnega odbora inštituta.
Ob-421/07
Ime javnega glasila: Radio Bakla.
Izdajatelj: Noblesse, d.o.o., Rečica 22,
3327 Šmartno ob Paki.
Ime in priimek fizične osebe, ki ima več
kot 5% delež kapitala:
– Martina Steblovnik, Rečica 22, 3327
Šmartno ob Paki,
– Jože Steblovnik, Rečica 22, 3327
Šmartno ob Paki.
Direktorica: Martina Steblovnik.
Ob-422/07
Ime javnega glasila: Radio Energy.
Izdajatelj: Puntar d.o.o., Cesta krških žrtev 135, 8270 Krško.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe
in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljalskih pravic: Puntar Marinka, Anke Salmičeve 73, 8273 Leskovec pri
Krškem, 100%.
Direktor: Marinka Puntar.
Ob-453/07
Seznam fizičnih oseb oziroma firm, ki
imajo v našem premoženjskem stanju najmanj 5-odstotni delež kapitala ali najmanj
5-odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic na dan 31. 12. 2006.
– Mercata, Finančna družba d.d. Ljubljana, Železna cesta 18,1000 Ljubljana,
– M1, d.d. Ljubljana, Kotnikova ulica 25,
1000 Ljubljana.
Nadzorni svet: Bojan Švigelj, Mitja Grum,
Samo Razinger.
Uprava: Branko Bergant.
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Objave gospodarskih družb
Ob-206/07
Na podlagi drugega odstavka 397. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava
družbe Golf in kamp Bled d.d., Bled, objavlja, da je bila proti naslednjemu sklepu
skupščine družbe z dne 29. 8. 2006:
Predlog sklepa glavnega delničarja po
384. členu Zakona o gospodarskih družbah:
3.a) Na predlog delničarja Sava, družba
za upravljanje in financiranje, d.d., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, matična številka
5111358 (glavni delničar), ki je imetnik delnic, ki presegajo 90% osnovnega kapitala
družbe, se delnice preostalih delničarjev
(manjšinski delničarji) prenesejo na glavnega delničarja.
3.b) Z vpisom sklepa o prenosu delnic
v register preidejo vse delnice manjšinskih
delničarjev na glavnega delničarja.
3.c) Glavni delničar je dolžan po vpisu
sklepa o prenosu delnic v sodni register
plačati manjšinskim delničarjem denarno
odpravnino v znesku 4.159 SIT za vsako
delnico vložena izpodbojna tožba.
Golf in kamp Bled d.d., Bled
uprava – direktor družbe
Andrej Šprajc
Ob-261/07
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica,
d.d., na podlagi sprejetega sklepa Skupščine z dne 11. 12. 2006 o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic seznanja delničarje in druge zainteresirane osebe,
da je bilo do vključno 12. 1. 2007 vpisanih
39.742 delnic in da je ostalo še 258 nevpisanih delnic v skupni emisijski vrednosti
10.766,15 EUR.
Delničarje zavarovalnice in druge zainteresirane osebe se vabi, da v drugem krogu
vpišejo želeno število delnic, in sicer z vpisno izjavo v prostorih zavarovalnice, vsak
delovni dan v času vpisa od 9. do 12. ure.
Vpis in vplačilo delnic v drugem krogu se
začne z dnem objave in bo trajal 5 koledarskih dni. Nove delnice morajo biti vplačane v
gotovini na transakcijski račun zavarovalnice pri Abanki Vipi, d.d., Ljubljana, Slovenska
cesta 58, št. 05100-8011704885 najkasneje
do izteka roka za vpis teh delnic.
Delničarji in druge zainteresirane osebe
lahko v drugem krogu vpišejo in vplačajo
delnice ne glede na njihov delež v osnovnem kapitalu zavarovalnice.
Dodatne informacije so vam na voljo na
telefonih 05/66-22-000.
Uprava TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d.
Ob-451/07
Skladno z določilom prvega odstavka
586. člena in določilom 599. člena Zakona
o gospodarskih družbah-1(v nadaljevanju
ZGD-1), uprava družbe Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja obvestilo, da je bila Okrožnemu sodišču v Ljubljani, dne 9. 1. 2007, predložena pogodba
o pripojitvi družbe Slovenija Online – SiOL
internet, d.o.o., kot prevzete družbe k družbi

Telekom Slovenije, d.d., kot prevzemni družbi, ki jo je pred tem pregledal nadzorni svet
prevzemne družbe.
Delničarjem družbe Telekom Slovenije,
d.d., sporočamo, da lahko v roku enega
meseca vsak delovni dan med 10. in 12.
uro na sedežu družbe pregledajo listine kot
jih določa drugi odstavek 586. člena ZGD-1.
Delničarje hkrati opozarjamo na njihove pravice iz četrtega odstavka 586. člena, v skladu s katerim imajo pravico zahtevati prepis
listin iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1
ter na njihove pravice iz tretjega odstavka
599. člena ZGD-1, v skladu s katerim lahko
delničarji prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala,
v roku enega meseca od sprejema sklepa
ustanovitelja prevzemne družbe o soglasju
za pripojitev, zahtevajo, da o soglasju za
pripojitev odloča tudi skupščina prevzemne
družbe.
Uprava Telekom Slovenije, d.d.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-285/07
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, drugič objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki znaša 59.422
EUR se zmanjša za znesek 51.922 SIT, tako
da znaša nominalni znesek osnovnega kapitala 7.500,00 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
Št. 9029
Ob-349/07
Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica,
Naselje heroja Maroka 17, Sevnica, objavlja v skladu z odlokom Občinskega sveta
Občine Sevnica z dne 18. 12. 1996 in v
skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
od dosedanjega 205,749.845,30 SIT na
53,409.948,50 SIT.
Matična številka: 5068088.
Osnovni kapital: 53,409.948,50 SIT.
Družbenik: Občina Sevnica, Glavni
trg 19a, Sevnica je 100% lastnik.
Odgovornost: ne odgovarja.

Upnike pozivamo, da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
Javno podjetje Komunala d.o.o.
Sevnica

Sklici skupščin
Ob-341/07
Na podlagi 40. člena statuta družbe Gardenia Ars florae d.d. uprava sklicuje
10. sejo skupščine
Gardenia Ars florae d.d., Ljubljana, Trg
MDB 4,
ki bo dne 19. 2. 2007 ob 9. uri, v sejni
sobi družbe Gardenia Ars florae d.d., z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
2. Sprejem sprememb statuta družbe zaradi prehoda osnovnega kapitala in nominalnih zneskov delnic na evro.
3. Imenovanje novega nadzornega sveta
družbe in določitev plačila članom nadzornega sveta.
Predlogi sklepov:
K točki 1.: Za predsednika skupščine se
izvoli Gorazd Račič, za preštevalki glasov se
izvolita Nina Pajntar in Lea Rakar.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Erika Braniselj.
K točki 2.: Uprava predlaga, da skupščina sprejme naslednje sklepe:
2.1. Določi se nova nominalna vrednost
ene delnice, ki znaša 4 EUR.
Sedanji osnovni kapital znaša 204.485,90
EUR. Razlika, ki nastane zaradi nove nominalne vrednosti delnice znaša 8.473,90
EUR. Novi osnovni kapital znaša 196.012
EUR. Razlika v višini 8.473,90 EUR se prenese v kapitalske rezerve.
2.2. Spremeni se prvi odstavek tretjega
člena statuta družbe tako, da se glasi:
»Osnovni kapital znaša 196.012 € in je
razdeljen na 49.003 navadne prenosljive
imenske delnice z nominalno vrednostjo
4 €.«.
2.3. Skupščina v skladu s četrtim odstavkom 694. člena ZGD (Ur. l. RS, št. 42/06)
pooblašča nadzorni svet, da v statutu vsebovane zneske v tolarjih z dnem uvedbe
evra preračuna v evre po tečaju zamenjave,
pri čemer se razlike v zaokroževanju izvedejo v skladu z zakonom.
2.4. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da skladno s sklepi sprejetimi na skupščini
določi čistopis statuta družbe.
K točki 3. uprava predlaga, da skupščina
sprejme naslednja sklepa:
3.1. Za novo mandatno obdobje, ki se
začne 29. 1. 2007 se imenuje za predsednika nadzornega sveta Gorazd Račič in za
člana nadzornega sveta Mirko Turk.
3.2. Člani nadzornega sveta za svoje
delo prejemajo mesečno plačilo. Predsednik nadzornega sveta prejme za delo mesečno 900 €, člani nadzornega sveta pa
700 € bruto.
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Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na voljo v tajništvu uprave na sedežu
družbe vsak delovnik med 9. in 15. uro od
dneva te objave do vključno dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
delnic, ki so vpisani v delniško knjigo ali
njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti
pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico uresničijo delničarji ali njihovi pooblaščenci, ki najmanj tri dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu uprave
na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarji in njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom.
Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.
Gardenia Ars florae d.d.
Robert Tomažič
direktor
Ob-392/07
Objavljamo
6. redno skupščino
družbe Heldom, družba za podjetniško
svetovanje, d.d.,
ki jo sklicujemo na podlagi 26. člena Statuta Heldom, družba za podjetniško svetovanje, d.d., in sicer v ponedeljek, dne 19. 2.
2007, ob 12. uri v veliki sejni sobi v 3. nadstropju družbe Helios Tovarna barv, lakov in
umetnih smol Količevo d.o.o., Količevo 65,
1230 Domžale.
Predlog dnevnega reda:
I. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
II. Izvolitev organov skupščine.
III. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi
razrešnice članom uprave in nadzornega
sveta za leto 2006.
IV. Preračun osnovnega kapitala iz SIT
v EUR (skladno z določili ZGD-1) in sprememba statuta.
V. Odobreni kapital.
VI. Razno.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave družbe vsak
delovni dan od 10. do 13. ure.
Število glasov posameznega delničarja
določajo glasovi delnic, ki so po evidenci
v delniški knjigi v njegovi lasti tri dni pred
skupščino.
Glasuje se lahko na naslednja načina:
– z osebno udeležbo: Delničarji se lahko
udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico na skupščini pod pogojem, da
najkasneje tri dni pred dnevom skupščine
prijavijo svojo udeležbo na skupščini na sedežu uprave družbe v registrirni pisarni.
– s pooblastilom: Pooblastilo mora biti
pisno in mora vsebovati splošne podatke
pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo mora biti oddano ob prijavi udeležbe na
skupščini, in sicer najkasneje tri dni pred
dnevom skupščine na sedežu uprave družbe v registrirni pisarni.
V skladu s tem vas pozivamo, da najkasneje do 16. 2. 2007 prijavite svojo udeležbo
oziroma pošljete pooblastilo za zastopanje
na skupščini.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji, ki predstavljajo vsaj 50%

osnovnega kapitala družbe. Če skupščina
ob napovedanem terminu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje z enakim dnevnim
redom dne 19. 2. 2007 ob 13. uri na istem
kraju. Na ponovnem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Predlogi sklepov 6. redne skupščine
družbe Heldom, družba za podjetniško svetovanje, d.d., z dne 19. 2. 2007:
K točki II.
Sklep:
V organe skupščine se izvolijo:
Za predsednika skupščine se izvoli Janez Mirnik.
Za preštevalca glasov se izvolita Matjaž
Osojnik in Anica Urankar.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Majda Lokošek.
K točki III.
Sklep:
1. Bilančni dobiček v višini 116.668,76
EUR (27,958.501,76 SIT) se uporabi za naslednje namene:
– razdelitev za dividende 111.428,46
EUR (26,702.716,15 SIT),
– preneseni dobiček 5.240,30 EUR
(1,255.785,49 SIT).
Bruto dividenda na delnico znaša 0,33
EUR (79,08 SIT).
Dividenda se izplača 5. 3. 2007. Do dividende so upravičeni vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo dva dni po zasedanju
skupščine, tj. 21. 2. 2007.
Kolikor bo, zaradi stanja lastnih delnic, znesek za izplačilo dividend nižji od
111.428,46 EUR (26,702.716,15 SIT), se
razlika razporedi v druge rezerve iz dobička.
2. Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2006.
K točki IV.
Sklep:
1. Osnovni kapital družbe se preračuna
iz SIT v EUR skladno z določili 693. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Nominalni znesek delnice po preračunu
znaša 4 EUR. Obstoječi osnovni kapital po
preračunu znaša 1,350.648 EUR.
Medsebojna razmerja med pravicami povezanimi z delnicami ter razmerje glasovalnih delnic se ne spremeni.
Zaradi uskladitve osnovnega kapitala
z EUR, ki po preračunu znaša 1,350.648
EUR, se razlika v višini 57.402,54 EUR, ki
izhaja iz preračunavanja, razporedi v kapitalske rezerve.
2. Prvi odstavek 4. člena statuta družbe
se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovni kapital družbe znaša 1,350.648
EUR.
Drugi odstavek 4. člena statuta družbe
se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovni kapital družbe je razdeljen
na 337.662 navadnih imenskih delnic, z
nominalno vrednostjo posamezne delnice 4 EUR, v skupni nominalni vrednosti
1,350.648 EUR.
Delnice se izdajo v nematerializirani obliki.«.
3. Skupščina pooblašča nadzorni svet:
– da pripravi čistopis statuta na podlagi
sprejetih sprememb in dopolnitev statuta in
opravi redakcijo besedila statuta, vključno s
preštevilčenjem členov,
– da v statutu navedene zneske izkazane v tolarjih preračuna v eure po tečaju
zamenjave in določi nov čistopis statuta.
K točki V.
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Sklep: črta se 8. člen statuta, ker je potekel 5-letni zakonski rok za uporabo tega
člena (odobreni kapital).
Heldom d.d.
Janez Mirnik
direktor
Št. 5/07
Ob-439/07
Na podlagi točke 4.6. in 6.3. Statuta
delniške družbe Gorica Splošno gradbeno
podjetje d.d., Prvomajska 39, 5000 Nova
Gorica, uprava sklicuje
skupščino
družbe Gorica Splošno gradbeno
podjetje d.d., Prvomajska 39, 5000 Nova
Gorica,
ki bo dne 19. 2. 2007 ob 11. uri v prostorih sejne dvorane na Bazoviški 1 v Novi
Gorici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenujeVerčič Primož, odvetnik iz Ljubljane.
Za preštevalki glasov se izvolita Pavla
Berić in Nevenka Šušmelj.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notarka Eva Lučovnik iz Nove Gorice.
2. Imenovanje revizorja za izredno revizijo pregleda poslovanja družbe za obdobje
2001 do 2005.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovna leta 2001, 2002, 2003, 2004 in
2005 se imenuje revizijska družba Revizijski
center d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4,
1000 Ljubljana.
3. Odpoklic in razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: odpokličeta se člana
nadzornega sveta Tomaž Rojs in Gregor
Veličkov.
4. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: izvolita se novo predlagana člana nadzornega sveta, in sicer Janez Artič, dipl. ekon, spec. in Marko Weber,
dipl. inž. stroj.
5. Predlog sprememb statuta družbe Gorica Splošno gradbeno podjetje d.d.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu.
6. Sprememba osnovnega kapitala.
Predlog sklepa:
6.1. Ugotovi se, da je ves osnovni kapital
družbe vplačan.
6.2. Za nadaljnji razvoj družbe je potrebno povečati osnovni kapital z izdajo novih
delnic.
6.3. Skladno s 353. členom Zakona o
gospodarskih družbah se spremeni Statut
družbe tako, da se za točko 3.9. doda nova
točka 3.10., ki glasi:
»Upravo se pooblasti za najdlje 5 let po
vpisu te spremembe statuta v sodni register, da se dosedanji osnovni kapital družbe
iz 3,459.639,46 € (829,068.000 SIT) poveča do nominalnega zneska 5,189.459,19
€ (1.243,311.328,76 SIT) z izdajo 207.267
novih navadnih delnic v skupni nominalni
vrednosti 1,728.606,78 € (414,243.328,76
SIT). Z namenom povečanja osnovnega kapitala družba izda 207.267 navadnih delnic
z nominalno vrednostjo 8,34 € (2.000 SIT)
ena delnica za vložke, ki so lahko denarni,
stvarni ali stvarni prevzem. Najnižji znesek,
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ki mora biti vplačan za eno delnico je 8,34 €
(2.000 SIT). Delnice se izdajo v nematerializirani obliki. V celoti se izključi prednostna
pravica obstoječih delničarjev do vpisa zgoraj navedenih 207.267 novoizdanih navadnih delnic.
Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe za samostojni izbor strateškega partnerja
kateremu, oziroma katerim, če jih je več, se
ponudi vplačilo novoizdanih delnic na podlagi odobrenega kapitala v skladu s točko 6.3.
tega sklepa.«.
7. Vpis sprememb v sodni register.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet za uskladitev besedila statuta skladno s sprejetimi sklepi in izrecno
za spremembo oziroma dopolnitve statuta
družbe glede sprejetega sklepa pod točko 6
ob izvedenem povečanju kapitala iz naslova
odobrenega kapitala.
Udeležba in pogoji za udeležbo na seji
skupščine
Skupščine se imajo pravico udeležiti
in na njej glasovati delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki le, če so vpisani v
delniško knjigo in če svojo udeležbo pisno
prijavijo družbi tako, da njihova prijava prispe na sedež družbe najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine, to je do 16. 2. 2007
tako, da prijava do tega dne prispe na sedež družbe.
Udeležba se prijavi osebno na sedežu
družbe, po telefaksu, telegramu ali s priporočeno pošto.
Pozivamo vse udeležence, da se ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred začetkom seje, prijavijo z osebno izkaznico ali
drugim identifikacijskim dokumentom in s
podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Pooblaščenci morajo predložiti pisno
pooblastilo, zakoniti zastopniki pa tudi izpis
iz sodnega registra.
Celotno gradivo za skupščino s predlogi
posameznih sklepov je na vpogled na sedežu družbe, Prvomajska 39, 5000 Nova
Gorica (tajništvo), vsak delavnik med 9. in
11. uro, od dneva objave dalje.
Delničarji, ki želijo, da bi bili njihovi eventualni nasprotni predlogi predhodno objavljeni v skladu z zakonom, morajo predlog
podati v pisni obliki z obrazložitvijo upravi
v roku enega tedna po objavi sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic skupščine naslednji dan od neuspelega zasedanja ob 11. uri
v istih prostorih z enakim dnevnim redom.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino na zasedanju zastopanega
osnovnega kapitala.
Gorica Splošno gradbeno podjetje d.d.
uprava družbe
Ob-473/07
Na podlagi 28. člena Statuta družbe
Ajdacom d.d., Šmartinska 152, Ljubljana, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo 20. februarja 2007 ob 10. uri v Kongresni dvorani Mercurius v Ljubljani, Šmartinska 152.
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Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnega predsedstva skupščine.
Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa: skupščina Ajdacom d.d. imenuje delovno predsedstvo v sestavi: predsednik in dva
člana.
2. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe.
Uprava ob pozitivnem soglasju nadzornega sveta predlaga skupščini sprejem
sklepa:
Osnovni kapital družbe se zmanjša iz dosedanjih 4,981.338,67 EUR za 665.503,36
EUR tako, da znaša 4.315.835,31 EUR.
Osnovni kapital se zmanjša, ker je prevelik za obseg poslovanja družbe.
Zmanjšanje se izvede po rednem postopku tj. po 372. in naslednjih členih ZGD.
Ker bo najmanjši emisijski znesek delnic
po zmanjšanju osnovnega kapitala presegal
znesek iz 3. člena 172. člen ZGD združevanje delnic ni potrebno.
Sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala
se objavi v Uradnem listu RS. V objavi se
upnike, katerih terjatve so nastale pred objavo vpisa sklepa o zmanjšanju, opozori, da
lahko v roku 6 mesecev od objave, zahtevajo ustrezno zavarovanje za primer, če ne bi
mogli biti poplačani oziroma zavarovani.
Plačila delničarjem bodo opravljena po
izteku šestih mesecev od objave vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni
register.
Do vplačila so upravičeni delničarji, ki
so vpisani kot imetniki delnic pri KDD na
dan vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega
kapitala v register.
Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe za sprejem sprememb statuta družbe, ki
zahtevajo uskladitev besedila statuta s tem
sklepom.
Gradivo za skupščino Ajdacom d.d. s
predlogi sklepov je delničarjem na vpogled
v dokumentacijsko arhivskem centru, Šmartinska 152, Ljubljana, vsak delovni dan od 9.
do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji in njihovi pooblaščenci
in zastopniki, ki s priporočenim pismom, ki
prispe na sedež družbe najkasneje tri dni
pred sejo skupščine, prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Prijava udeležbe delničarja
je pravočasna, če na sedež družbe prispe
do vključno 17. 2. 2007. Zastopniki in pooblaščenci delničarjev morajo ob priglasitvi
predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Udeleženci se ob prihodu
identificirajo z osebnim dokumentom.
Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
Prostor zasedanja skupščine bo odprt 30
minut pred začetkom zasedanja. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine isti dan ob 11. uri na istem kraju, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Ajdacom d.d.
Borut Baznik
direktor družbe

Ob-474/07
Uprava delniške družbe VIPA družba za
finančno poslovanje in razvoj d.d., Nova Gorica, na zahtevo delničarjev sklicuje
skupščino
družbe VIPA družba za finančno
poslovanje in razvoj d.d., Nova Gorica,
ki bo v stavbi Hotela Lipa, dne 9. 2. 2007
ob 10. uri na naslovu Trg Ivana Roba 7,
Šempeter pri Gorici, v dvorani Modri hram, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti delničarjev, prisotnosti notarja ter izvolitev predsednika skupščine in preštevalca
glasov.
Predlog sklepa: skupščina se seznani, da
je na skupščini prisoten notar ter izvoli predsednika skupščine in preštevalca glasov.
2. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe statuta družbe VIPA družba za finančno poslovanje in razvoj d.d., Nova Gorica v predlaganem besedilu.
3. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in imenovanje člana nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina se seznani z odstopom
Metke Gobec iz nadzornega sveta družbe.
3.2. Za člana nadzornega sveta družbe se
imenuje Jana Grbec. Mandat imenovanega
člana nadzornega sveta traja štiri leta, šteto
od dneva imenovanja na skupščini družbe.
4. Odpoklic člana nadzornega sveta in
imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
4.1. Iz članstva v nadzornem svetu se z
dnem skupščine odpokliče Dušan Vogrinčič.
4.2. Za člana nadzornega sveta družbe
se imenuje mag. Radovan Jereb. Mandat
imenovanega člana nadzornega sveta traja štiri leta, šteto od dneva imenovanja na
skupščini družbe.
5. Potrditev prenosa lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina soglaša s prenosom 10 lastnih delnic na Egidija Birso na
podlagi sklepa skupščine z dne 30. 6. 2006
ob upoštevanju vrednosti 300.000 SIT za lastno delnico.
Gradivo za skupščino družbe, vključno
z besedilom predlaganih sprememb statuta, predlogi sklepov in utemeljitvijo predlogov sklepov, je vsem delničarjem na voljo v
prostorih družbe na naslovu Kidričeva ulica
19, Nova Gorica, vsak delovni dan v tednu
med 9. in 14. uro od objave sklica skupščine dalje.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno in mora biti pred
začetkom zasedanja skupščine predloženo
družbi.
Za uresničevanje glasovalne pravice na
skupščini družbe so upravičeni delničarji, ki
so vpisani v delniško knjigo najmanj 5 delovnih dni pred dnevom skupščine in ostanejo
vpisani do konca seje skupščine ter svojo
udeležbo na skupščini družbe prijavili najkasneje tri dni pred skupščino.
VIPA d.d. Nova Gorica
Borut Kuharič, direktor
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Zavarovanja terjatev
SV 18/07
Ob-461/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 18/07, je bila
garsonjera št. 22, ident. št. 1739-678-022, v
skupni izmeri 27,47 m2, v visokem pritličju
stanovanjske hiše na naslovu Litostrojska
10, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 1937, vl. št.
1284, k.o. Zgornja Šiška, last zastaviteljev
Sabine Skrbiš in Romana Janežiča, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 29. 12. 2006 in aneksa št. 1 z dne 5. 1.
2007, sklenjena s Samom Kuzmo in Diano
Valenčič, kot prodajalcema zastavljena v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.,
s sedežem Ljubljana, Šmartinska 140, za
zavarovanje denarne terjatve v višini CHF
28.800, v evro protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s
pripadki.
SV 17/07
Ob-463/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 17/07 z dne 12. 1. 2007, je
bilo stanovanje št. 3, ki se nahaja v pritličju
večstanovanjske stavbe na Hrušici, Hrušica
58, stoječe na parc. št. 449 k.o. Hrušica,
v skupni izmeri 78,37 m2, last zastaviteljev Primoža Verdnika in Sabine Lavtižar,
vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 28. 10. 2004, sklenjene s
prodajalko Mimko Đuđić, zastavljeno v korist upnice Volksbank – Ljudska banka d.d.,
matična številka 5496527, s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 128a, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 155.000 CHF s
pripadki.
SV 38/07
Ob-465/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 38/07 z dne 12. 1.
2007, je bila nepremičnina – stanovanje št. 7
v 1. nadstropju objekta B3 v izmeri 59,10 m2
in pomožni prostor – shramba v kleti objekta
B3, označena s št. 7-B3, v izmeri 2,79 m2,
zgrajeno na parc. št. 2430/2, k.o. Pobrežje
in odprto parkirno mesto (prostor) s št. 27,
v izmeri 12 m2, ki stoji na parc. št. 2429/13,
2429/11 in 2430/1, vse k.o. Pobrežje in
kar vse sta zastavitelja Španinger Boštjan,
EMŠO 0701979500449 in Kirbiš Barbara,
EMŠO 0202975505253, kot kupca pridobila
na podlagi prodajne pogodbe z dne 25. 7.
2006, ki sta jo sklenila s prodajalcem družbo
Sortima d.o.o., Maribor, 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 47.906 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 2,25%
letno, s trenutno efektivno obrestno mero
v višini 6,30%, s pogodbeno dogovorjenimi
zamudnimi obrestmi v višini 11,50% letno,
z možnostjo odstopa od kreditne pogodbe
s strani upnice v primerih natančno nave-

denih v osmem členu kreditne pogodbe št.
280-22801502986895, 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 6/07
Ob-466/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Alojza Slavka
Kečka iz Ormoža, opr. št. SV 6/07 z dne
11. 1. 2007, je bilo celotno stanovanje identifikacijski znak 0331-00308-0116 v izmeri
92,35 m2, ki se nahaja v mansardi poslovno
stanovanjske stavbe na naslovu Mihovci pri
Veliki Nedelji 10b, 2274 Velika Nedelja, stoječi na parc. št. 1237/1 k.o. Velika Nedelja,
na podlagi pogodbe o uskladitvi zemljiško
knjižnega stanja z dejanskim stanjem z dne
4. 1. 2007, sklenjene med Občino Ormož
ter Meško Darinko in Bratovščak Andjelkom, last zastaviteljev za vsakega do ene
polovice, zastavljeno v korist v upnice Raiffeisenbank Feldbach-Bad Gleichenberg,
reg.Gen.m.b.H., Hauptplatz 18, 8330 Feldbach, Avstrija, ident. št. 2056119, za zavarovanje denarne terjatve v višini 35.000 EUR
s pripadki.
SV 13/07
Ob-467/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 13/07 z dne 11. 1.
2007, je nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 9, v izmeri 37,64 m2, ki se nahaja v
mansardi (V. etaža) večstanovanjske stavbe
v Mariboru, Valvasorjeva ulica 14, stoječe
na parc. št. 438/1, k.o. Tabor, ki je do celote
last družbe Stiks, d.o.o., Krško, Partizanska
pot 3A, na podlagi prodajne pogodbe z dne
25. 10. 2006, zastavljena v korist upnice
Volksbank – Ljudska banka, d.d., Ljubljana,
Dunajska cesta 128A, matična št. 5496527,
za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika
družbe Stiks, d.o.o., Krško, Partizanska pot
3A, v višini 29.210 EUR s pripadki.
SV 16/07
Ob-468/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 16/07, DK 1/07 z dne
9. 1. 2007, je bilo enosobno stanovanje št.
38 v izmeri 45,60 m2, v 4. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Župančičeva 7, 1230 Domžale, s pripadajočimi
kletnimi prostori in ustreznim solastniškim
deležem na skupnih prostorih in napravah
navedene večstanovanjske stavbe, last zastaviteljev Nikolić Slobodana in Ogrinc Marjete, zastavljeno v korist Rokavec Andreja, Gora pri Pečah 10, 1252 Vače, EMŠO
2812976500123, za zavarovanje terjatve v
višini 4.200 EUR s pp.
SV 12/07
Ob-469/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz Ptuja,
opr. št. SV 12/07 z dne 12. 1. 2007, je bila
nepremičnina, ki še ni vpisana v zemljiški

knjigi E Okrajnega sodišča na Ptuju, in sicer
je to poslovni prostor v izmeri 26,90 m2, ki
se nahaja v pritličju poslovno stanovanjske
stavbe na Ptuju, Zelenikova 1, ki ima vhod
iz Krempljeve ulice in stoji na parc. št. 1230,
pripisani k z.k. vl. št. 729 k.o. Ptuj, katerega
lastnik na podlagi prodajne pogodbe z dne
14. 12. 2006, sklenjene s prodajalko Mestno
občino Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, do celote je
zastavitelj Goričan Boris, Na jasi 3, Ptuj,
zastavljena v korist upnice Nove KBM d.d.,
Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka
5860580, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 12.600 EUR s p.p.
SV 13/07
Ob-470/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz
Ptuja, opr. št. SV 13/07 z dne 12. 1. 2007,
je bila nepremičnina, ki še ni vpisana v zemljiški knjigi E Okrajnega sodišča na Ptuju,
in sicer je to stanovanje št. 9, v tretjem
nadstropju in pripadajoči kletni prostor v
skupni izmeri 60,28 m2, v stanovanjskem
bloku Ciril Metodov drevored 16, Ptuj, ki
stoji na parc. št. 1452/4, pripisani k z.k. vl.
št. 472 k.o. Ptuj, katerega lastnica na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17. 12.
2006, sklenjene s prodajalcem Solina Darkom, stanujočim Ciril Metodov drevored 16,
Ptuj, do celote je dolžnica Gačnik Barbara,
stanujoča Ciril Metodov drevored 7, Ptuj,
zastavljena v korist upnice Nove KBM d.d.,
Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka
5860580, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 47.989 EUR s pp.
SV 8/07
Ob-471/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marte Malič iz Novega mesta, opr. št. SV-8/07 z dne 12. 1.
2007, je stanovanje številka 11 v 5. etaži v
izmeri 31,70 m2, v stanovanjskem bloku Nad
mlini 52, 8000 Novo mesto, ki stoji na parc.
št. 579/2.S k.o. Kandija, last zastaviteljev
Alešnik Damjana in Borse Nataše, vsakega
do ½, na podlagi prodajne pogodbe z dne
5. 12. 2006, sklenjene med prodajalko Torkar Tomljanovič Vando in kupcema Alešnik
Damjanom ter Borse Natašo, zastavljeno za
zavarovanje denarne terjatve upnice Hypo
Alpe-Adria-Bank d.d., Ljubljana, Dunajska
cesta 117, matična številka 1319175, za terjatev v višini 56.932,35 CHF v eurski protivrednosti po referenčnem tečaju Evropske
Centralne banke na dan koriščenja kredita, s pogodbeno obrestno mero 6-mesečni CHF Libor +1,70% letno, z zapadlostjo
v 180 mesečnih anuitetah, zadnja anuiteta
zapade v plačilo dne 31. 12. 2021, z možnostjo predčasne zapadlosti terjatve v skladu s
16. členom kreditne pogodbe.
SV 9/07
Ob-472/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marte Malič iz Novega mesta, opr. št. SV-9/07 z dne 12. 1.
2007, je stanovanje številka 11 v 5. etaži v
izmeri 31,70 m2, v stanovanjskem bloku Nad
mlini 52, 8000 Novo mesto, ki stoji na parc.
št. 579/2.S k.o. Kandija, last zastaviteljev
Alešnik Damjana in Borse Nataše, vsakega
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do ½, na podlagi prodajne pogodbe z dne
5. 12. 2006, sklenjene med prodajalko Torkar Tomljanovič Vando in kupcema Alešnik
Damjanom ter Borse Natašo, zastavljeno za
zavarovanje denarne terjatve upnice Hypo
Alpe-Adria-Bank d.d., Ljubljana, Dunajska
cesta 117, matična številka 1319175, za terjatev v višini 60.281,31 CHF v eurski protivrednosti po referenčnem tečaju Evropske
Centralne banke na dan koriščenja kredita, s pogodbeno obrestno mero 6-mesečni CHF Libor +1,70% letno, z zapadlostjo
v 180 mesečnih anuitetah, zadnja anuiteta
zapade v plačilo dne 31. 12. 2021, z možnostjo predčasne zapadlosti terjatve v skladu s
16. členom kreditne pogodbe.
SV 977/06
Ob-476/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane KolencRus iz Trbovelj, opr. št. SV 977/06 z dne
28. 12. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje, ki se nahaja v stanovanjski hiši v Trbovljah, Kolonija 1. maja 32, ki meri 38,70 m2,
last zastaviteljice Mudrinić Gospove, EMŠO
0709953168307, stan. Kolonija 1. maja 32,
Trbovlje, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 16/93 z
dne 19. 10. 1993, sklenjene z družbo Kovit
d.o.o. Trbovlje, kot prodajalko in Mudrinić
Gospovo, kot kupcem, zastavljena v korist
upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 96.260 CHF z vsemi
pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 978/06
Ob-477/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane KolencRus iz Trbovelj, opr. št. SV 978/06 z dne
28. 12. 2006, je bila nepremičnina 022.E,
stanovaje št. 22 v šesti etaži in klet št.
22, v skupni izmeri 71,79 m2, ki se nahaja
v stanovanjski stavbi s parc. št. 772/36,
na naslovu Šuštarjeva kolonija 25, Trbovlje, vpisano v vl. št. 2822 k.o. Trbovlje,
last zastaviteljice Črešnar Andreje, EMŠO
2102972505196, stan. Šuštarjeva kolonija
25, Trbovlje, na podlagi notarskega zapisa, sporazuma o delitvi skupnega premoženja opr. št. SV 954/06, sklenjene dne
21. 12. 2006, med Ramšak Primožem in
Andrejo Črešnar, zastavljena v korist upnice
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Bank Austria Creditanstalt d.d., Ljubljana,
Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka
5446546, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 110.126 CHF z vsemi pripadki ter
morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z
uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 9/07
Ob-478/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane KolencRus iz Trbovelj, opr. št. SV 9/07 z dne 5. 1.
2007, je bila nepremičnina, stanovanje št.
12, ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše
na naslovu Ulica talcev 34, Zagorje ob Savi,
v izmeri 59,21 m2, last dolžnice Ester Križnik, EMŠO 2509967505193, stan. Cesta
9. avgusta 8d, Zagorje ob Savi, do ½, na
podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne
18. 10. 1993 in aneksa z dne 22. 8. 1996,
sklenjene z družbo ETI d.d., kot prodajalko in Ritter Eriko, EMŠO 0509936505198,
in Ritter Ester, EMŠO 2509967505193, zastavljeno v korist upnika Ritter Aleksandra,
EMŠO 1212958501006, stan. Cesta zmage
12a, Zagorje ob Savi, za zavarovanje denarne terjatve v višini 12.200 EUR, z obrestmi
in vsemi pripadki ter morebitnimi stroški,
ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem vračila
terjatve.
SV 10/07
Ob-1335/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz Postojne, opr. št. SV-10/07 z dne 15. 1. 2007,
je bilo stanovanje št. 2, v kleti na naslovu
Vojkova ulica 10a, v Postojni, v skupni izmeri 27,16 m2, ki se nahaja v večstanovanjski
stavbi, ki stoji na parc. št. 3197, k.o. Postojna, last zastavitelja Slobodana Radosavljevića, stanujočega v Postojni na naslovu
Ulica prekomorskih brigad 2, zastavljeno v
korist upnice BKS Bank AG, Bančna podružnica, Dunajska cesta 161, Ljubljana, matična št. 2013649, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 79.100 EUR, s končnim datumom zapadlosti terjatve – vračila posojila
10. 1. 2027 in dogovorjeno obrestno mero v
višini 6-mesečni Euribor + 1,75% letno.
SV 44/07
Ob-1336/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 44/07 z dne 16. 1. 2007,
je nepremičnina, garsonjera št. 14, v izmeri
34,50 m2, v četrtem nadstropju stanovanjske

stavbe na naslovu Trg svobode 25, Tržič,
stoječe na parc. št. 278 in 293/3, obe k.o.
Tržič, last zastaviteljice Andreje Kovač, Ulica
Gorenjskega odreda 18, Kranj, na temelju
prodajne pogodbe, sklenjene 27. 11. 2006 s
prodajalcem Ivanom Maričem, Kovorska c.
55, Tržič, zastavljeno v korist upnice Abanke
Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 33.383,41 EUR,
z obrestno mero v višini 6-mesečni Euribor
+ 2,20 odstotnih točk letno ter z zapadlostjo
glavnice terjatve dne 31. 1. 2027.
SV 42/07
Ob-1337/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška cesta 2, opr. št. SV 42/07
z dne 16. 1. 2007, je bilo stanovanje št. 27,
ident. št. 2636-3894-27, v izmeri 36,75 m2, v
drugem nadstropju stanovanjske stavbe na
naslovu Glavarjeva ulica 49, 1000 Ljubljana,
ki stoji na parc. št. 13/21, 33/14 in 36/2, vse
k.o. Bežigrad, zemljiške knjige Okrajnega
sodišča v Ljubljani, last zastaviteljice Tanje Petrič, Glavarjeva ulica 49, Ljubljana,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 22. 11.
2006, sklenjene med Petrič Tanjo kot kupovalko in Garvanovič Ano kot prodajalko,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična št. 5860571,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
44.872,67 EUR, s pripadki.
SV 43/07
Ob-1338/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška cesta 2, opr. št. SV 43/07
z dne 16. 1. 2007, je bilo stanovanje št. 27,
ident. št. 2636-3894-27, v izmeri 36,75 m2, v
drugem nadstropju stanovanjske stavbe na
naslovu Glavarjeva ulica 49, 1000 Ljubljana,
ki stoji na parc. št. 13/21, 33/14 in 36/2, vse
k.o. Bežigrad, zemljiške knjige Okrajnega
sodišča v Ljubljani, last zastaviteljice Tanje Petrič, Glavarjeva ulica 49, Ljubljana,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 22. 11.
2006, sklenjene med Petrič Tanjo kot kupovalko in Garvanovič Ano kot prodajalko,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična št. 5860571,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
27.097,33 EUR, s pripadki.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 59/2005
Os-208/07
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 59/2005 z dne 8. 1. 2007 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Aloia trgovsko,
storitveno in turistično podjetje, d.o.o.,
Koper, II. Prekomorske brigade 45/d, Koper, matična številka 5595665, šifra dejavnosti G/52.488.
2. V stečajnem postopku se bo za dolžnika uporabljala firma Aloia, d.o.o., Koper
– v stečaju, II. Prekomorske brigade 45/d,
Koper.
3. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Samo Hladnik, Rozmanova 4, Koper.
4. Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do dolžnika.
6. Narok za preizkus terjatev bo dne 6. 4.
2007 ob 8.30 v sobi št. 135/I tukajšnjega
sodišča.
7. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega
sodišča dne 8. 1. 2007.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 8. 1. 2007
St 238/2006
Os-209/07
To sodišče je s sklepom St 238/2006 dne
8. 1. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom KA2D Studio, marketinški inženiring, d.o.o., Opekarska c. 22 A, Ljubljana,
matična številka 2062186, davčna številka
21315256, št. reg. vl. 14131200.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Stevo Radovanović, Kamnoseška ul. 17,
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% protivrednosti EUR
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 23. 3. 2007 ob 11. uri v razpravni dvorani št. V, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 8. 1.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 2007

St 79/2006
Os-210/07
1. Stečajni postopek nad stečajnim
dolžnikom Gostinstvo blondinke, Boris
Krajnc s.p., Zgornja Velka 55a, Zg. Velka, šifra dejavnosti: 45.210 matična št.:
1985060, davčna številka: 22322400, se v
skladu z 99/I členom ZPPSL začne in takoj
zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške tega
postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik izbriše iz sodnega regista.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 1. 2006
St 14/2005
Os-211/07
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Eminent, Podjetje za trgovino in
storitve d.o.o., Tržaška c. 14, Maribor – v
stečaju, se v skladu s 99/II členom ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 1. 2006
St 211/2006
Os-220/07
To sodišče je s sklepom St 211/2006
dne 9. 1. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Elroja d.o.o., Koprska ulica 94,
Ljubljana, matična številka 5935733, vložna številka 12755800.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
odv. Igor Gorše, Pregljeva 1, 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% protivrednosti EUR
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 23. 4. 2007 ob 10. uri v razpravni
dvorani št. III., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 9. 1.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 1. 2007
St 164/2006
Os-221/07
To sodišče je s sklepom St 164/2006
dne 8. 1. 2007 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Cellamp d.o.o., Ljubljana,
Šmartinska 152, matična številka 5304563,
šifra dejavnosti 52.430.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Janez Artič 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
158,60 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 12.50 v razpravni dvorani
št. V/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 8. 1.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 2007
PPN 221/2006
Os-222/07
To sodišče je s sklepom z dne 29. 11.
2006 pod opr. št. PPN 221/2006 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Orbico elektro proizvodnja, trženje, storitve, d.o.o., Ljubljana, Savlje 89, Ljubljana,
matična številka: 5488109, vložna številka:
11229200.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(29. 11. 2006).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti 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).
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Uroš Ilič iz Ljubljane.
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V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Republika Slovenija, DURS,
– B.L.S. poslovne storitve d.o.o. Škof
ljica,
– Poštna banka Slovenije d.d. Maribor,
– Elektro Ljubljana d.d.,
– Stanje Jež, Ul. Bratov Učakar 132, Ljubljana, kot predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 29. 11. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 1. 2007
St 14/2006
Os-223/07
Razpiše se narok za prisilno poravnavo
nad dolžnikom Časarov mlin Petje/Petje
Mlinarstvo, gostinstvo d.n.o., Berkovci
30, 9207 Prosenjakovci, ki bo dne 6. 3.
2007 ob 14.15 v razpravni dvorani št. 12 pri
tukajšnjem sodišču.
Upniki si lahko načrt finančne reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem sodišču v
času uradnih ur v sobi št. 5.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 1. 2007
St 35/2002
Os-224/07
To sodišče je v stečajnem postopku zoper stečajnega dolžnika PST Solkan, Izdelava in vzdrževanje kovinskih konstrukcij
in njihovih delov na terenu, Ilija Ilievski,
s.p., Kidričeva ul. 19, Nova Gorica, 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 javno pravne 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 14/2006
Os-225/07
To sodišče je v stečajnem postopku zoper stečajnega dolžnika Sedex, trgovina
in storitve, d.o.o., Šempeter, Bratuževa
ulica 13a, v stečaju, sklenilo:
Stečajni postopek v tej zadevi se zaključi.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
Okrožnega sodišča v Novi Gorici.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka v sodni register 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 25/2006
Os-226/07
To sodišče je 8. 1. 2007 izdalo sklep opr.
št. St 25/2006, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika INS.KLEP, Zaključna
dela v gradbeništvu, d.o.o., Renče, Trg
34, matična številka 5715318, davčna številka 62868292, šifra dejavnosti 45.450.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki
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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. 11-42218-7110006-00002506.
Dokazilo o plačilu takse je potrebno priložiti
prijavi terjatve.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
7. 5. 2007 ob 8.40 v sobi št. 110/I tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 8. 1. 2007.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 1. 2007
St 14/94
Os-273/07
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Libela Industrija tehtnic in finomehanike p.o. Celje, Opekarniška 2,
Celje, v stečaju, ki se vodi pod opr. št. St
14/49, sklenilo:
Stečajni postopek nad dolžnikom Libela
Industrija tehtnic in finomehanike p.o. Celje,
Opekarniška 2, Celje, se v skladu z določilom 169. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji zaključi.
Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 1. 2007
St 1/98
Os-274/07
Stečajni postopek zoper stečajno maso
TIO Tekstilna industrija Otiški vrh d.d.,
Otiški vrh 53, Šentjanž pri Dravogradu,
opr. št. St 1/98, se zaključi.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 10. 1. 2007
St 26/2006
Os-275/07
Poravnalni senat tukajšnjega sodišča je
s sklepom, ki je postal pravnomočen dne
4. 1. 2007 potrdil prisilno poravnavo dolžnika Alojz Koren s.p., posredništvo in
trgovina Murska Sobota, Zvezna ulica 6,
Murska Sobota.
I. Terjatve upnikov so razvrščene v štiri
razrede, in sicer: razred A, B, C in D.
1. V razred A so razvrščeni upniki, ki imajo svoje terjatve zavarovane z zastavno pravico na premoženju dolžnika. Obveznosti se
reprogramirajo z naslednjimi elementi:
– vse zapadle in neporavnane obresti do
dneva začetka prisilne poravnave se pripišejo glavnici,
– na ugotovljeno stanje glavnice se podaljša rok zapadlosti vračila,
– uvede se moratorij za vračilo glavnice,
– v času moratorija se obresti pripisujejo
glavnici,
– vračilo kredita v skladu z veljavno zakonodajo,
– vsa zavarovanja ostanejo nespremenjena,
– reprogram obveznosti vračila kredita
se sklene pod odložnim pogojem, da je prisilna poravnava pravnomočno potrjena.
2. V razred B so razvrščene terjatve ostalih upnikov, katerim dolžnik poplača terjatve
v višini 20% zneska ugotovljenih terjatev na
dan začetka postopka prisilne poravnave,
najkasneje v roku enega leta od dneva pravnomočnosti sklenjene prisilne poravnave v
enkratnem znesku v nominalni višini.

3. V razred C so razvrščene terjatve SKB
banke d.d. Ljubljana, kateri se prizna ločitvena pravica, SKB banka d.d. Ljubljana
pa se taki pravici odpove do 1/2 v znesku
5,494.526,41 SIT (22.928,25 EUR) ter se
bo tak znesek upoštevalo kot navedeno terjatev. Terjatev tega upnika bo poplačana
v višini 40% ugotovljene terjatve na dan
začetka postopka prisilne poravnave v roku
dveh let od dneva pravnomočno sklenjene
prisilne poravnave. Poplačilo terjatve bo izvršeno na naslednji način:
Znesek plačila 40% od priznane terjatve
v višini 4,395.621,13 SIT (18.342,60 EUR),
na katerega banka obračuna 3% obresti od
dneva začetka postopka prisilne poravnave
do dneva plačila,
– plačilo se izvrši v 24 mesečnih obrokih
tako, da prvi obrok zapade v plačilo naslednji mesec po dnevu pravnomočnosti sklepa
o potrjeni prisilni poravnavi.
4. V razred D spadajo terjatve Nevenke
Ladinek, Zvezna ulica 6, Murska Sobota, ki
celotno svojo terjatev konvertira v poslovni
delež dolžnika, ki se bo preoblikoval v družbo z omejeno odgovornostjo.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 1. 2007
St 19/2006
Os-276/07
To sodišče je dne 10. 1. 2007 izdalo
sklep opr. št. St 19/2006, da se začne likvidacijski postopek zoper dolžnika Lokalna
turistična organizacija LTO Idrija, Zavod
za pospeševanje turizma, Lapajnetova
ulica 7, Idrija, matična številka 1561995,
vložna številka 10405200, davčna številka
45226334, šifra dejavnosti 75.130.
Likvidacijska upraviteljica je Ksenija Toplikar Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58,
5290 Šempeter pri Gorici.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu
senatu v roku 60 dni od dneva objave tega
oklica o začetku likvidacijskega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso
v višini 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar
najmanj 7,93 EUR in največ 158,57 EUR.
Do vrednosti 41,73 EUR se sodna taksa
poravna s sodnimi koleki, ki se nalepijo na
original prijave, nad navedenim zneskom,
pa so upniki dolžni sodno takso poravnati
na TRR št. 01100-8450083641, sklic na št.
11 42218-7110006-1906. Prijava terjatev in
vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
22. 3. 2007 ob 9. uri v sobi 310/III tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 10. 1. 2007.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 1. 2007
St 16/2006
Os-277/07
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Savra, Proizvodnja in trgovina Volčja Draga, d.o.o., Volčja Draga
106, izven naroka dne 10. 1. 2007 sklenilo:
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Savra, Proizvodnja in trgovina, Volčja
Draga, d.o.o., Volčja Draga 106, davčna številka 56941064, matična številka 5325676,
vložna številka 10065000, šifra dejavnosti
15.620, se zaključi.
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V sodni register tega sodišča se pri reg.
vl. št. 10065000 vpiše pravnomočni sklep o
zaključku stečajnega postopka.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo predhodni vpisi 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.
Zoper ta sklep se lahko stečajni dolžnik
pritoži na Višje sodišče v Kopru v osmih
dneh od prejema pisnega odpravka tega
sklepa oziroma od nabitja sklepa na sodno
desko. Morebitno pritožbo se vložit pisno v
dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 1. 2007
St 117/2006
Os-278/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 117/2006 z dne 9. 1. 2007 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
ACTIO, družba za gradbeništvo, trgovino, storitve in gostinstvo d.o.o., Maribor,
Meljska cesta 83.
Matična številka dolžnika je 1426532, šifra njegove dejavnosti pa 52463.
Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko, naj
z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po tej objavi,
prijavijo svoje terjatve (na naslov Okrožno
sodišče v Mariboru, Maribor, Sodna ulica
14). K vlogi naj priložijo dokaz o plačilu sodne takse za prijavo terjatve, ki znaša 2%
vrednosti prijavljene terjatve v EUR, vendar najmanj 100 točk (7,93 EUR) in največ
2.000 točk (158,60 EUR). Vplačati jo morajo na račun sodnih taks tukajšnjega sodišča, in sicer za pravne osebe na račun št.
01100-8450088006 in za fizične osebe na
račun št. 01100-8450088103 (sklicna številka pri obojih 11 42196-7110006).
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Sonja Krajnčič, Ljubljanska ulica 38,
Slovenska Bistrica.
Ustanovi se upniški odbor, katerega člani so:
1. TSP Tovarna sukancev in trakov d.d.,
Maribor, Meljska cesta 74,
2. Kmetijska zadruga Ormož z.o.o., Ormož, Ptujska cesta 12,
3. Republika Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva ulica 20,
4. Keramika Senekovič d.o.o., Maribor,
Meljska cesta 83,
5. delavska zaupnica Brigita Senekovič,
Dolge Njive 2b, Voličina.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko naslovnega sodišča dne 9. 1. 2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 1. 2007
St 56/2005
Os-327/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 56/2005 z dne 10. 1. 2007 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Zidarstvo
fasaderstvo Bafti Gashi, s.p., Paradiž 7,
Tržič, davčna številka: 76837424, matična

številka: 5581015000 in ga z istim sklepom
zaključilo.
Zoper navedeni sklep se upniki lahko pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 1. 2007
St 177/2006
Os-328/07
To sodišče je s sklepom St 177/2006
dne 10. 1. 2007 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom CD Style – Storitve Cvetan
Damijana s.p., Tacenska c. 12, Ljubljana
Šentvid, matična številka 1780506, davčna
številka 41329309.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Staška Mrak Jamnik 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 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 23. 3. 2007 ob 11.15 v razpravni dvorani
št. V, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 1. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 1. 2007
St 33/2005
Os-329/07
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Svila storitve d.o.o. – v stečaju, Ob
Dravi 6, Maribor, se v skladu s 169. členom
ZPPSL zaključi, saj so končana vsa opravila
iz stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 1. 2007
St 50/2006
Os-330/07
1. Z dnem 11. 1. 2007 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Mistrall
– Milan Herbaj s.p., Precetinci 16, davčna
št. 21004277.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica ob
progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti
tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2% od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,57 EUR. Ne plača
se taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
1142200-711000600506.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
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Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 3. 4. 2007 ob 14. uri v sobi št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 11. 1. 2007 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o
začetku stečajnega postopka. Tega dne nastopijo vse pravne posledice začetka stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo
pravice pooblaščencev stečajnega dolžnika
razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 11. 1. 2007
St 78/2004
Os-331/07
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Mizarstvo Kous, Bojan Kous s.p.,
Plečnikova 59, Krog – v stečaju (matična številka 5796567, davčna številka
94218340), se v skladu s prvim odstavkom
169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL, zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 1. 2007
St 30/2006
Os-332/07
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Krepša Lidija s.p. – Capry – finančno
poslovanje, Mezgovci ob Pesnici 33/a – v
stečaju, bo II. narok za preizkus terjatev
dne 3. 4. 2007 ob 9.30, v sobi 26/II tega
sodišča.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 11. 1. 2007
St 46/2006
Os-333/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 46/2006, z dne 11. 1. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Vojsk Bojan s.p.
– Motel Podlehnik, Zakl 43, matična številka 1418726, davčna številka 57003335, šifra dejavnosti 55.100.
Odslej firma glasi: Vojsk Bojan s.p. – Motel Podlehnik, Zakl 43 – 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 9. uri, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
11. 1. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 11. 1. 2007
St 15/2006
Os-334/07
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 15/2006 z dne 6. 12. 2006, ki je postal
pravnomočen dne 28. 12. 2006, potrdilo
prisilno poravnavo med dolžnikom Pololes
Proizvodnja pohištva, Mirko Pomberg,
s.p., Janževski vrh 92, Podvelka ter njegovimi upniki.
II. Razvrstitev terjatev v razrede in način
poplačila terjatev iz posameznih razredov, v
potrjeni prisilni poravnavi je naslednja:
1. razred: ločitveni in izločitveni upniki,
na katere prisilna poravnava ne učinkuje.
2. razred: terjatve upnikov, katerih terjatve bodo poplačane v roku enega leta od
datuma pravnomočnosti sklepa o potrjeni
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prisilni poravnavi, v višini 20%, od ugotovljene glavnice in pripadajočih obresti do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
z obrestmi v višini 0,2% letne obrestne mere
od 18. 7. 2006 do enoletnega roka za končno poplačilo upnikov.
III. Razvrstitev terjatev v razrede in način poplačila terjatev iz posameznih razredov v potrjeni prisilni poravnavi ter seznam
upnikov, katerih terjatve niso bile prerekane, z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov terjatev za izplačilo, z višino
za glasovanje ter procentom glede na vse
ugotovljene terjatve, je sestavni del tega
sklepa.
IV. Potrjena prisilna poravnava ima za
vse upnike, katerih terjatve so bile ugotovljene, moč izvršilnega naslova.
V. Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 10. 1. 2007
St 78/2005
Os-355/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 78/2005 sklep z dne 11. 1. 2007:
V stečajni zadevi nad dolžnikom: Belin
- IPP, Industrijska pralnica perila d.o.o.,
Ratanska vas 16, Rogaška Slatina – v
stečaju, se razpiše III. narok za preizkus
terjatev za dne 7. februarja 2007 ob 9. uri v
sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 1. 2007
St 78/2005
Os-357/07
To sodišče, v stečajnem postopku nad
dolžnikom: Belin – IPP, Industrijska pralnica perila d.o.o., Ratanska vas 16, Rogaška Slatina – v stečaju, razpisuje narok za
obravnavanje osnutka za glavno razdelitev
stečajne mase, ki bo dne 7. februarja 2007
ob 9.15 v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča,
Prešernova 22.
Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.
Osnutek glavne razdelitve stečajne mase
obsega v skladu z dol. 163. člena ZPPSL
naslednje podatke:
1. Višina denarnih sredstev za glavno
razdelitev znaša 621.660,04 € (oziroma
148,974.610,25 SIT).
2. Odstotek poplačila po tem osnutku za
glavno razdelitev glede na vse priznane terjatve rednih upnikov znaša 100%;
kar vse je natančno, v skladu z dol. 163.
člena ZPPSL, razvidno iz osnutka glavne
razdelitve (A33/1-30 in I. št. 259-261), ki je
sestavni del tega oklica.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve
– A33/1-30 in I. št. 259-261) na oglasni deski tukajšnjega sodišča med uradnimi urami
sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 1. 2007
St 123/2006
Os-423/07
To sodišče je s sklepom St 123/2006 dne
11. 1. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Rose Star d.o.o. – v stečaju,
Zaloška cesta 143, Ljubljana, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
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Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 1. 2007
St 208/2006
Os-424/07
To sodišče je s sklepom St 208/2006
dne 11. 1. 2007 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Atier Gostinstvo in trgovina d.o.o., Šišenska c. 17, Ljubljana,
matična številka 2019914, davčna številka
68778449.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Olga Tanko iz Ribnice.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča in v Uradnem listu RS.
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 16. 4. 2007 ob 13.10 v razpravni
dvorani št. IV, Miklošičeva 7, tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
11. 1. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 1. 2007
St 167/2006
Os-425/07
To sodišče je s sklepom St 167/2006 dne
11. 1. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Stojančić Stanko s.p., Ključavničarstvo in varilstvo, Trg borcev NOB
13, Dol pri Hrastniku, matična številka
5258623, številka dejavnosti 28.520.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Majda Šantl 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 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 16. 4. 2007 ob 13. uri v razpravni
dvorani št. IV, Miklošičeva 7, tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
11. 1. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 1. 2007
St 154/2006
Os-426/07
To sodišče je s sklepom St 154/2006 dne
12. 1. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Prima Donna, gostinstvo, trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana, Wolfova

4, matična številka 1545442, vložna številka: 13343300, šifra dejavnosti H/55.301,
davčna številka: 82132399.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Mojca Breznik 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% tolarske protivrednosti 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 16. 4. 2007 ob 13.30 v razpravni dvorani št. I, Oddelka za gospodarsko sodstvo na
Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 1. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2007
St 53/2004
Os-427/07
To sodišče Tavčarejva 9, Ljubljana, razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne
razdelitve v stečajnem postopku nad dolžnikom Dom starejših občanov Medvode
d.o.o.– v stečaju, Zbiljska c. 15, Medvode,
za dne 26. 3. 2007 ob 10. uri v razpravni
dvorani št. III, Oddelka za gospodarsko sodstvo na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo v stečajni pisarni v sobi 10/I med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 1. 2007
St 120/2006
Os-428/07
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 120/2006 dne 11. 1. 2007 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Strugarstvo Breznik d.o.o., Špindlerjeva 30,
Slovenska Bistrica.
Davčna številka: 96871466, matična številka: 2021013.
Odslej firma glasi: Strugarstvo Breznik
d.o.o. – v stečaju, Špindlerjeva 30, Slovenska Bistrica.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Sonja Krajnčič, Ljubljanska 38, 2310 Slovenska Bistrica.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane
s predpisano sodno takso. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
2% vrednosti od vsote prijavljenih terjatev,
vendar najmanj 7,92 € (prej 1.900 SIT) in
največ 158,57 € (prej 38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun za pravne osebe št.:
01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za fizične osebe št.:
01100-8450088103, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
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V. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 5. 4. 2007 ob 10.30 v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 11. 1. 2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 1. 2007
St 35/2005
Os-429/07
Stečajni senat potrdi osnutek za glavno
razdelitev stečajne mase.
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase dolžnika V
Paul-Anna tekstilna dejavnost d.o.o. – v
stečaju, Velika Polana 106, bo dne 27. 3.
2007 ob 14. uri v sobi št. 12 tukajšnjega
sodišča.
Upniki se lahko seznanijo z osnutkom
za glavno razdelitev na stečajnem oddelku tukajšnjega sodišča, soba št. 5, v času
uradnih ur.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 11. 1. 2007
St 40/2006
Os-430/07
Po drugem odstavku 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
– ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžnikom Jožef Kovač s.p., okrepčevalnica
»Legenda«, Štefana Kovača 10, Turnišče
– v stečaju, zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Narok za preizkus upniških terjatev razpisan za dne 5. 2. 2007 ob 9. uri, se prekliče.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 1. 2007

Izvršbe
In 05/00230
Os-36757/06
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št.
In 05/00230, ki ga je dne 14. 12. 2005 izdalo
Okrajno sodišče v Domžalah in rubežnega
zapisnika izvršitelja Gorana Ivkoviča, Breznikova 15, Domžale, je bila nepremičnina,
to je stanovanje št. 69 v izmeri 29,64 m2, na
naslovu Ljubljanska 84, Domžale, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in je last dolžnika do
celote, zarubljena v korist upnika Gradalis
upravljanje d.o.o., Ljubljanska c. 12 F, Trzin,
zaradi izterjave 83.981 SIT.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 14. 12. 2006
In 2005/00897
Os-36758/06
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 13. 7. 2005, opr. št. In 2005/00897, je
bil dne 26. 10. 2006 opravljen v korist upnice
stanovanjske zadruge Emona z.o.o., Letališka c. 5, Ljubljana, rubež stanovanja št.
311, na naslovu Zakotnikova 1, Ljubljana, v
izmeri 13 m2, last dolžnice Lampret Suzane,
Zakotnikova 1, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 12. 2006
In 2006/97
Os-36763/06
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 24. 3.
2006, opr. št. In 2006/111, je bil dne 11. 12.
2006 opravljen v korist Stanovanjskega podjetja RM d.o.o., Polena 6, Mežica, rubež
stanovanja 192/91 SP, v mansardi in kleti

večstanovanjske hiše v Mežici, Partizanska
6, last dolžnikov Mire King in Miroslava Kinga, vsakega do 1/2.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 20. 12. 2006
In 267/2005, In 275/2005
Os-36764/06
Na podlagi sklepa In 267/2005 z dne
23. 5. 2006, ki ga je izdalo Okrajno sodišče
v Trbovljah, je bilo stanovanje št. 9, v 3.
nadstropju v večstanovanjski hiši Naselje A.
Kaple 8b, Hrastnik, v izmeri 57,40 m2, ki pa ni
vpisano v zemljiško knjigo v lasti dolžnika Ramič Hajrudina, Naselje A. Kaple 8a, Hrastnik
– do celote, zarubljeno v korist upnice Toplarne Hrastnik, d.o.o., Hrastnik, zaradi izterjave
80.688,93 SIT s pp in 87.723 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 19. 12. 2006

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 1265/2006
Os-35032/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Cikla
Prom, družba za proizvodnjo, gradbeništvo,
trgovino in storitve d.o.o., Jaskova ul. 18,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
stanovanju št. 72, vpisanem v z.k. vložek št.
E-3/B-74, k.o. Tezno, dne 13. 11. 2006, pod
opr. št. Dn 1265/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe o prodaji stanovanja z dne
11. 12. 1991, o prodaji stanovanja št. 72, v
IX. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Bevkova 1, parc. št. 425/3, k.o. Tezno,
sklenjene med Svila storitve, podjetje za pro
izvodnjo, storitve in trgovino d.o.o., Ob Dravi
6, Maribor, kot prodajalcem in Natašo Klinger, Bevkova 1, Maribor, kot kupovalko in s
katero je prodajalec dovolil vpis lastninske
pravice na ime kupovalke za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 12. 2006
Dn 8230/2006
Os-35033/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dodoma d.o.o., Partizanska 13 a, Maribor, ki ga
zastopa dir. Jožef Murko, za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 11, vpisanem v z.k. podvložek št. 1691/30, k.o. Spodnje Radvanje, dne 15. 11. 2006, pod opr.
št. Dn 8230/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 12. 10.
1993, o prodaji enoinpolsobnega stanovanja št. 11, v II. nadstropju stanovanjske hiše
Borova vas 9, Maribor, parc. št. 162/1, k.o.
Zgornje Radvanje, sklenjene med Petrol,
podjetje za notranjo in zunanjo trgovino ter
finančno poslovanje r.o., Ljubljana, Dunajska 50, kot prodajalcem in Silvom Petkom,
Borova vas 9, Maribor, kot kupcem.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 12. 2006
Dn 13231/2006
Os-36768/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada
Maribor, Grajski trg 1, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 16,
podvl. št. 2983/66, k.o. Pobrežje, dne 23. 11.
2006, pod Dn št. 13231/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe št. 3/91 z
dne 30. 12. 1991, o prodaji stanovanja št.
16, v III. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Vrazova ul. 60, parc. št. 867/3, k.o.
Pobrežje, sklenjene med Slovenskim narodnim gledališčem Maribor, kot prodajalcem
in Olgo Čerič-Jančar, Vrazova 60, Maribor,
kot kupovalko in s katero je prodajalec dovolil vpis lastninske pravice na ime kupovalke
za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 12. 2006
Dn 5819/2004
Os-36769/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Evele Burnić, Greenwiška c. 10 a, Maribor, ki
jo zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p.,
Glavni trg 17 b, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 46, vpisanem
v z.k. podvložek št. 1696/31, k.o. Spodnje
Radvanje, dne 7. 9. 2006, pod opr. št. Dn
5819/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 4. 11. 2002,
o prodaji dvosobnega stanovanja št. 46, v
III. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Kardeljeva c. 57, parc. št. 100, k.o.
Radvanje, sklenjene med Ploj Jožefo, Zg.
Porčič 130, Sveta Trojica in Breznik Cvetko,
Kraigherjeva 1, Lenart, kot prodajalkama ter
Evelo Burnić, Greenwiška c. 10 a, Maribor,
kot kupovalko in s katero sta prodajalki dovolili vpis lastninske pravice na ime kupovalke za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 12. 2006
Dn 1219/2006
Os-36770/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
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zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Boštjana Paumana, Ruška c. 1, Maribor, ki ga
zastopa notarka Breda Horvat iz Maribora,
za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju
št. 4, vpisanem v z.k. podvložku št. 3069/1,
k.o. Tezno, dne 15. 11. 2006, pod opr. št.
Dn 1219/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– aneksa k prodajni pogodbi št 3757/93
z dne 29. 11. 1995, po kateri je bil predmet
pogodbe nakup in prodaja stanovanja št.
4/I v Mariboru, Dogoška 69, sklenjenega
med Mestno občino Maribor, kot prodajalko ter Majdo in Andrejem Hercegom, oba
stan. Dogoška 69, Maribor, kot kupcema,
katerim so razen IV. točke pogodbe, ki se
je spremenila in VI. C točke pogodbe, ki je
bila razveljavljena, ostale določbe pogodbe
v veljavi;
– menjalne pogodbe z dne 1. 12. 1995,
sklenjene med Majdo Herceg in Andrejem
Hercegom, oba stan. Dogoška 69, Maribor
ter Gordano Klemenc, Pot za Bistrico 54,
Zaboršt, Domžale, s katero je Gordana Klemenc dobila stanovanje št. 4, v I. nadstropju
večstanovanjske hiše v Mariboru, Dogoška
69, parc. št. 1958/2, k.o. Tezno, v zameno
za svoje stanovanje in s katero sta Majda
in Andrej Herceg dovolila vpis lastninske
pravice na ime Gordana Klemenc za to stanovanje;
– prodajne pogodbe z dne 18. 12. 1995,
o prodaji dvosobnega stanovanja št. 4, v I.
nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Dogoška 69, parc. št. 1958/2, k.o. Tezno,
sklenjene med Gordano Klemenc, Pot za Bistrico 54, Zaboršt, Domžale, kot prodajalko
in Boštjanom Paumanom, Ruška ul. 1, Maribor, kot kupcem in s katero je prodajalec
dovolil vpis lastninske pravice na ime kupca
za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 12. 2006
Dn 1278/2006
Os-36771/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Tomaža Žela, Makedonska ul. 43, Maribor,
Nevena Kolanovića, Beblova ul. 5, Maribor
in Spone d.o.o., Limbuška c. 2, Limbuš, ki
jih zastopa notarka Breda Horvat iz Maribora, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, vl. št. 2568, k.o. Studenci, dne
15. 11. 2006, pod opr. št. Dn 1278/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 032/2002 z dne 12. 8. 2002, o prodaji nepremičnine, parc. št. 967/7, dvorišče
v izmeri 656 m2, poslovna stavba v izmeri
177 m2 in poslovna stavba v izmeri 121 m2,
vl. št. 2568, k.o. Studenci, sklenjene med
Hypo Leasing Maribor, podjetje za financiranje d.o.o., Ptujska c. 133, Maribor, kot prodajalcem in Spono, podjetje za trgovino, storitve in inženiring d.o.o., Spodnji trg 35-37,
Lovrenc na Pohorju, kot kupcem in s katero
je prodajalec dovolil vpis lastninske pravice
na ime kupca na tej nepremičnini.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 12. 2006
Dn 1048/2005
Os-32791/06
Okrajno sodišče v Novem mestu na podlagi 237. člena, v zvezi z 204. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03),
izdaja oklic o začetku postopka:
začne se postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, potrebne za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini:
– parc. št. 293/1, dvorišče 30 a 95 m2,
– parc. št. 290/2, pot 26 m2,
– parc. št. 290/1, pot 1 a 35 m2,
– parc. št. 295/4, njiva 1 m2,
– parc. št. 295/3, njiva 5 a 57 m2, parkirišče 3 a 83 m2,
vpisani pri vl. št. 1359, katastrska občina
Novo mesto, Okrajnega sodišča v Novem
mestu.
Vsebina listine, katere vzpostavitev se
zahteva, je izvirnik kupoprodajne pogodbe
z dne 4. 10. 2000, sklenjene med Tratnik,
trgovsko, gostinsko in storitveno podjetje,
d.o.o., Raka 45, Raka, kot prodajalcem in
Hypo Leasing d.o.o. Ljubljana, Trg OF 12,
Ljubljana, kot kupcem.
Vknjižba lastninske pravice na zgoraj
omenjenih nepremičninah se zahteva v korist Hipo Leasing, Podjetje za financiranje
d.o.o., Trg Osvobodilne fronte 12, Ljubljana,
MŠ 5834163, do deleža 299/10000.
Poziva se imetnike pravic, da v roku dveh
mesecev od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 11. 2006
Dn 2284/2006
Os-36766/06
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 2284/2006, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 19. 12. 2006
objavlja oklic, ki se nanaša na garažo št.
3/32, v Postojni ob Tržaški cesti, v izmeri
19 m2, stoječo na parc. št. 60/5, k.o. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji garaže, sklenjene med prodajalko Dašo Završnik-Cerović,
Leninov trg 14, Ljubljana in kupcem Zavadlav Žarkom Tržaška cesta 41, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist Zavadlav
Žarka, Tržaška cesta 41, Postojna.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 19. 12. 2006
Dn 4482/2006
Os-33437/06
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom z dne 5. 9. 2006 uveden postopek
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
– menjalne pogodbe z dne 15. 12. 1997,

sklenjene med Podjetjem za stanovanjske
storitve d.o.o. in Hasanagič Jasminom.
Pogodba se nananša na nepremičnino z
identifikacijsko številko 13.E, pripisano pri vl.
št. 3018/14, k.o. Ptuj, v izmeri 105,55 m2, ki
se nahaja v stanovanjskem bloku na naslovu Kajuhova 3 na Ptuju, stanovanje označeno s številko 13/II, do 1/2. pogodba je po
izjavi predlagateljice Refije Omerović, Kicar
31/a, Ptuj, uničena oziroma izgubljena. Na
navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist Refije Omerović, Kicar 31/a, Ptuj, do ene polovice.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 17. 11. 2006
Dn 3011/2005
Os-32792/06
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagateljice Lapajne Alenke, Župančičeva ulica 10,
Kranj, ki jo zastopa notar Miro Košak iz Ljubljane, s sklepom Dn št. 3011/2005 z dne
24. 8. 2006, začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 1. 4. 2003, z vsebino:
– sklenitelji prodajne pogodbe z dne 1. 4.
2003, so Klunder Mojca, roj. 1. 2. 1954, Karlovška cesta 19, Ljubljana, kot prodajalka,
predlagateljica Lapajne Alenka, roj. 8. 11.
1953, Župančičeva ulica 10, Kranj, kot kupovalka in Lapajne Urša, roj. 20. 8. 1977,
Župančičeva ulica 10, Kranj, kot udeležena
stranka,
– predmet prodaje prodajne pogodbe
z dne 1. 4. 2003, so nepremičnine parc.
št. 1250/2 – stavbišče 105 m2 in pašnik
1.217 m2, vpisani pri vl. št. 814, k.o. Lancovo,
– cena nepremičnine iz prejšnje alinee
je bila 35.000 EUR, plačljiva v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije, veljavnem
na dan plačila,
– prodajalka je kupovalki dovolila vknjižbo lastninske pravice,
– pogodba je bila prijavljena za odmero davka na promet nepremičnin dne 2. 4.
2003 in je bil davek v znesku 163.634 SIT
plačan,
zaradi vknjižbe lastninske pravice na nepremičninah parc. št. 1250/2, vpisanih pri
vl. št. 814, k.o. Lancovo, v korist predlagateljice.
Imetnike pravic se poziva, da lahko v
roku dveh mesecev od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 7. 11. 2006
Dn 2818/2006
Os-33436/06
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je
po zemljiškoknjižni sodnici Darji Pukl, v
zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog
Antona Kokola, stan. Kajuhova ulica 15,
Slovenska Bistrica, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, za vknjižbo
lastninske pravice za nepremičnino parc.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
št. 103.E – poslovni prostor št. P 1 v pritličju, Partizanska ulica 8, Slovenska Bistrica
– nestanovanjska raba v izmeri 20,70 m2,
pripisano k vl. št. 2285/1, k.o. Slovenska
Bistrica, s katerim je začelo postopek za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine.
Vknjižba lastninske pravice na zgoraj
navedeni nepremičnini se predlaga v korist Antona Kokola, stan. Kajuhova ulica 15,
Slovenska Bistrica, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 20. 11. 2006

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 38/2006
Os-32775/06
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po
okrajnem sodniku – svetniku Miru Urbančiču, v pravdni zadevi tožeče stranke Jelenič Marije, Račice 21, 6244 Podgrad, zoper
toženo stranko neznane dediče po pokojnem Jelenič Štefanu, umrlem 1931, zaradi lastninske pravice (pcto 190.000 SIT),
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP)
sklenilo:
za začasno zastopnico se imenuje notarko Sonjo Železnik, Bazoviška 3, Ilirska
Bistrica.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 27. 10. 2006
P 37/2006
Os-36715/06
Toženim strankam Amaliji Butinar, Antonu Butinarju, Jožefu Butinarju, Alojziji Dodič in Rozaliji Požar, se na predlog tožeče
stranke postavi začasni zastopnik, odvetnik
Miran Škrinjar, Prešernova 14, Ilirska Bistrica.
Začasni zastopnik ima v postopku za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika od dne izdaje predmetnega sklepa pa vse do takrat, dokler to-

žene stranke ali njihovi pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler CSD
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 20. 12. 2006
In 2002/00119
Os-35836/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. I 2001/00375 z dne
20. 3. 2001, upnice Zavarovalnice Triglav
d.d., OE Kranj, Bleiweisova 20, Kranj, proti
dolžniku Viktorju Šoberju, Cesta Kokrškega
odreda 17, Križe, zaradi izterjave 6,453.176
SIT s pripadki, se pokojnemu dolžniku Viktorju Šoberju, Cesta Kokrškega odreda 17,
Križe, postavi začasnega skrbnika, odvetnika Aljoša Drobniča. Začasni skrbnik bo
pokojnega dolžnika zastopal dokler njegovi
morebitni dediči ali njihovi pooblaščenci ne
bodo nastopili pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 11. 12. 2006
P 75/2005
Os-35465/06
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici Alenki Kuzmič, v pravdni zadevi
tožeče stranke Fljorim Djinaj, stan. Keleminova 9, Maribor, ki jo zastopa Ivan Starčevič,
odvetnik v Mariboru, zoper toženo stranko
Eljifa Redžepi, sedaj Prelovac, obč. Srbica
(Skenderaj), Kosovo, Srbija in Črna Gora,
zaradi razveze zakonske zveze, na podlagi
5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (ZPP) sklenilo:
toženi stranki Eljifu Redžepiju se kot začasni zastopnik postavi odvetnik Ivan Gorjup, Ulica Vita Kraigherja 1, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko, dokler le-ta ali njen pooblaščenec
ne bo nastopila pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 11. 2006

Oklici dedičem
I D 594/2005
Os-32298/06
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v
teku zapuščinski postopek po pokojni Bratuž Vnuk Jolandi, roj. 20. 4. 1943, umrli
24. 8. 2005, nazadnje stanujoči v Ljubljani,
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Kremžarjeva ul. 20, državljanki Republike
Slovenije.
Pokojna je umrla brez oporoke. Od sorodnikov, ki bi lahko prišla v poštev pri dedovanju, sta še živeča zap. sestra Cotič Adela,
stan. v Italiji in zap. brat Božidar Bratuž stan.
v Novi Gorici, vendar sta se dedovanju po
pok. odpovedala. Sodišču pa ni znano ali je
še kaj dedičev, ki bi bili lahko poklicani k dedovanju po pokojni Bratuž Vnuk Jolandi.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse dediče po pokojni
Bratuž Vnuk Jolandi, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica in oklica na sodni deski sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s
katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2006
D 326/06
Os-36754/06
Pri tem sodišču zapuščinski postopek po
pok. Mariji Macarol, pok. Ivana, roj. 31. 8.
1911, ki je umrla 28. 1. 1999, iz Trsta, Via
Domus Civica 9, Italija.
Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem
poziva vse morebitne dediče, da se v roku
enega leta od objave tega oklica in oklica na
sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri
sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 18. 12. 2006
D 54/2006
Os-34604/06
Elizabeta Butul, roj. Bon, roj. 15. 11.
1902, iz Kreda št. 71, nazadnje stanujoča
Vincey-Vogezi, 4 Rue du Moulin, Francija,
je umrla dne 26. 2. 1985 in ni zapustila
oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne bo zglasil noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 1. 12. 2006
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 2009/2006
Rg-36027/06
Družba Active Tools, programska
orodja, Kranj, d.o.o., s sedežem Planina
3, Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/06031/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzameta
Bobnar Žiga, Zoisova ul. 48, Kranj in Porenta Robert, Breg ob Savi 58a, Mavčiče.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 12. 2006
Srg 1987/2006
Rg-37165/06
Družba ŽI VO BO Cerkovnik & Co.,
družba za športne dejavnosti, d.n.o., s
sedežem Kamnje 42, Bohinjska Bistrica,
vpisana na reg. vl. št. 1/06881/00, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzame
Cerkovnik Boštjan, Kamnje 42, Bohinjska
Bistrica.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 27. 12. 2006
Srg 2069/2006
Rg-37353/06
Družba AMD servis, izobraževanje, trgovske in druge storitve, Kranj, d.o.o., s
sedežem Koroška cesta 53/D, Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/03923/00, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame AMD
Kranj, Koroška cesta 53/d, Kranj.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 27. 12. 2006
Srg 14011/2006
Rg-36693/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Bezlaj & Etras
storitve, trgovina in proizvodnja, k.d., Mengeš, Detelova 9, objavlja sklep:
Bezlaj & Etras storitve, trgovina in pro
izvodnja, k.d., Mengeš, Detelova 9, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 11. 12. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družabnika sta Marija Bezlaj, Mengeš,
Detelova ulica 9 in Marko Bezlaj, Blejska
Dobrava, Kočna 10B, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2006
Srg 12894/2006
Rg-36699/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Moa finančni inženiring d.o.o., Ul. V Kokovšek 67, Ljubljana
Črnuče, objavlja sklep:
družba Moa finančni inženiring d.o.o.,
Ul. V Kokovšek 67, Ljubljana Črnuče, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 15. 11. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Mole Ana, Ljubljana Črnuče, Ulica V Kokovšek 6, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 2006
Srg 13493/2006
Rg-36700/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Dovia d.o.o. poslovanje z nepremičninami, Trubarjeva 52,
Ljubljana, objavlja sklep:
družba Dovia d.o.o. poslovanje z nepremičninami, Trubarjeva 52, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 30. 11. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Zavadlav Marija, Ljubljana, Brilejeva ulica 4, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu

396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 2006
Srg 13492/2006
Rg-36702/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe M & M
Yachting – Skok in partner družba za storitve, k.d., Ljubljana, Celovška cesta 269,
objavlja sklep:
družba M & M Yachting – Skok in partner
družba za storitve, k.d., Ljubljana, Celovška
cesta 269, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 21. 11. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnici sta Maruša Pečečnik, Grintovška 14, Kamnik in Marina Skok, Celovška
cesta 269, Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenici.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 2006
Srg 13669/2006
Rg-36705/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Rafison podjetje
za računovodsko-finančne storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Clevelandska 23, objavlja sklep:
družba Rafison podjetje za računovodsko-finančne storitve, d.o.o., Ljubljana,
Clevelandska 23, reg. št. vl. 1/20581/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 1. 12. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenik je Blažič Tomaž, Ulica 6. junija
12A, Ivančna Gorica, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah - 1 dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2006

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Srg 13505/2006
Rg-36707/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Otto elektronika
Elektroerozijski inženiring d.o.o., Dimičeva
9, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Otto elektronika Elektroerozijski inženiring d.o.o., Dimičeva 9, Ljubljana, reg. št. vl. 1/30928/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 30. 11. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Martinčič Tomaž, Vipavska 30, Ljubljana in Otto Mark, Kettejeva
ulica 9, Kamnik, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah - 1 dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2006
Srg 13928/2006
Rg-37130/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Kanvas trgovina, zastopanje, posredovanje uvoz-izvoz,
d.o.o., Industrijska cona, Prevale 5, Trzin,
objavlja sklep:
družba Kanvas trgovina, zastopanje,
posredovanje uvoz-izvoz, d.o.o., Industrijska cona, Prevale 5, Trzin, reg. št. vl.
1/22140/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnika z dne 8. 12. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Židan Franc, Zduša 4b, Kamnik, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah - 1 dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 12. 2006
Srg 13930/2006
Rg-37140/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Šubelj & Koco
podjetje za elektroinštalacije, d.n.o., Podmolnik, Gobarska pot 24, Ljubljana Dobrunje, objavlja sklep:
družba Šubelj & Koco podjetje za elektroinštalacije, d.n.o., Podmolnik, Gobarska pot 24, Ljubljana Dobrunje, reg. št. vl.
1/35628/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 8. 12. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družabnika sta Šubelj Stanislav, Podmolnik, Gobarska pot 24, Ljubljana Dobrunje in
Kocjančič Matej, Lobček 33, Grosuplje, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah - 1 dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 12. 2006
Srg 14112/2006
Rg-37151/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Grom, Grčman
& Renčelj, informacijske rešitve, d.n.o., Stari
log 13, Stara Cerkev, ki jo zastopa notarka
Nina Češarek iz Kočevja, Trg zbora odposlancev 66, objavlja sklep:
družba Grom, Grčman & Renčelj, informacijske rešitve, d.n.o., Stari log 13,
Stara Cerkev, reg. št. vl. 1/34831/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 14. 12. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Grčman Andrej, Stari log
13, Stara Cerkev in Renčelj Tina, Ulica 1.
tankovske brigade 7, Sežana, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah - 1 dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 12. 2006
Srg 14304/2006
Rg-37157/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Anže, podjetje za storitveno in proizvodno dejavnost,
d.o.o., Ljubljana, Berčonova pot 23, objavlja
sklep:
družba Anže podjetje za storitveno in
proizvodno dejavnost, d.o.o., Ljubljana,
Berčonova pot 23, reg. št. vl. 1/18758/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 19. 12. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Anžič Miro, Berčonova pot
23, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah - 1 dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
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sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 12. 2006
Srg 853/2006
Rg-36709/06
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Ella – podjetje za trgovino, pro
izvodnjo in poslovne storitve, Vidonci
d.o.o., Vidonci 127, 9264 Grad, reg. št. vl.
1/00742/00, matična številka 5450799, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča
v Murski Soboti, preneha po skrajšanem
postopku brez likvidacije.
Družbenika Vlaj Ella in Vlaj Ludvik, oba
Vidonci 127, 9264 Grad, izjavljata, da so poplačane vse obveznosti družbe Ella – podjetje za trgovino, proizvodnjo in poslovne
storitve, Vidonci d.o.o., Vidonci 127, 9264
Grad in da so urejena vsa razmerja z delavci družbe.
Družbenika prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe,
pri čemer za morebitne preostale obveznosti
odgovarjata z vsem svojim premoženjem.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko upniki ali pristojni organi v 15 dneh od objave sklepa
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 12. 2006
Srg 1186/2006
Rg-37351/06
Družba Veletra Organizacija in transport blaga Dobrovo d.o.o., s sedežem
Gregorčičeva 6, 5212 Dobrovo, vpisana
pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. vložka 1-939-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 22. 12. 2006.
Ustanovitelj družbe je Leban Robert,
Ledine 8, 5000 Nova Gorica, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od dneva objave, sicer bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je
sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 12. 2006
Srg 1200/2006
Rg-37352/06
Družba Poly Proizvodnja in trgovina
d.o.o. Tolmin, s sedežem Brunov drevored 37, 5220 Tolmin, vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, v registru s št. vložka
1-2377-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljice družbe z dne
18. 12. 2006.
Ustanoviteljica družbe je Anita Duša,
Brunov drevored 37, Tolmin, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljici.
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Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od dneva objave, sicer bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je
sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 12. 2006
Srg 789/2006
Rg-36904/06
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe RNG proizvodnja, trgovina in posredništvo d.o.o., Trebnje, Kidričeva
ulica 29, objavlja sklep:
družba RNG proizvodnja, trgovina in
posredništvo d.o.o., Trebnje, Kidričeva
ulica 29, vpisana na reg. vl. št. 1/04039/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 19. 12. 2006.
Družba ima urejena vsa razmerja z delavci in poplačane vse obveznosti.
Ustanovitelji in edini družbeniki so: Gole
Mira, Trebnje, Kidričeva ulica 29, Nagode
Vojko, Ljubljana, Ramovševa ulica 18 in
Repše Jože, Novo mesto, Jedinščica 46, z
ustanovitvenim kapitalom 20,826.384,22 SIT,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se osnovni kapital v znesku
20,826.384,22 SIT in preostalo premoženje družbe v celoti prenese na Gole Miro,
Nagode Vojka in Repše Jožeta, vsakemu
v sorazmerju s svojim osnovnim vložkom
v družbi.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
427. in 428. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 21. 12. 2006

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

5 / 19. 1. 2007 /

Stran

387

Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Baran Klara, Kuželj 018, Vas, potni
list, št. P00831967, izdala UE Kočevje.
gnh-247714
Bećiri Sedat, Raičeva ulica 004, Maribor,
potni list, št. P01118581, izdala UE Maribor.
gnj-247712
Bevčič Gabrijela, Zgornje Bitnje 032,
Žabnica, potni list, št. P00107253, izdala
UE Kranj. gnf-247866
Burica Dolinar Marta, Dragomelj 067A,
Domžale, potni list, št. P00229885, izdala
UE Domžale. gnk-248011
Čatak Darko, Alpska cesta 017, Bled,
potni list, št. P00408797, izdala UE
Radovljica. gng-247865
Hajdić Sanela, Jenkova cesta 011,
Velenje, potni list, št. P00484722, izdala UE
Velenje. gnp-248006
Hajrić Velida, Trg na Stavbah 002, Litija,
potni list, št. P00555493, izdala UE Litija.
gnq-248005
Karadžić Ermin, Jurčeva ulica 018,
Ljubljana – Šentvid, potni list, št. P00482354,
izdala UE Ljubljana. gnd-247868
Knez Maša, Hranilniška ulica 009,
Ljubljana, potni list, št. P00020975, izdala
UE Ljubljana. gnm-247709
Kolman Boris, Tepanjski Vrh 014,
Slovenske Konjice, potni list, št. P01154340,
izdala UE Slovenske Konjice. gnn-247708
Korsika Marija, Skopčeva ulica 001,
Ljubljana, potni list, št. P00772935, izdala
UE Ljubljana. gnd-247718
Kozar Anton, Mele 14, Radenci,
maloobmejno prepustnico, št. KG 944,
izdala UE Gornja Radgona. gnc-247669
Kozar Marija, Mele 14, Radenci,
maloobmejno prepustnico, št. KG 944,
izdala UE Gornja Radgona. gnb-247670
Mahnič Danijela, Komen 132, Komen,
potni list, št. P00429829, izdala UE Sežana.
gnc-247869
Mahovič Vid, Budičinova ulica 007, Koper
– Capodistria, potni list, št. P00470749,
izdala UE Koper. gnq-247705
Marega Anaajvi, Mlinska pot 012,
Ljubljana – Črnuče, potni list, št. P00593805,
izdala UE Ljubljana. gne-247867
Marinič Jaka, Lamutova ulica 020,
Ljubljana, potni list, št. P00836851, izdala
UE Ljubljana. gnf-247716
Markovič Tanja, Štefan pri Trebnjem
016A, Trebnje, potni list, št. P00773589,
izdala UE Trebnje. gnn-248008
Markulj Leban Jaglenka, Grčarjeva ulica
006, Celje, potni list, št. P00799006, izdala
UE Celje. gng-247715
Mašat Suzana, Novo naselje 023,
Bistrica ob Dravi, potni list, št. P00753342,
izdala UE Ruše. gno-247707
Memeti Sevdije, Zlatoličje 109, Starše,
potni list, št. P00681189, izdala UE Maribor.
gni-247713
Osterman Natan, Grablovičeva ulica
030, Ljubljana, potni list, št. P00175403,
izdala UE MNZ. gnl-247710

Partalo Tatjana, Goriška cesta 057,
Velenje, potni list, št. P01126691, izdala UE
Piran. gno-248007
Pavić Nada, Čopova ulica 004, Žalec,
potni list, št. P00521738, izdala UE Žalec.
gnm-248009
Petravić Zrinka, Smrečnikova ulica 026,
Novo mesto, potni list, št. P00448395, izdala
UE Novo mesto. gnp-247706
Pretnar Darko, Pipanova cesta 094,
Šenčur, potni list, št. P00059847, izdala UE
Kranj. gnb-247870
Skrt Bine, Svetosavska ulica 024,
Ljubljana, potni list, št. P00770691, izdala
UE Ljubljana. gnk-247711
Šimenc Tanja, Vrhpolje pri Kamniku 257,
Kamnik, potni list, št. P00927013, izdala UE
Kamnik. gnj-248012
Škofic Janez, Litijska ulica 001A,
Domžale, potni list, št. P00133203, izdala
UE Domžale. gne-247717
Valenčak Samo, Pristava, Kostanjeviška
cesta 24, Nova Gorica, maloobmejno
prepustnico, št. AI 000120661. gnp-247881
Zagoričnik Nives, Erjavčeva cesta 004,
Ljubljana, potni list, št. P00304585, izdala
UE MNZ. gnl-248010
Žnidarič Stanislav, Mladinska ulica 5,
Gornja Radgona, maloobmejno prepustnico,
št. AG 22563, izdala UE Gornja Radgona.
gnk-247886

Osebne izkaznice preklicujejo
Bale Marko, Sv. Vrh 6, Trebnje, osebno
izkaznico, št. 002037390. gnf-247941
Bišić Harun, Ulica Staneta Bokala 1/a,
Jesenice, osebno izkaznico, št. AH 25693
– za tujca. gnf-247641
Bogataj Saša, Bukovica 30, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001134675.
gnm-247634
Bokan Zoran, Sodišinci 21, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001015829.
gns-247853
Bombek Nada Milena, Prešernova
cesta 21, Radomlje, osebno izkaznico, št.
000300048. gnp-247956
Bratanič Danijela, Bukošek 9, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
000953491.
gnr-247854
Breznik Mihael, Žitence 55, Lenart
v Slov. goricah, osebno izkaznico, št.
000754876. gnt-247827
Brovč Peter, Kostanjevica na Krasu 43,
Kostanjevica na Krasu, osebno izkaznico,
št. 000964724. gnr-247904
Cerjak Davorin, Mrčna sela 10/a,
Krško, osebno izkaznico, št. 000242697.
gni-247838
Cunja Leander, Spodnje Škofije 36,
Škofije, osebno izkaznico, št. 000026747.
gnd-247893
Čaušević Arif, Bernardinska reber 7,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
000360054. gnu-247951
Černugelj Martina, Podzemelj 14,
Metlika, osebno izkaznico, št. 000355008.
gnc-247944

Čuk Helena, Planina 14, Planina, osebno
izkaznico, št. 001617524. gnq-247605
Dodič Dostana, Kraljeva ulica 1, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000307861. gng-247890
Dominić Jelka, Vuhred 99, Vuhred,
osebno
izkaznico,
št.
001174821.
gnp-247856
Dragin
Branko,
Lokavec
129/a,
Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 000791116.
gnc-247694
Dubinović Tina, Fala 31, Ruše, osebno
izkaznico, št. 002045540. gne-247742
Festić Lejla, Strossmayerjeva ulica 11,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000652521.
gnd-247568
Filak Jože, Griblje 69, Črnomelj, osebno
izkaznico, št. 001408149. gnn-247958
Fuchs Darja, Spodnja Bela 15,
Preddvor, osebno izkaznico, št. 001621521.
gnu-247576
Fuchs Leon, Spodnja Bela 15, Preddvor,
osebno
izkaznico,
št.
001840564.
gns-247578
Fuchs Nico, Spodnja Bela 15, Preddvor,
osebno
izkaznico,
št.
001854472.
gnt-247577
Gašparič Jožef, Nova vas pri Ptuju 122,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000193300.
gnl-247760
Gašparič Martin, Grajena 27, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001724714. gnb-247920
Gatej
Barbara,
Gorenji
Novaki
27/b, Idrija, osebno izkaznico, št. 001198558.
gnp-247606
Gerdina Marija, Kvedrova cesta 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000699855.
gnj-247662
Goličnik Igor, Nove Trate 20, Mozirje,
osebno
izkaznico,
št.
001235124.
gnk-247761
Goljevšček Milojka, Ulica Nikole Tesle
39, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico,
št. 001699448. gnj-247737
Grilc Tatjana, Pipanova cesta 10,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 000406365.
gnv-247575
Grl Matej, Harije 2, Ilirska Bistrica, osebno
izkaznico, št. 001949089. gnc-247769
Gršič Rafael, Vrh nad Želimljami 181,
Horjul, osebno izkaznico, št. 001751662.
gnu-247651
Grželj Jadran, Jurišče 30, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
000296573.
gns-247603
Hočevar Andrej, Občice 15, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001540412.
gnq-247630
Horvat Jožef, Ulica dr. Hrovata 3,
Ormož, osebno izkaznico, št. 000926200.
gnh-247939
Horvat Sabina, Tišina 8, Tišina, osebno
izkaznico, št. 001235768. gnu-247851
Horvat Silvester, Ulica Prekmurske
čete 140, Črenšovci, osebno izkaznico, št.
001854735. gnv-247775
Ismaili Erdžan, Cesta 2. grupe odredov
27, Ivančna Gorica, osebno izkaznico, št.
001749850. gnt-247927
Ivič Tilen, Betnavska cesta 8, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001767642.
gnb-247570
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Jalušič Vlasta, Golnik 26, Golnik, osebno
izkaznico, št. 001142534. gnw-247574
Jerak Andrej, Ulica Hermana Potočnika
23, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001298207. gnh-247664
Jevšnik Marko, Elektrarniška cesta
17, Brestanica, osebno izkaznico, št.
001212588. gnj-247837
Jurca Jerneja, Cesta na trato 17,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001167325.
gnk-247836
Jurčevič Nataša, Cesta zmage 92,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001806200.
gnf-247566
Kališnik Teodor, Kogojeva ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000770955.
gny-247647
Kek Alja, Visoko 103, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001996177. gnl-247660
Kermavner Janez, Seliškarjeva ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000436677.
gns-247653
Klemenc Polona, Cesta na Ključ 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000874970.
gnz-247646
Klinc Slavko, Proti jezam 36, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000297335.
gnx-247898
Knez Alenka, Vreskovo 14, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
001082053.
gng-247915
Kobe Ana, Log 1, Postojna, osebno
izkaznico, št. 001821348. gnq-247780
Kokalj Doris, Kidričeva cesta 24, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001965644.
gnz-247846
Končan Maja, Lesno Brdo 86, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
001890394.
gnf-247766
Korbar Aljaž, Kopivnik 29/d, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001849070.
gni-247613
Kos Robert, Srednji Dolič 22/c, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 000274947.
gnb-247945
Košir Tatjana, Turjak 34, Velike
Lašče, osebno izkaznico, št. 001122981.
gnq-247655
Koštomaj Aleš, Slomškov trg 7,
Celje, osebno izkaznico, št. 001724944.
gnf-247591
Kotnik Klemen, Vrunčeva ulica 4, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001800042.
gnu-247826
Kovačič Saša, Ulica prekomorskih
brigad 10, Tolmin, osebno izkaznico, št.
001025720. gnv-247825
Kozamernik Blanka, Cesta na Brdo 132,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001476721.
gni-247663
Kozina Mihael, Struževo 38/a, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001584930.
gno-247932
Krapež Tomaž, Cesta na Markovec 61,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001439040. gnm-247584
Krašnja Gregor, Vrtnarija 6/b, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
000617747.
gno-247607
Kraupner Irena, Beričevo 28, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 000681184.
gns-247953
Krautberger Vesna, Sv. Primož nad Muto
94, Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št.
001936711. gno-247736
Krek Jožefa, Ilirska Ulica 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000566715.
gnv-247650
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Krničar Bojan, Stošičeva ulica 6,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001863779.
gnq-247580
Krničar Vida, Stošičeva ulica 6,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000445942.
gnr-247579
Lampe Alojzij, Stranska pot 3, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
001558963.
gne-247842
Lavtar Damjan, Kvedrova cesta 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001922397.
gnl-247735
Lenček Margita, Gregorčičeva ulica 15,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001195687.
gnv-247750
Lesjak Darjan, Pod gradom 21,
Mokronog, osebno izkaznico, št. 001944738.
gnx-247823
Leskovar Leopold, Leonova ulica 11,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000276461. gnw-247899
Leskovar Olga, Leonova ulica 11,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000276459. gnv-247900
Ličen Andreja, Kokrica, Grosova ulica
15, Kranj, osebno izkaznico, št. 001248739.
gnp-247931
Lipnik Štefanija, Cesta na grad
34, Podčetrtek, osebno izkaznico, št.
000040510. gnv-247625
Logar Nina, Velesovska cesta 9,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 002004771.
gnj-247612
Lončarič Olga, Betnavska cesta 110,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001391922.
gng-247565
Lončarič Stojan, Rožengrunt 12, Lenart
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001252347. gns-247632
Lovrenčič Franc, Vosek 43, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000655061.
gnb-247845
Majhen Patrik, Drakšl 26/a, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
001922549.
gnx-247923
Malajner Pavel, Miklavška cesta 43,
Hoče, osebno izkaznico, št. 001444186.
gnh-247564
Malec Anton, Osredek pri Zrečah 18,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
001843279. gnw-247849
Marc Žan, Gaberje 55, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001364216.
gnb-247695
Marhold Brigita, Plintovec 11, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 000159455.
gnw-247624
Marjetič Maja, Strniševa cesta 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001140864.
gnn-247658
Markovič Janez, Ulica Toma Brejca 5/a,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000778646.
gnx-247748
Marsič Romeo, Kvedrova cesta 7,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
002057179. gnn-247583
Martinčič Vito, Župančičeva ulica 2,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000359303. gne-247892
Medic Srečko, Roblekovo naselje
1, Radovljica, osebno izkaznico, št.
000676195. gnz-247571
Mencinger Ljudmila, Ulica Viktorja
Kejžarja 27, Jesenice, osebno izkaznico,
št. 000096349. gnj-247762
Mernik Jožef, Pliberškova ulica 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000377711.
gnn-247558

Mihelak Vesna, Kavče 12/a, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001645226.
gnz-247771
Mirnik Aleš, Jenkova ulica 23, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000140524.
gng-247590
Mohorko Jasmina, Mlekarniška ulica 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001597438.
gnc-247569
Mrevlje Romeo, Martinuči 1/c, Renče,
osebno
izkaznico,
št.
002015364.
gny-247697
Murn Marija, Cesta 5. maja 9/b,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001558291.
gnd-247843
Naglič Branko, Čežarji, Cesta I. Istrske
brigade 73, Koper – Capodistria, osebno
izkaznico, št. 000817328. gni-247888
Nardin Nejc, Jamova cesta 48,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001177942.
gno-247657
Nerat Silva, Zavita ulica 7, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001043015.
gnm-247559
Neubauer Rok, Podplešivica 22, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 001641689.
gno-247782
Ozmec Sonja, Drakšl 26/a, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
001922448.
gnw-247924
Pečar Adrijana, Na griču 16, Šentilj
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001664361. gny-247622
Pečar Zvezdana, Na griču 16, Šentilj
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001556950. gnx-247623
Peer Samo, Pot k ribniku 12, Rogatec,
osebno
izkaznico,
št.
001819547.
gny-247897
Peljhan Mojca, Prušnikova ulica 44,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000290067.
gni-247563
Peršič Tadeja, Ulica Nikole Tesle 39,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
001699450. gng-247740
Pesjak Marjan, Gregorčičeva ulica 1,
Bled, osebno izkaznico, št. 001518322.
gny-247572
Pesko Leopold, Bodriška vas 12/a,
Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št.
000565547. gnt-247627
Pikec Roman, Smledniška cesta 91,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000452710.
gnp-247581
Pivk Katarina, Strmica 20, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
001539213.
gnn-247608
Plavc Bojan, Strossmayerjeva ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001762691.
gnr-247654
Pliberšek Ana, Kalše 36, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000076825.
gnt-247902
Pogačnik Anton, Ilirska cesta 9,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000058604.
gni-247763
Pograjc Božena, Ljubljanska cesta 4/a,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000278220.
gnq-247830
Polanec Anja Jelka, Talce 31, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 001989542.
gnu-247776
Polanec Brigita, Talce 31, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 001829920.
gnt-247777
Poredoš Iztok, Čirčr 45, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001146376. gnn-247933
Prosen Ksenija, Rozmanova ulica
13, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001707778. gnu-247926
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Radenović Trifun, Cankarjeva ulica
54, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000973585. gnq-247905
Rataj Jožef, Okrog 4, Trebnje, osebno
izkaznico, št. 000268529. gne-247942
Rebolj Vanda, Kettejeva ulica 4,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001136267.
gnn-247833
Repič Sabina, Hrastje 30, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001744837. gnq-247930
Repovž Polona, Zikova ulica 6,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001020829.
gns-247828
Romšak Nuška, Črna pri Kamniku 12,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001905552.
gnp-247831
Sadar Marko, Dečja vas pri Zagradcu 8,
Zagradec, osebno izkaznico, št. 001568374.
gnr-247929
Salom Demian, Koroška cesta 57,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001892494.
gne-247567
Simon Franc, Krtina 37/a, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000172689.
gnu-247751
Simončič Peter, Apnenik pri Boštanju 51,
Boštanj, osebno izkaznico, št. 001228031.
gnj-247637
Smej Štefan, Lipovci 203/a, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000598893.
gnv-247850
Smerkolj Artur, Pot na žago 17,
Idrija, osebno izkaznico, št. 002054710.
gno-247957
Smrke Matjaž, Brvace 2/d, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001381578.
gnc-247594
Sobotič Gregor, Lokanja vas 11,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001836230. gnu-247901
Sternad Neža, Kompole 77, Celje, osebno
izkaznico, št. 000367911. gnd-247593
Strnad Terezija, Hotiza, Kamenska ulica
4, Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001913024. gny-247847
Šavle Alesia, Sv. Anton, Tomažiči 9/a,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001813004. gnc-247894
Šavle Darko, Sv. Anton, Tomažiči 9/a,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000353916. gnz-247896
Šavron Marija, Gregorčičeva ulica 14,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001745517. gnk-247586
Šega Damjan, Trebinjska 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000459027.
gns-247878
Šibilja Jerneja, Meža 156/b, Dravograd,
osebno
izkaznico,
št.
001974510.
gnf-247916
Širca Miha, Gosposvetska cesta 61,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001694219.
gnl-247560
Škorc Boštjan, Roginska Gorca 25,
Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št.
000891817. gnu-247626
Šuklar Slavko, Gančani 118, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000995593.
gnt-247852
Šušnjara Pavla, Preloška cesta 10,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000714615.
gnr-247954
Švajger Sanjin, Hudovernikova ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001799521.
gnk-247661
Telban Marinko, Svino 20, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 000142436. gnw-247824
Terglav Matjaž, Polje, Cesta XXXVI/15,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
001975515. gng-247940

Terzer Svato, Ulica II prekomorske
brigade 33/f, Koper – Capodistria, osebno
izkaznico, št. 000954700. gnf-247891
Tihić Dino, Chengdujska cesta 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001948662.
gnd-247643
Tomažič Katja, Pod gozdom, Cesta VII/9,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000846178.
gns-247928
Topić Desimir, Preglov trg 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001400841.
gnt-247652
Toplak Darija, Mestni Vrh 99, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001853045. gnc-247919
Torkar Jurij, Pregljeva ulica 89,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002034152.
gnp-247656
Turk Anton, Župšečja vas 51, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000593754. gne-247917
Urbanija Anton, Drtija 23, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000800586.
gnq-247955
Urukalo Aleksandar, Ramovševa ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001966296.
gnx-247648
Vidačić Marija, Kolodvorska cesta 13,
Ormož, osebno izkaznico, št. 001027318.
gnj-247937
Videmšek Franc, Metleče 38, Šoštanj,
osebno
izkaznico,
št.
000571123.
gnx-247773
Vidmar Erik, Velika Kostrevnica 36,
Litija, osebno izkaznico, št. 001995376.
gnc-247844
Visočnik Vojko, Hočko Pohorje 31/b,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001953890.
gnj-247562
Višič Jernej, Partizanska ulica 40, Radlje
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 001637737.
gno-247857
Vučković Vojko, Dvorce 3/c, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
002022519.
gnq-247855
Vukota Dejan, Brilejeva ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000634594.
gnc-247644
Zalar Polonba, Linhartova cesta 45,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002066539.
gng-247665
Zbodulja Metka, Podplešivica 22,
Notranje Gorice, osebno izkaznico, št.
000246577. gnn-247783
Zebec Emil, Hrastovec 64, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001879279. gnd-247918
Zobec Nataša, Ob železnici 5, Poljčane,
osebno
izkaznico,
št.
001926718.
gns-247903
Zrimšek Janko, Frenkova pot 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001154375.
gnw-247649
Zupan Peter, Spodnje Gorje 24, Zgornje
Gorje, osebno izkaznico, št. 000315274.
gnx-247573
Zupanec Pavel, Koblek 1, Celje, osebno
izkaznico, št. 001222246. gne-247592
Zupin Primož, Okroglo 6, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 000697892. gno-247832
Žagar Polona, Gradaška cesta 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001907474.
gnf-247666

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Baklan Srečko, Spodnje Jablane 16,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. S 862283, izdala UE Ptuj. gne-247967
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Baša Marko, Stritarjeva ulica 32,
Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 001952225, izdala
UE Ilirska Bistrica. gnw-247749
Bencik Matija, Goriška cesta 40,
Velenje,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH, št. S 2204812, izdala UE Velenje.
gnl-247635
Bincel Tadej, Škofja vas 28/b, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 001787613, reg. št. 51211, izdala UE
Celje. gnx-247973
Bitenc Uroš, Rožna dolina, Cesta VI/26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1760670, reg. št. 186862, izdala UE
Ljubljana. gnt-247977
Bogataj Vida, Šentvd pri Lukovici 49,
Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001780400, izdala UE Domžale.
gnt-247752
Bolha Renata, Nazorjeva ulica 15,
Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000068652, izdala UE Izola.
gnj-247687
Crvelin Rosana, Krožna cesta 10, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000057330, reg. št. 48360,
izdala UE Koper. gni-247988
Cunder Pogačnik Zvezda, Triglavska
ulica 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 002028962, reg. št. 80286,
izdala UE Ljubljana. gnh-247789
Cvetković Josip, Željne 64, Kočevje,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BFGH,
št. S 001249385, reg. št. 2393, izdala UE
Kočevje. gnp-247631
Čuk Helena, Planina 14, Planina,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BFGH,
št. S 001728158, reg. št. 17446, izdala UE
Postojna. gnt-247602
Dajčman Marjan, Kal 21, Semič,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
5745, izdala UE Črnomelj. gns-247728
Dekleva Donato, Kotnikova ulica 6/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001965408, reg. št. 265357, izdala UE
Ljubljana. gnv-247800
Doblekar Erika, Račica 5, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001942100, reg.
št. 9898, izdala UE Litija. gnd-247743
Dobravc Majda, Prečna pot 4/d, Piran
– Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 65472, reg. št. 1961, izdala UE Piran.
gno-247582
Đogić Sabina, Rašiška ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002231473, reg. št. 278216, izdala UE
Ljubljana. gnd-247793
Erhovnic Maja, Kandijska cesta 47,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001698373, izdala UE Novo mesto.
gnf-247841
Ficko Jožef, Vidonci 85, Murska
Sobota,
vozniško
dovoljenje,
kat.
B,BE,C,CE,D1,D,F,G,H, št. S 1898478,
izdala UE Murska Sobota. gnh-247964
Figek Dejan, Zgornje Grušovje 9,
Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1882219, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnj-247887
Fink Marko, Roška cesta 22, Dolenjske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. A1 BGH,
št. S 00231579, izdala UE Novo mesto.
gny-247747
Fortuna Samo, Šentvid pri Stični 134,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1888173, reg. št. 11158, izdala
UE Grosuplje. gnw-247599

Stran

390 /

Št.

5 / 19. 1. 2007

Fujs Marjeta, Motovilci 10, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 002041675, izdala UE Murska Sobota.
gnl-247960
Galovič Branko, Mihovci pri Veliki Nedelji
37, Velika Nedelja, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 001769684, izdala UE Ormož.
gni-247588
Grgič Meta, Tomaj 19, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001309126,
izdala UE Sežana. gnk-247611
Gršič Rafael, Vrh nad Želimljami 181,
Horjul, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001920632, reg. št. 123648, izdala UE
Ljubljana. gng-247790
Grubelnik Tadeja, Sveti Vid 50/b,
Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2209738, reg. št. 12692, izdala UE
Radlje ob Dravi. gnw-247949
Hamza Seljim, Janežičeva pot 10,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002108155, reg. št. 50708, izdala UE
Celje. gnz-247971
Hoffman John Anthony, Kunaverjeva
ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 003071933, reg. št. 165306,
izdala UE Ljubljana. gng-247815
Honigsman Beno, Dupleška cesta 7,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001298597, reg. št. 226060, izdala UE
Maribor. gng-247615
Hozjan Marko, Slavka Osterca ulica
12, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 001538371, izdala UE Ljutomer.
gnw-247699
Hribar Nives, Slamnikraska ulica 12,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001940819, reg. št. 40823, izdala UE
Domžale. gns-247753
Humek Ivan, Dobrava 15/a, Ormož,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BFGH,
št. S 001895468, izdala UE Ormož.
gnk-247936
Ilić Goran, Dolinska cesta 3/f, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000049175, izdala UE Koper.
gnl-247585
Jankovec Romana, Polhov Gradec 40,
Polhov Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001137297, reg. št. 215747,
izdala UE Ljubljana. gne-247796
Jereb Janez Bogo, Ellerjeva ulica 37,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001864426, reg. št. 42418, izdala UE
Ljubljana. gnp-247981
Jereb Miha, Rovte 133, Logatec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001539993, reg.
št. 6858, izdala UE Logatec. gnj-247912
Josič Daniel, Gornje Lepovče 107,
Ribnica,
vozniško
dovoljenje,
kat.
B,BE,C,CE,F,G.H, št. S 001468135, izdala
UE Ribnica. gnn-247758
Juhant Edvard, Sitarjevška cesta
23/a, Litija, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 000859088, reg. št. 4454,
izdala UE Litija. gnm-247959
Kalšek Sebastjan, Kamnik pod Krimom
23, Preserje, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 001776211, reg. št.
172326, izdala UE Ljubljana. gnu-247801
Kardoš Mihael, Ulica Štefana Kovača 29,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001604292, izdala UE Murska
Sobota. gnk-247961
Kastelic Ida, Preglov trg 1, Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. S 001460133, reg. št. 242742, izdala UE
Ljubljana. gnk-247786
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Kazić Emina, Ulica bratov Rupar 8/a,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1789115, reg. št. 24421, izdala UE
Jesenice. gns-247978
Kebelj David, Družinska vas 43/f, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 002153724, izdala UE Novo mesto.
gnh-247839
Kerin Miha, Kolodvorska ulica 20/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001867525, reg. št. 48223, izdala UE
Ljubljana. gnh-247814
Kiselak Marija, Gerečja vas 59,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 862003, izdala UE Ptuj. gng-247690
Klemenc Polona, Cesta na Ključ 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002220824, reg. št. 210529, izdala UE
Ljubljana. gns-247803
Klinar Petra, Pečovnik 71, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001421361, reg.
št. 47529, izdala UE Celje. gny-247972
Klinc Slavko, Proti jezam 36, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1247885, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnd-247818
Kmet Štefka, Trdinova cesta 8, ŠmarjeSAP, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 980696, reg. št. 17480, izdala UE
Grosuplje. gnu-247601
Knaflič Zvonko, Runkova ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 001919424, reg. št. 216398, izdala UE
Ljubljana. gnn-247983
Kodrič Tadej, Pot ilegalcev 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001827581, reg. št. 191481, izdala UE
Ljubljana. gnr-247804
Kokelj Franc, Velesovo 23/a, Cerklje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 735986, reg. št. 14966, izdala
UE Kranj. gnu-247876
Kolar Uroš, Laze 1, Logatec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 2167313, reg. št.
7760, izdala UE Logatec. gnl-247610
Koležnik Edi, Remšnik 10/a, Podvelka,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 1219149, reg. št. 8699, izdala UE
Radlje ob Dravi. gni-247638
Končan Maja, Lesno Brdo 86,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 3044790, reg. št. 10483, izdala UE
Vrhnika. gne-247767
Korbar Aljaž, Kopivnik 29/d, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 002163137, reg. št. 131025, izdala UE
Maribor. gnh-247614
Kotnik
Dragomil,
Kumen
42,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000005752, izdala UE Ruše.
gnm-247934
Kovačič Boštjan, Gregorčičeva ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001622311, izdala UE Novo mesto.
gnz-247746
Kovačič Peter, Sp. Polskava 245,
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001849610, izdala UE Maribor.
gnk-247636
Kovačič Saša, Ulica prekomorskih
brigad 10, Tolmin, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003019255, izdala UE Tolmin.
gnx-247698
Krajnc Rebeka, Trubarjeva ulica 9,
Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001473441, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnz-247946
Krajšek
Vili,
Mariborska
cesta
183/a, Celje, vozniško dovoljenje, kat.

A,B,BE,C,CE,G,H, št. S 000269991, reg.
št. 28776, izdala UE Celje. gnv-247975
Kralj Darjan, Prešernova ulica 4,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2225048, izdala UE Logatec.
gng-247765
Kranjc Barbara, Goriška cesta 26,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2055036, reg. št. 15772, izdala UE
Ajdovščina. gnz-247696
Kranjc Katjuša, Mala čolnarska ulica
11/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002132943, reg. št. 203757,
izdala UE Ljubljana. gnq-247805
Krašnja Gregor, Vrtnarija 6/b, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1913586,
reg. št. 13448, izdala UE Vrhnika.
gnm-247609
Kraupner Irena, Beričevo 28, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1775652, reg. št. 20365, izdala UE
Ljubljana. gnt-247952
Kreačić Vladimir Goran, Lončarska
steza 6/c, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001613361, reg. št. 53938,
izdala UE Ljubljana. gng-247990
Krenker Vasja, Cesta na Ostrožno
132, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001926144, reg. št. 47121, izdala UE
Celje. gnw-247974
Kresnik Franci, Tomšičeva ulica 30/a,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S 002105191, izdala
UE Slovenska Bistrica. gne-247642
Kuder Oton, Galicija 64, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1903404, izdala
UE Žalec. gnw-247674
Kunej Avguštin, Oklukova gora 30,
Sromlje, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. S 327600, reg. št. 1592, izdala UE
Brežice. gnn-247633
Kunstič Peter, Zajelše 73, Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABFGH,
št. S 000324177, reg. št. 17819, izdala UE
Ljubljana. gnm-247809
Kupčič Sašo, Koračice 75/a, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2181364,
izdala UE Ormož. gnh-247589
Kvas
Viktor,
Ilirska
ulica
32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001285988, reg. št. 228205, izdala UE
Ljubljana. gnn-247808
Lampe Alojzij, Stranska pot 3,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 000472178, izdala UE Logatec.
gnl-247764
Lenček
Margita,
Zgornje
Jarše,
Gregorčičeva ulica 15, Domžale, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002148500, reg.
št. 29233, izdala UE Domžale. gnr-247754
Leskovšek Sabrina, Ulica Matevža
Haceta 5, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002197742, reg. št. 53760,
izdala UE Celje. gnb-247970
Lipar Kadunc Genija, Poljanski nasip 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2030732, reg. št. 106291, izdala UE
Ljubljana. gnz-247996
Lipnik Dragica, Ločki Vrh 9, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 001887099, izdala UE Lenart.
gny-247822
Lipuš Olga, Gortina 88, Muta, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1809388,
reg. št. 6331, izdala UE Radlje ob Dravi.
gny-247947
Lombauer Goran, Linhartova cesta 68,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001819991, reg. št. 260701, izdala UE
Ljubljana. gnm-247784
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Lončarič Olga, Betnavska cesta 110,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000672214, reg. št. 28639, izdala UE
Maribor. gnd-247618
Lužar Marija, Glavarjeva cesta 10/a,
Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000525274, reg. št. 9702, izdala UE
Kamnik. gnz-247921
Mahne Mojca, Ulica bratov Učakar 114,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003068450, reg. št. 252746, izdala UE
Ljubljana. gnb-247995
Malajner Pavel, Miklavška cesta 43,
Hoče, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 000674051, reg. št. 30852, izdala UE
Maribor. gne-247617
Maljkovič Petra, Maroltova ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003017134, reg. št. 209890, izdala UE
Ljubljana. gne-247992
Markulj Leban Jaglenka, Gr;arjeva ulica
6, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001893392, reg. št. 24251, izdala UE
Celje. gnd-247968
Matekovič Stanko, Radovica 19,
Metlika, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 000628946, reg. št. 1001, izdala UE
Metlika. gng-247640
Medved Andreja, Velika Loka 45,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001852676, izdala UE Grosuplje.
gnv-247600
Mernik Jožef, Pliberškova ulica 14,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/H GH, št. S 001665376, reg. št.
81996, izdala UE Maribor. gnc-247619
Mohorčič Marija, Ulica Hermana
Potočnika 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 000597895, reg. št. 69479,
izdala UE Ljubljana. gnx-247798
Mrzel Polonca, Apače 63, Apače, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1401250, izdala
UE Dravograd. gnf-247691
Murko Zdenka, Trnovski vrh 26/a, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2051979,
izdala UE Ptuj. gnf-247966
Murn Marija, Cesta 5. maja 9/b,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000967948, reg. št. 6178, izdala UE
Logatec. gnm-247909
Murnik Miran, Novljanska cesta 19,
Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1640567, reg. št. 56908, izdala UE
Kranj. gne-248017
Mušič Anica, Pod bregom 4, Lovrenc
na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000667982, reg. št. 5491, izdala UE
Ruše. gnj-247587
Nadižar Boris, Britof 233, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H in A do
50km/h, št. S 1877585, reg. št. 10165,
izdala UE Kranj. gnd-248018
Naglič Branko, Čežarji, Cesta I. Istrske
brigade 73, Koper – Capodistria, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002122750,
izdala UE Koper. gnh-247889
Nastran Borut, Selca 32, Selca, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 001781607,
izdala UE Škofja Loka. gnd-247768
Naveršnik Slavko, Hmelina 11/a, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCGH, št. S 1809195, reg. št. 8473,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnx-247948
Novak Marjan, Gotovlje 186/a, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1756797,
izdala UE Žalec. gnr-247729
Nurković Danijel, Trg komandanta
Staneta 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 003071836, reg. št. 281634,
izdala UE Ljubljana. gni-247788

Ostanek Žiher Nadja, Cesta na Svetje
22, Medvode, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1965605, reg. št. 194704, izdala
UE Ljubljana. gnc-247994
Osvald Marjan, Gosposvetska cesta 31,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001289901, reg. št. 76303, izdala UE
Maribor. gnz-247621
Panzi Jože, Mlake 1, Muta, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1381159,
reg. št. 8956, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnh-247639
Pavlič Damijan Jože, Ulica Metoda
Mikuža 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001989392, reg. št. 189864,
izdala UE Ljubljana. gnq-247880
Perc Boštjan, Log 28/d, Hrastnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 00184645, izdala
UE Hrastnik. gnm-247759
Peršoh Štefanija, Rogaška cesta 11,
Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 144452, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnl-247835
Peterlin Aleš, Čadraže 4, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,G,H,
št. S 001978963, izdala UE Novo mesto.
gng-247840
Petrović Vitomir, Gortanova ulica 30,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3018815, reg. št. 277798, izdala UE
Ljubljana. gnq-247980
Pirc Božidar, Kersnikova cesta 9,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001956094, izdala UE Grosuplje.
gnz-247596
Podbregar Alojzij, Vrh pri Mlinšah 2,
Izlake, vozniško dovoljenje, kat. BCEH,
št. S 1243322, reg. št. 9409, izdala UE
Zagorje. gng-248019
Podbregar Ivan, Polzela 168, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 902523,
izdala UE Žalec. gnq-247730
Poklukar Helena, Rutarjeva ulica 4/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003103928, reg. št. 72510, izdala UE
Ljubljana. gnl-247810
Polesnik Mija, Ribče 23, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002161534, reg.
št. 10382, izdala UE Litija. gnb-247745
Poljšak Franc, Lubejeva ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 566165, reg. št. 43577, izdala UE
Ljubljana. gnk-247986
Por Hrovat Barbara, Pagamova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001341102, reg. št. 228348, izdala UE
Ljubljana. gnf-247991
Potočnik Blaž, Trebušakova ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3102781, reg. št. 283533, izdala UE
Ljubljana. gnl-247985
Pucihar
Martina,
Škrilje
29/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 002135696, reg. št. 183024, izdala UE
Ljubljana. gne-247792
Rajbar Zmago, Petanjci 55, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003122778, izdala UE Murska Sobota.
gni-247963
Rek Damijana, Glinškova ploščad 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003119578, reg. št. 30446, izdala UE
Ljubljana. gnr-247979
Repič Ivan, Hrastje 30, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 361123, reg. št.
13626, izdala UE Kranj. gns-247628
Repovž Polona, Zikova ulica 6,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001575130, reg. št. 20302, izdala UE
Kamnik. gnh-247914
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Romšak Nuška, Črna pri Kamniku 12,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 750234, reg. št. 14744, izdala UE
Kamnik. gni-247913
Rop Marija, Lamutova ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002027209, reg. št. 174370, izdala UE
Ljubljana. gno-247982
Sadiku Juksen, Cesta maršala Tita 3,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001642247, izdala UE Jesenice.
gnn-247908
Schell Martina, Ljubljanska cesta 31,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001741924, reg. št. 50713, izdala UE
Celje. gnu-247976
Sejdinović Senad, Kopališka ulica 8,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1714169, izdala UE Zagorje ob
Savi. gnr-247779
Sinjur Gregor, Dolenja vas pri Temenici
3, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1806700, reg. št. 28916, izdala UE
Grosuplje. gnb-247595
Sitarić Hrvoje, Puconci 82, Puconci,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. S 001604231, izdala UE Murska Sobota.
gnw-247774
Smej Štefan, Lipovci 203/a, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001896954, izdala UE Murska Sobota.
gnv-247700
Smerdu Aleš, Strunjan 131, Strunjan
– Strugnano (sezonska p.), vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. SI 59431, reg. št.
14382, izdala UE Piran. gnv-247950
Smoković Marko, Jagodje, Senčna ulica
7, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
A1 GH, št. SI 000101714, izdala UE Izola.
gni-247688
Stamatović
Tomica,
Gradišče
17/b, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001676846, reg. št. 8987, izdala
UE Vrhnika. gnh-247989
Stele Mateja, Praprotna polica 32, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 002121461, reg. št. 44959, izdala UE
Kranj. gnr-247629
Stenšak
Dominik,
Ljubija
120,
Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001575407, izdala UE Mozirje.
gnx-247848
Suhoveršnik Matej, Pot na Brod 10,
Radeče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001217418, reg. št. 12144, izdala UE
Laško. gnq-247734
Šega Damjan, Trebinjska ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001825030, reg. št. 230485, izdala UE
Ljubljana. gnm-247884
Šinkec Robi, Levstikova ulica 20,
Moravske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,G,H, št. S 001476923, izdala
UE Murska Sobota. gng-247965
Škorjanc Tomaž, Mucherjeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002080727, reg. št. 197535, izdala UE
Ljubljana. gnk-247811
Šlebinger
Karel,
Lutverci
80/a, Apače, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 002048343, reg. št. 7210,
izdala UE Gornja Radgona. gno-247757
Špindler Klavdija, Lokavec 35, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
H, št. S 000449475, izdala UE Lenart.
gnz-247821
Šporin Irena, Jezernikova ulica 12,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001649988, reg. št. 3074, izdala UE
Ruše. gnf-247741
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Štancer Martin, Okrog 21, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 001923574, izdala UE Šentjur pri
Celju. gnv-247925
Šturbej Tomaž, Kodričeva ulica 4,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 001644686, reg. št.
123909, izdala UE Maribor. gnb-247620
Šturm Natalija, Novo Polje, Cesta XIII/2a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001363824, reg. št. 214272, izdala UE
Ljubljana. gnf-247791
Šubic Jožefa, Ižanska cesta 189,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000245392, reg. št. 23754, izdala UE
Ljubljana. gnj-247787
Šušnjara Pavla, Prelog, Preloška cesta
10, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001819567, reg. št. 18392, izdala UE
Domžale. gnq-247755
Tepina Marjana, Zgornje Jezersko 84/a,
Zgornje Jezersko, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1194202, reg. št. 48645, izdala
UE Kranj. gnd-247993
Terglav Matjaž, Polje, Cesta XXXVI/15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003036834, reg. št. 2890524, izdala
UE Ljubljana. gnd-247943
Todorović Dragan, Osenjakova ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 0016146890, reg. št. 244077, izdala
UE Ljubljana. gnf-247816
Tomažin Jana, Pivška ulica 4,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001324545, reg. št. 15196, izdala UE
Postojna. gnr-247604
Topić Desimir, Preglov trg 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002085270, reg. št. 161411, izdala UE
Ljubljana. gnw-247799
Trotošek Šerbec Ana, Rožna dolina,
Cesta XV/9a, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1990531, reg. št. 46921,
izdala UE Ljubljana. gnm-247984
Turk Saška, Bilje 7, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 001607500, reg. št. 93874, izdala UE
Maribor. gnf-247616
Urbančič Marijka, Tržaška cesta 47,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001595396, reg. št. 13361, izdala UE
Ljubljana. gnj-247812
Urh Urška, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. S 003036270, reg. št. 282155, izdala UE
Ljubljana. gni-247813
Urukalo Aleksandra, Ramovševa ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003112241, reg. št. 284541, izdala UE
Ljubljana. gne-247817
Vaizović Adi, Cesta Cirila Tavčarja 10,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001267389, reg. št. 20889, izdala UE
Jesenice. gno-247907
Veselič Daniel, Kajuhova 1, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 2191776, izdala
UE Ptuj. gnh-247689
Vidačić Marija, Kolodvorska cesta 13,
Ormož, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001407951, izdala UE Ormož.
gnl-247935
Vidmar Klemen, Zgornji plavž 14,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 001642542, izdala UE Jesenice.
gnp-247906
Vogrinc Miran, Nadole 26, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 2129907, izdala
UE Ptuj. gne-247692
Vombergar Ivan Jose, Peričeva ulica 35,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S 1490729, reg. št. 241307, izdala UE
Ljubljana. gnj-247987
Vrbnjak
Jožefa,
Stari
Log
3,
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001473175, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnm-247834
Vukota Dejan, Brilejeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001434868, reg. št. 242022, izdala UE
Ljubljana. gnb-247645
Zajc Emanuel, Ulica Koroškega bataljona
3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002138570, reg. št. 272704, izdala UE
Ljubljana. gnb-247795
Zbodulja Metka, Podplešivica 22,
Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001366384, reg. št. 234279,
izdala UE Ljubljana. gnt-247781
Zgonc
Sašo,
Spodnja
Slivnica
120/a, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,G,H, št. S 001637396, izdala
UE Grosuplje. gny-247597
Zrimšek Janko, Frenkova pot 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001990577, reg. št. 149473, izdala UE
Ljubljana. gno-247807
Zukanović Eldin, Novosadska ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001920390, reg. št. 264848, izdala UE
Ljubljana. gny-247797
Zupančič Nika, Ob Grosupeljščici 7/a,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002123239, izdala UE Grosuplje.
gnx-247598
Žalik Jernej, Dokležovje, Severna ulica
17, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
kat. B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 001743965,
izdala UE Murska Sobota. gnj-247962
Žibert
Veronika,
Podgorje
59/a, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000853943, reg. št. 12718,
izdala UE Kamnik. gny-247922
Žnidar Darja, Gotovlje 200, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2013579,
izdala UE Žalec. gnx-247673
Žnidaršič Vinko, Cesta Andreja Bitenca
30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1777016, reg. št. 46199,
izdala UE Ljubljana. gnc-247794

Spričevala preklicujejo
Arh Nives, Ulica Slavka Rožanca
16, Krško, diplomo Srednje ekonomske
naravoslovne matematične in pedagoške
šole Brežice, št. 29, izdana leta 1985.
gni-248013
Bešter Miha, Škerjančeva ulica 4,
Ljubljana,
spričevalo
o
zaključnem
izpitu Srednje gradbene šole v Ljubljani.
gnd-247693
Bogataj Ana, Srednja vas 54, Šenčur,
spričevalo poklicne mature in obvestilo o
uspehu Ekonomske šole v Kranju, izdano
leta 2002. gny-247772
Burja Slavko, Ulica Frana Milčinskega 9,
Domžale, spričevalo o končani OŠ Janko
Kerstnik Brdo. gnp-247756
Deluk Aleš, Krkavče 25, Šmarje,
spričevalo Tehniškega šolskega centra Nova
Gorica, izdano leta 2004. gnz-247721
Dežman Eva, Trnovec 8/a, Medvode,
spričevalo poklicne mature in obvestilo o
uspehu pri poklicni maturi Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani – turistični
tehnik, izdana leta 2004. gnv-247829

Fele Jure, Cankarjeva 13, Sevnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Brežice, št. 202, izdano leta 1999.
gnw-247999
Goričan Marinka, Beričevo 27, Dol pri
Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu
Franca Ravbarja, izdano na ime Lukežič
Marinka. gnn-247733
Ilić Jasmina, Pince Marof 10/a, Lendava
– Lendva, letno spričevalo Srednje kmetijske
šole Rakičan, šolsko leto 2001/2002.
gnh-248014
Kolenko Boštjan, Cvetkovci 18, Podgorci,
potrdilo o strokovni usposobljenosti za
pridobitev licence, izdal Interes d.o.o.
gni-247738
Kolman Boris, Tepanjski Vrh 14,
Slovenske Konjice, diplomo Srednje
tehnične šole v Celju, izdana leta 1990.
gnl-247885
Koren Sara, Kot 86, Bovec, spričevalo
1. letnika Srenje biotehnične šole v Kranju
– smer gospodinjska pomočnica, izdano leta
2004. gnn-247883
Krt Gregor, Laze 56/b, Velenje, potrdilo,
izdano na Kmetijski šoli Šentjur, leta 2005.
gnw-247724
Kuzma Aleš, Beblerjev trg 6, Ljubljana,
indeks, št. 12180045105, izdala Višja šola
za strojništvo v Škofji Loki. gnw-248003
Leskovar Mario, Trg 4. julija 24,
Dravograd, spričevalo Srednje šole Ravne
– obdelovalec kovin, izdano leta 2005.
gnx-247998
Mandič Goran, Opekarniška 12/a, Celje,
spričevalo o končani OŠ Ljudske univerze v
Celju. gnl-247685
Medved Damjan, Pri malnih 30, Kobarid,
spričevalo o končani OŠ Simona Gregorčiča
Kobarid. gnk-247686
Mlinarič Slavica, Polenci 35/a, Polenšak,
diplomo Srednješolskega centra Dušana
Kvedra v Ptuju, št. 13/85 – komercialni
tehnik, izdana leta 1985. gny-247722
Mrak Iztok, Pot 27. julija 3, Kamnik,
spričevalo o končani OŠ Miško Kranjca v
Ljubljani, izdano leta 1998. gno-247682
Natlačen Ana, Tovarnišjka ulica 12,
Ljubljana, indeks, št. 18970546, izdala FF
v Ljubljani. gnb-247820
Petaci Sandi, Bojsno 8, Globoko,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Krško,
izdano leta 2000. gnp-247681
Petaci Sandi, Bojsno 8, Globoko,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Krško, izdano leta 2000. gnq-247680
Petrovič Andrej, Kotnikova cesta 11,
Vrhnika, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole v Ljubljani, izdano
leta 1984. gno-247882
Ristić Nedeljko, Kardeljeva ploščad 28,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje poklicne gradbene šole v Ljubljani,
izdano leta 1982. gnv-247675
Tavčar Peter, Cankarjeva 3/a, Jesenice,
spričevalo 1. letnika Srednje tehnične šole.
gnv-247875
Trbovc Mateja, Celovška cesta 122,
Ljubljana, indeks, izdala Emona Efekta
d.o.o. Stegne Ljubljana. gnh-247864
Vidic Jože, Dvorska vas 3, Begunje na
Gorenjskem, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje lesne šole v Škofji Loki, izdano leta
1996. gni-247938
Vozel Verbančič Zdenka, Bevkova 49,
Radovljica, indeks, št. E 120012, izdal IC,
Tržaška 42 Ljubljana. gnw-247874
Vuk Simona, Ostrožno 24, Ponikva,
spričevalo 2. letnika Srednje kovinarske šole
Zreče – skrajšani program. gny-247672
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Arming d.o.o., Barjanska cesta 62,
Ljubljana, dovolenje za sezonsko zaposlitev,
št. 04244190062, izdano na ime Islami
Bejtush. gnn-247858
Arming d.o.o., Barjanska cesta 62,
Ljubljana, dovolenje za sezonsko zaposlitev,
št. 04244186539, izda na iem Merdanović
Almir. gnm-247859
Arming d.o.o., Barjanska cesta 62,
Ljubljana, dovolenje za sezonsko zaposlitev,
št. 04244183248, izdano na ime Kudič
Hamza. gnl-247860
Arming d.o.o., Barjanska cesta 62,
Ljubljana, dovolenje za sezonsko zaposlitev,
št. 04244189207, izdano na ime Mulalič
Ekrem. gnk-247861
Arming d.o.o., Barjanska cesta 62,
Ljubljana, dovolenje za sezonsko zaposlitev,
št. 04244185852, izdano na ime Murgič
Alija. gnj-247862
Arming d.o.o., Barjanska cesta 62,
Ljubljana, dovolenje za sezonsko zaposlitev,
št. 04244185458, izdano na ime Hozanović
Meho. gni-247863
Babič Marinko, Dragonja 65, Sečovlje
– Sicciole, delovno knjižico. gnf-247720
Bogataj Saša, Bukovica 13, Selca,
študentsko izkaznico, št. 01006311,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnu-247726
Čuk Matija, Stanežiče 25/b, LjubljanaŠentvid, študentsko izkaznico, št. 42060044,
izdala Akademija za likovno umetnost v
Ljubljani. gnt-247806
Dimnik Urša, V dolini 12, Ljubljana,
delovno knjižico. gnu-248001
Gaberc Dijana, Stara nova vas 51/ab,
Križevci pri Ljutomeru, delovno knjižico ser.
št. A 17355, reg. št. 427, izdana leta 1984.
gnx-247723
GLOBUS MEDNARODNA ŠPEDICIJA
D.O.O., Drašiči 8, Metlika, dovolilnici
za Hrvaško – tretje države, št. 0005682.
gnd-247668
Gobec Maksimiljan, Loka pri Žusmu 138,
Loka pri Žusmu, orožni list, št. 198, izdala
UE Šentjur pri Celju. gnr-247683
Goričanec Anica, Skolibrova 4, Ormož,
delovno knjižico. gny-247872
Huskić Emir, Steletova 10, Ljubljana,
delovno knjižico. gnt-247877
INTEREUROPA TRANSPORT D.O.O.,
Vojkovo nabrežje 32, Koper – Capodistria,

hrvaške dovolilnice z oznako 191/11 od
št. 0003737 do št. 0003746 za leto 2005.
gny-247997
Jamnik Maja, Celovška 181, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnt-247702
JATIS d.o.o., Ižanska cesta 339,
Ljubljana, bosansko dovolilnico, oznaka
070/10, št. 1002437. gns-247778
Jezernik Kaja, Vešenik 21/d, Slovenske
Konjice, študentsko izkaznico, št. 32050101,
izdala NTF – grafična tehnologija.
gnc-247744
Kapš in člani d.n.o. Mednarodni transport,
Rožanec 5, Črnomelj, ukrajinsko dovolilnici,
št. 574409. gnt-247731
Kastelic Luka, Prušnikova 44, Maribor,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-4398. gnf-248016
Kenzo d.o.o., Črtomirova 23, Ljubljana,
dovolilnici za Hrvaško za in iz 3 dražve, št.
0002327 – oznaka 191/11. gnc-247969
Klemenc Andrej, Šmartno 27, Cerklje na
Gorenjskem, certifikat o nacionalni poklicni
kvalifikaciji v cestnem prometu, izdano leta
2005. gnt-247802
Kozak Vidojka, Ulica 28. maja 53,
Ljubljana, vozno karto, št. 1056 – 100%
popust, izdal LPP. gnr-247704
Kraševec Manca, Cesta 24. junija
80, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Bežigrad. gnk-247561
Kukovič Ina, Erjavčeva cesta 1, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 20201802, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnl-247910
Lazar Evgen, Staneta Bloudka 8, Idrija,
delovno knjižico, št. 768558. gnz-247671
Leskovšek Tomislav, Slivnica 23, Gorica
pri Slivnici, delovno knjižico, št. A 447149 ji.
gnm-247684
Lipar Katarina, Zg. Bitnje 44, Žabnica,
delovno knjižico. gnx-247873
Marolt Tomaž, Soussenska 27, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19831970,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnr-248004
Meh Roman, Zadobrova 48, Škofja vas,
izvod nacionalne licence, št. 1225 in izvod
licence skupnosti, št. 1053. gnt-247727
Mudrovčič Staša, Parmova 44, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gns-247703
Osmančević Nijaz, Steletova ulica 10,
Ljubljana, delovno knjižico. gno-247732
Pajk Asja, Slomškova ulica 12, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnz-247871
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Pečan Tina, Ulica Petra borca 19,
Ljubljana, vozno karto, št. izdala OŠ Vič
– relacija Ljubljana – Vrhnika. gny-247701
Peinkiher Marjan s.p., Ulica Kirbiševih
4/g, Maribor, izvod licence skupnosti, št.
000776 za tovorno vozilo Mercedes Benz
2544L 6X2 MB 55-92N. gnc-247819
Pejič Matej, Kurirska pot 8, Vrhnika,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnt-248002
Prešeren Anton, Zaloška 65/a, Ljubljana,
vozno karto, št. 1174 – 100% popust, izdal
LPP. gnb-247895
Rogelj Ciril, Cesta 1. maja 63, Kranj,
službeno izkaznico, št. 007494-1, izdal
Sintal Ljubljana. gnu-247676
Saveljić Slavica, Polje 372, Ljubljana,
delovno knjižico. gnr-247879
Sečko Janez, Slomškova 4, Murska
Sobota,
16
delnic
CATV
Murska
Sobota, vpisane pod zaporedno št. 469.
gnw-247678
Skvarčs Ana, Poljska pot 2/a, Logatec,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič.
gnv-248000
Škaper Igor, Žitna ulica 9, Murska
Sobota, 14 delnic CATV Murska Sobota,
vpisane pod zaporedno števiklo 1900.
gnr-247679
Škrinjar Anton s.p. Avtoprevozništvo,
Drašiči 8, Metlika, dve dovolilnici za
Romunijo, št. 06,282569 in 06,282564,
ter dve dovolilnici za Ukrajino, št.
570794 in 571402. gne-247667
Tanšek Gašper, Dobrotinškova 26,
Šentjur, študentsko izkaznico, št. 22045830,
izdala Fakulteta za šport v Ljubljani.
gnh-247739
Tavčar Anže, Podpeška cesta 286,
Notranje
Gorice,
delovno
knjižico.
gnk-247911
Zadnikar Franci, Celarčeva ulica 32,
Ljubljana, delovno knjižico. gnp-247556
Zorec Tina, Brilejeva ulica 20, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnv-247725
Žigič Boris, Mrtvice 2, Leskovec pri
Krškem, delovno knjižico. gnt-247677
Žnidarćić Severin, Grgar 20/a, Grgar,
osnovno nacionalno licenco, št. 10109 in
izvod licence za vozilo z reg. št. GO 18-06K.
gng-248015
Žnidaršič Martin, P. Skalarja 18, Deskle,
vozno karto, izdal Avrigo Nova Gorica na
relaciji Deskle – Nova Gorica – Deskle.
gnc-247719
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Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1)
(Uradni list RS, št. 36/04)
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem
in transportnem področju
Blago
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Storitve
Obvestila o oddaji natečaja
Storitve
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)
Predhodna informativna obvestila
Blago
Obvestila o javnem naročilu
Blago
Storitve
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
Blago
Gradnje
Storitve
Mednarodni razpisi
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Objave po Zakonu o medijih
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Preklici
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo
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