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Leto XVII

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

Javni razpisi
Blago
Št. 430-505/2006/24
Ob-1433/07
Sprememba
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, Ob34535/06 in spremembe
objave, ki bo objavljena v Uradnem listu RS,
dne 19. 1. 2007 (sprememba odposlana dne
12. 1. 2007), in sicer se le-ta glasi:
Spremenijo se točke IV.3.3), IV.3.4) in
IV.3.8) objave, in sicer:
1) V točki IV.3.3) se spremeni rok za
sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali
za dostop do dokumentacije, ki se glasi:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
5. 2. 2007 do 11. ure.
2) 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: 6. 2. 2007 do 15.
ure.
3) V točki IV.3.8) se spremeni datum odpiranja ponudb, ki se glasi:
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 2.
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. 091-7-4/06

Ob-1434/07
Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila za nabavo opreme za študij izražanja
genov, objavljenem v Uradnem listu RS, št.

137-139 z dne 29. 12. 2006, Ob36434/06,
se spremeni točka II.1.6) tako, da se pravilno glasi:
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oprema za študij izražanja genov, ki jo sestavljata sklopa:
1. oprema za kvantitativni PCR in postPCR analizo,
2. oprema za vakuumsko koncentri
ranje vzorcev.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
17. 1. 2007.
Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta
Št. 430-351/2005/227
Ob-1565/07
Popravek
V javnem razpisu za dobavo goriv za potrebe upravnih organov Republike Slovenije,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 62-63
z dne 16. 6. 2006 (Ob-17157/06), št. 71 z
dne 7. 7. 2006 (Ob-19328/06 – popravek)
in št. 106 z dne 13. 10. 2006 (Ob-28852/06)
– popravek), se spremenijo naslednje točke
in se pravilno glasijo:
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe za
sklop 4 v višini 8.500 EUR, z veljavnostjo do
vključno 30. 4. 2007 ter izjava banke, da bo
ponudniku v primeru, če bo ponudnik izbran,
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti po obrazcu iz razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 7. 2. 2007 do 12. ure.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 7. 2. 2007 do 12. ure.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 30. 4. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 2.
2007 do 13. ure; Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana, 6. nadstropje, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-1779/07
Popravek
V javnem razpisu po odprtem postopku
za dobavo blaga: Avtomatski analizator za

testiranje krvi z reagenti, objavljen v Uradnem listu RS, št. 132, z dne 15. 12. 2006,
Ob-35122/06, se popravi:
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe v višini 4.000 EUR, veljavno do 16. 10.
2007.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 3. 2007.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 3. 2007 do 13.
ure.
IV.3.7.2) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 3.
2007 ob 13. uri, v Mali konferenčni predavalnici v 16. etaži Kirurške stolpnice Splošne
bolnišnice Maribor.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vre
dnost analizatorja je 104.323,15 EUR brez
DDV, ocenjena letna vrednost reagentov
in ostalega materiala je ca. 105.000 EUR
brez DDV. Naročnik bo za dobavo rea
gentov in ostalega materiala z izbranim
ponudnikom sklenil kupoprodajno po
godbo za obdobje 7 let.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 1. 2007.
Splošna bolnišnica Maribor

Gradnje
Št. 01723

Ob-1602/07
Popravek
V javnem razpisu za projekt »Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja – I. faza«, št. projekta
2005/SI/16/C/PE/003/01, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 132 z dne 15. 12. 2006,
Ob-35083/06 in Uradnem glasilu EU št. 238
dne 14. 12. 2006, 2006-S 238-254234, se
popravi sledeče točke:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 5. 3. 2007 do 11. ure.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 5. 3. 2007 do 11. ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 3.
2007 ob 12. uri; Mestna občina Ptuj
(1. nadstropje, velika sejna soba), Mestni
trg 1, SI – 2250 Ptuj.
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III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je potrebno poslati ponudbe/prijave
za sodelovanje: Mestna občina Ptuj (vložišče), Mestni trg 1, 2250 Ptuj, Slovenija,
tel. +386/2/748-29-99, internetni naslov:
www.ptuj.si, faks +386/2/748-29-98.
Komunalno podjetje Ptuj, d.d.

Storitve
Št. 6/34

Ob-1781/07
Podaljšanje roka
za oddajo ponudbe
V razpisu za predmet naročila »tisk marketinških materialov«, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 135-136 z dne 22. 12.
2006, Ob-35813/06, se spremeni rok oddaje
ponudbe, in sicer je nov rok za oddajo ponudb 31. 1. 2007 do 12. ure, javno odpiranje ponudb bo 31. 1. 2007 ob 12.30.
Vse ostalo v objavi ostane nespremenjeno.
Pošta Slovenije d.o.o.

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Št. 2-2007/61
Ob-1600/07
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 Republike Slovenije, kontaktna oseba: Breda
Ogorelec, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-74-00, faks
01/478-74-22, elektronska pošta: breda.ogorelec@gov.si, internetni naslov:
www.mop.gov.si, www.natura2000.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava opreme za komunikacijske aktivnosti.
II.5) Kratek opis: namen projekta je
nakup opreme za komunikacijske aktiv
nosti za Ministrstvo za okolje in prostor
in Zavod RS za varstvo narave v Ljub
ljani.
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. 9601003.03.02.0002
(2511-06-600806): Gisdata d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Dragar, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
520-39-00, faks 520-39-10, elektronska pošta: ales.dragar@gisdata.si, internetni naslov: www.gisdata.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 20.606 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: 35603-5/2005/212.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 98/2006-25980/06 z dne 22. 9.
2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev EU: da; Prehodni vir, številka projekta 2004/016-710.03.02, naslov projekta
“Okrepitev izvajanja Nature 2000 v Sloveniji”. Pravna podlaga za Prehodni vir 2004
je odločba Komisije št. K(2004) 4183 ter Finančni predlog za izvrševanje Prehodnega
vira za Slovenijo za leto 2004 (številka CRIS
2004/016-710).
VI.7) Drugi podatki: obvestilo o naročilu:
dobava opreme za komunikacijske aktivnosti, pdf: http://www.natura2000.gov.si/oglasna/obvestilo_narocilo.pdf.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 1. 2007.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 2-2007/61
Ob-1601/07
Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
I.1) Official name and address of the contracting authority: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, for the attention
of: Breda Ogorelec, Dunajska cesta 48, 1000
Ljubljana, Slovenia, tel. ++386/1/478-74-00,
faks ++ 386/1/478-74-22, electronic mail:
breda.ogorelec@gov.si, internet address:
http://www.mop.gov.si http://www.natura2000.
gov.si.
I.2) Type of contracting authority: central
level.
II.1) Type of contract: supplies.
II.3.1) Common Procurement Vocabulary (CPV): Main vocabulary, Main object:
30.20.00.00-1.
II.4) Title attributed to the contract by the
contracting authority: supply of equipment
for communication activites.
II.5) Short description: this project will
be used for purchasing equipment for
communication activities, primarily of
the Ministry of the environment and spa
tial planning and the national Institute for
nature conservation.
IV.1) Type of procedure: open.
IV.2) Award criteria: lowest price.
V.1.1) Name and address of successful supplier, contractor or service provider: contract no 9601003.03.02.0002
(2511-06-600806): Gisdata d.o.o., for
the attention of: Aleš Dragar, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, Slovenia, tel. 00
386/1/520-39-00, fax 00 386/1/520-39-10,
electronic mail: ales.dragar@gisdata.si, internet address: www.gisdata.si.
V.1.2) Information on value of contract
or on lowest and highest tenders taken
into consideration (excluding VAT): 20.606
EUR.
V.2.1) Is the contract likely to be subcontracted: no.
VI.1) Is this notice a non-mandatory notice: no.
VI.2) Reference number attributed
to the file by the contracting authority:
35603-5/2005/213.
VI.3) Date of contract award: 30. 11.
2006.
VI.4) Number of tenders received: 1.
VI.5) Was this contract subject to
a Notice in the Official Journal: yes;
98/2006-25980/06 of 22. 9. 2006.

VI.6) Does this contract relate to a
project/programme financed by EU Funds: yes; transition Facility, project number
2004/016-710.03.02, project title: “Strengthening Natura 2000 implementation in Slovenia”.
The legal basis for Transition Facility 2004 is the Commission Regulation No
K(2004) 4183 and the Commission Decision
of 2004 on the financial contribution of Transition Facility for strengthening institutional
capacity to Slovenia (CRIS 2004/016-710).
VI.7) Other information: contract Notice: Supply of equipment for communication activities, pdf: http://www.natura2000.
gov.si/oglasna/contact_notice.pdf.
VI.8) Date of dispatch of this notice 19. 1.
2007.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-1339/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Mengeš, kontaktna oseba: Metka Kočar,
Šolska ulica 12, 1234 Mengeš, Slovenija,
tel. 01/72-30-220, faks 01/72-30-225, elektronska pošta: racunovodstvo@vrtec-menges.com.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sukcesivna dobava živil za
prehrano predšolskih otrok v Vrtcu Mengeš.
II.5) Kratek opis:
1. meso,
2. perutnina in perutninski izdelki,
3. mesni izdelki,
4. ribe,
5. mleko,
6. mlečni izdelki,
7. kruh,
8. pekovski izdelki,
9. sadje,
10. zelenjava,
11. testenine,
12. zmrznjena zelenjava,
13. splošno prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 83.458,52 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. 1, 2 in 3: Mesnine dežele Kranjske, kontaktna oseba: Miro Pavič,
Agrokombinatska 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/547-25-07, faks 01/547-25-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5.479,47 EUR; najnižja
ponudba 5.479,47 EUR, najvišja ponudba:
5.555,00 EUR.
Valuta: 45.
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. ribe: Kvibo, d.o.o., kontaktna oseba: Vili Dovžan, Predilniška cesta
16, 4290 Tržič, Slovenija, tel. 04/598-15-00,
faks 04/598-15-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.180,94 EUR; najnižja
ponudba 1.180,94 EUR, najvišja ponudba
1.496,00 EUR.
Valuta: 45.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5. mleko: Pomurske mlekarne d.d., kontaktna oseba: Franc Razpotnik, Industrijska ulica 10, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/536-12-21, faks
02/522-13-39.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2.527,33 EUR; najnižja
ponudba 2.527,33 EUR, najvišja ponudba:
3,129,19 EUR.
Valuta: 45.
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. 6. mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne, d.d., kontaktna oseba: Petra
Alič, Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-81-500, faks 01/58-81-886.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5.881,97 EUR; najnižja
ponudba 5.881,97 EUR, najvišja ponudba
8.989,90 EUR.
Valuta: 45.
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 in 11: Žito, d.d., Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/587-62-23, faks 01/524-56-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2.572,61 EUR; najnižja
ponudba 2.572,61 EUR, najvišja ponudba
3.221,57 EUR.
Valuta: 45.
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. sadje: Agro Mrkac
d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Kurent, Cesta v Šmartno 29, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/545-44-45, faks 01/541-22-90.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3.310,92 EUR; najnižja
ponudba 3.310,92 EUR, najvišja ponudba
3.985,56 EUR.
Valuta: 45.
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. zelenjava:
Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, 1001
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks
01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6.036,97 EUR.
Valuta: 45.
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. pekovski izdelki: Pekarna Blatnik d.o.o., kontaktna oseba: Nika
Čeklanovič, Podgorica 25, 1312 Videm Do-

brepolje, Slovenija, tel. 01/78-88-560, faks
01/78-07-836.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4.081,34 EUR; najnižja
ponudba 4.081,34 EUR, najvišja ponudba
5.401,19 EUR.
Valuta: 45.
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. zmrznjena 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.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 621,43 EUR; najnižja ponudba 621,43 EUR, najvišja ponudba
664,50 EUR.
Valuta: 45.
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. 13. Splošno prehrambeno blago: Impuls, Domžale, d.o.o.,
kontaktna oseba: Teja Božič, Motnica 11/1,
1236 Trzin, Slovnija, tel. 01/56-22-130, faks
01/56-22-131.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6.449,98 EUR; najnižja
ponudba 6.449,98 EUR, najvišja ponudba
7.373,24 EUR.
Valuta: 45.
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. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 21.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 103 z dne 6. 10. 2006,
Ob-27264/06.
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: 16. 1. 2007.
Vrtec Mengeš
Ob-1448/07
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: http://www.gu.gov.si/.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava pisarniškega
materiala za potrebe Geodetske uprave
Republike Slovenije:
1. Območna geodetska uprava Celje,
2. Območna geodetska uprava Koper,
3. Območna geodetska uprava Kranj,
4. Območna geodetska uprava Ljubljana,
5. Območna geodetska uprava Maribor,
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6. Območna geodetska uprava Murska
Sobota,
7. Območna geodetska uprava Nova
Gorica,
8. Območna geodetska uprava Novo
mesto,
9. Območna geodetska uprava Ptuj,
10. Območna geodetska uprava Sevnica,
11. Območna geodetska uprava Slovenj
Gradec,
12. Območna geodetska uprava Velenje,
13. Glavni urad.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
– za Območno geodetsko upravo Celje
1,500.000 SIT,
– za Območno geodetsko upravo Koper
1,200.000 SIT,
– za Območno geodetsko upravo Kranj
1,200.000 SIT,
– za Območno geodetsko upravo Ljubljana 4,000.000 SIT,
– za Območno geodetsko upravo Maribor 900.000 SIT,
– za Območno geodetsko upravo Murska Sobota 1,000.000 SIT,
– za Območno geodetsko upravo Nova
Gorica 1,200.000 SIT,
– za Območno geodetsko upravo Novo
mesto 1,000.000 SIT,
– za Območno geodetsko upravo Ptuj
750.000 SIT,
– za Območno geodetsko upravo Sevnica 750.000 SIT,
– za Območno geodetsko upravo Slovenj Gradec 600.000 SIT,
– za Območno geodetsko upravo Velenje 750.000 SIT,
– za Glavni urad 3,000.000 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 sklop št. 1: Območna geodetska uprava Celje: Mladinska
knjiga Trgovina d.d., kontaktna oseba:
Mirjam Potočnik, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-54-00, faks
01/588-74-62, elektronska pošta: mirjam.potocnik@mk-trgovina.si,
internetni
naslov: http://www.mladinska.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,500.000 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 sklop št. 2: Območna geodetska uprava Koper: 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,
internetni naslov: http://icarus.dzs.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,200.000 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 sklop št. 3: Območna geodetska uprava Kranj: DZS, založništvo in trgovina d.d., kontaktna oseba: Peter Petkovšek,
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Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/586-71-47, faks 01/586-71-48,
elektronska pošta: javna.narocila@dzs.si,
internetni naslov: http://icarus.dzs.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,200.000 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 sklop št. 4: Območna geodetska
uprava Ljubljana: 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,
internetni naslov: http://icarus.dzs.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,000.000 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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo sklop št. 5: Območna geodetska uprava Maribor: 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,
internetni naslov: http://icarus.dzs.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 900.000 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 sklop št. 6: Območna geodetska uprava Murska Sobota:
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, internetni
naslov: http://icarus.dzs.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,000.000 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 gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo sklop št. 7: Območna geodetska uprava Nova Gorica,
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, internetni
naslov: http://icarus.dzs.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,200.000 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 sklop št. 8: Območna
geodetska uprava Novo mesto, Extra Lux
d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Dermastija,
Središka ulica 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/58-54-673, faks 01/54-45-403, elek-
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tronska pošta: bilja.grahovac@extra-lux.si,
internetni naslov: www.extra-lux.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,000.000 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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo sklop št. 9: Območna geodetska uprava Ptuj: 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,
internetni naslov: http://icarus.dzs.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 750.000 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 sklop št. 10: Območna geodetska uprava Sevnica: Extra Lux d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjan Dermastija, Središka ulica 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/58-54-673, faks 01/54-45-403, elektronska pošta: bilja.grahovac@extra-lux.si,
internetni naslov: www.extra-lux.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 750.000 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 sklop št. 11: Območna geodetska uprava Slovenj Gradec:
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, internetni
naslov: http://icarus.dzs.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 600.000 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 sklop št. 12: Območna geodetska uprava Velenje: Mladinska
knjiga Trgovina d.d., kontaktna oseba:
Mirjam Potočnik, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-54-00, faks
01/588-74-62, elektronska pošta: mirjam.potocnik@mk-trgovina.si,
internetni
naslov: http://www.mladinska.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 750.000 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 sklop št. 13: Glavni
urad: Extra Lux d.o.o., kontaktna oseba:
Marjan Dermastija, Središka ulica 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-54-673,
faks 01/54-45-403, elektronska pošta: bilja.grahovac@extra-lux.si, internetni naslov:
www.extra-lux.si.

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.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 43000-33/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– za Območno geodetsko upravo Celje 2,
– za Območno geodetsko upravo Koper 1,
– za Območno geodetsko upravo
Kranj 1,
– za Območno geodetsko upravo Ljubljana 1,
– za Območno geodetsko upravo Maribor 1,
– za Območno geodetsko upravo Murska Sobota 2,
– za Območno geodetsko upravo Nova
Gorica 1,
– za Območno geodetsko upravo Novo
mesto 2,
– za Območno geodetsko upravo
Ptuj 1,
– za Območno geodetsko upravo Sevnica 2,
– za Območno geodetsko upravo Slovenj Gradec 1,
– za Območno geodetsko upravo Velenje 1,
– za Glavni urad 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-29913/06 z dne 27. 10. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 1. 2007.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-1452/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., kontaktna oseba: Joži Raspor, Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281-13-00, faks 04/281-13-01, elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si, internetni naslov: www.komunala-kranj.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: javno naročilo št. 11/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je izbira dobavitelja plinskega motor
ja za kogeneracijo na Centralni čistilni
napravi Kranj. Ponudnik bo opravil storitev
dobave, montaže ter povezave plinskega
motorja v funkcionalno enoto na obstoječe
postrojenje za kogeneracijo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 62.500 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena ali
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na
ceno, reference, odzivne čase v primeru
okvar, garancijsko dobo in življenjsko dobo
motorja.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 11/2006: Iskra
Vzdrževanje d.d., kontaktna oseba: Boštjan Pražnikar, dipl. inž., Savska Loka 4,
4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/237-55-01,
faks 04/237-55-64, elektronska pošta:
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gorazd.pikec@iskra-vzd.si, internetni naslov: http://www.iskra-vzd.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe
101.560,67 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. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-24922/06 z dne 8. 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: 16. 1. 2007.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Ob-1454/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik, kontaktna
oseba: Franci Kimovec, Novi trg 41a, 1241
Kamnik, Slovenija, tel. 01/830-32-00, faks
01/830-32-18, elektronska pošta: scrm@scrm.net, internetni naslov: www.sc-rm.net.
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: JRK 1/2006.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
prehrambenega blaga.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 83,000.000 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. JRK 1/2006-1: Litijska mesarija d.d., Slatna 1, 1275 Šmartno pri Litiji,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,678.475 SIT /
56.965,60 EURO.
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. št. JRK 1/2006-2: Pivka
d.d., Kal 1, 6257 Pivka, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,279.023 SIT /
17.853,80 EURO.
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. JRK 1/2006-3: Ledo
d.o.o., Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana Črnuče,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 959.041,60 SIT /
4.002,01 EURO.
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. JRK 1/2006-4: Brumec
Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 892.477 SIT / 3.724,24
EURO.
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. JRK 1/2006-5: Mlekarna
Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,548.577,39 SIT /
27.326,73 EURO.
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. JRK 1/2006-6: Žito d.d.,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,479.212,50 SIT /
52.074,831 EURO.
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. JRK 1/2006-7: Mlinotest
d.d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,354.115 SIT /
5.650,57 EURO.
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. JRK 1/2006-8: Pekarna
Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291
Škofljica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,746.850 SIT /
7.289,48 EURO.
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. JRK 1/2006-9: Agro Mrkac
d.o.o., Cesta v Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,504.060 SIT /
10.449,257 EURO.
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. JRK 1/2006-10: Opoj sokovi d.o.o., Suhadole 49a, 1218 Komenda,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upo-
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števala (brez DDV): cena 7,050.360 SIT /
29.420 EURO.
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. JRK 1/2006-11: Impuls
d.o.o., Motnica 11/1, 1236 Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,749.096,49 SIT /
7.298,85 EURO.
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. JRK 1/2006-12: Era-SV
d.o.o., Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 928.326 SIT / 3.873,84
EURO.
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. JRK 1/2006-13: Jata Emona d.d., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 540.000 SIT / 2.253,38
EURO.
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. JRK 1/2006-14: Pekarna
Blatnik d.o.o., Podgorica 25, 1312 Dobrepolje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,835.500 SIT /
24.229,89 EURO.
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. JRK 1/2006-15: Era-SV,
Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,181.051,83 SIT /
13.274,29 EURO.
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:
24. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 24.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS z dne 20. 10. 2006,
Ob29170/06.
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: 16. 1. 2007.
Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik
Ob-1461/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
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: laboratorijski mate
rial.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 53,000.000 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 pogajanji brez predhodne objave: 4. točka prvega odstavka 20.
člena ZJN-1.
(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.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Adriamed, d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,941.556,11 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 35,994.671,99 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 181.859,25 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Golias Labortehnika, Hinko Golias,
s.p., Groharjeva cesta 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 419.230,80 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:
21. 9. 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: 17. 1. 2007.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-1504/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-91,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.35.10.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-046/2006-1L-POG/B.
II.5) Kratek opis: rezervni deli za ma
gnetoskope in ostale aparature tipa
Sony.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
35,300.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-046/2006-1L-POG/B:
AVC Group d.o.o., kontaktna oseba: Miran
Kajin, Blatnica 14, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/530-78-70, faks 01/530-78-80.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 29,864.070
SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-046/2006-1LPOG/B.
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. 73-74 z dne 14. 7.
2006; Ob-20300/06.
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: 18. 1. 2007.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-1559/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba:
Štefka Lavrič, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-33-54, faks 422-32-205,
elektronska pošta: stefka.lavric@ijs.si, internetni naslov: http:www.ijs.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: 24/06.
II.5) Kratek opis: oprema za posodobi
tev profilometra.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,052.783,28 SIT oziroma 41.949,52
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:
(f) zadevni proizvodi se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske
ali razvojne namene pod pogoji, ki so navedeni v Direktivi (samo za dobave blaga).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 24/06: Taylor Hobson Ltd, Leicester LE4 9JQ, Anglija, tel.
44-116-2763771, faks 44-116-2460579.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,052.783,28 SIT
oziroma 41.949,52 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: 24/06.
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: 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: 18. 1. 2007.
Institut »Jožef Stefan«
Št. 321
Ob-1567/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor, kontaktna oseba: tajništvo Petra Arnold,
Čufarjeva c. 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/48-06-100, faks 02/47-13-157, elektronska pošta: Suzana.Zugelj@danica-vogrinec.si, internetni naslov: www.du-danicevogrinec.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: 3.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,800.000 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:
Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21,510.262,80 SIT /
89.760,74 €.
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: 3.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 111 z dne 27. 10. 2006,
Ob30205/06.
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: 18. 1. 2007.
Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor
Št. 31/07
Ob-1591/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, kontaktna oseba: Danica Dobrovc, Dunajska cesta 58, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-90-69, faks
+386/1/478-91-55, elektronska pošta: Prehodnivir.mkgp@gov.si, internetni naslov:
www.mkgp.gov.si.
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I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 33.00.00.00-0, dodatni predmeti:
80.42.11.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 544-29/2006.
II.5) Kratek opis: dobava medicinske in
laboratorijske opreme za laboratorije, ki
izvajajo kontrolo na fitosanitarnem po
dročju ter usposabljanje osebja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 185.000 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. 9601001-01-02-0004
(sklop 1, 2 in 3): Sanolabor, d.d., kontaktna
oseba: Marko Bokal, Leskovškova 4, SI1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/585-42-11,
faks +386/1/524-90-33, elektronska pošta:
Sanolabor@sanolabor.si, internetni naslov:
http://www.sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 88.339 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 št.
9601001-01-02-0002 (sklop 4): Labena
d.o.o., kontaktna oseba: Irena Lemut Čeh, Verovškova 64, SI1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/360-23-00, faks +386/1/360-23-15,
elektronska pošta: info@labena.si, internetni naslov: http://www.labena.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11.638 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 št. 9601001-01-02-0003
(sklop 5): Tehnooptika Smolonikar d.o.o.,
kontaktna oseba: Breda Smolnikar Jernejčič,
Novi trg 2, SI1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/252-74-92, faks +386/1/426-32-72,
elektronska pošta: tehnooptika@siol.net,
internetni naslov: http://www.tehnooptikasmolnikar.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 38.981,33 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: 544-29/2006/88.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
sklenitev pogodb dne 20. 12. 2006, 27. 12.
2006 in 19. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS, Ob-25776/06
z dne 15. 9. 2006; Uradni list EU, 2006/S
176-187510 z dne 15. 9. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev EU: da; Prehodni vir 2004, Odločba komisije št. K(2004) 4183, Projekt št.
2004/016-710.01.02 z naslovom »Učinkovit
fitosanitarni kontrolni sistem«.

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 1. 2007.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-1598/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-91,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.21.10.00-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-052/2006-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: videoprodukcijski
strežniški sistem.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
49,200.000 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. RTV-052/2006-E-ODP/B:
naročnik skladno z določili ZJN-1A ni izbral
nobenega ponudnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-052/2006E-ODP/B.
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: da; Ur. l. RS, št. 114-115 z dne 10. 11.
2006, Ob-31391/06.
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: 19. 1. 2007.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-1599/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-91,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.21.10.00-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-063/2006-E-POG/B.
II.5) Kratek opis: video produkcijski
strežniški sistem.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
49,200.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika sto-
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ritev: javno naročilo št. RTV-063/2006-EPOG/B: Silicon d.o.o., kontaktna oseba:
Tomaž Hočevar, Parmova ul. 53, 1000
Ljubljana, Slovenija, elektronska pošta:
info@siliconstudio.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 204.962,40 EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-063/2006E-POG/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 114-115 z dne 10. 11.
2006, Ob-31391/06.
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: 19. 1. 2007.
Javni zavod RTV Slovenija

Gradnje
Št. 430-567/2006-20
Ob-1444/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, kontaktna oseba: Boris Hren,
tel. 01/471-21-02, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-26-01, faks
01/471-16-37.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-872/06-ODP.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
opreme za hlajenje in ogrevanje za ku
hinjo in protokol v objektu Triglav, Lju
bljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 9,446.630,00 SIT ali 39.420,09
EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS-872/06-ODP: Hidria Inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Tine
Vadnal, Godovič 150, 5275 Godovič, Slovenija, tel. 05/37-43-132, faks 05/37-43-133.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 39.420,09 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:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-23184/06 z dne 18. 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: 18. 1. 2007.
Ministrstvo za obrambo
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Ob-1722/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Vrhnika, kontaktna oseba: Andrej Treven, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/755-54-40, faks
01/755-15-55, elektronska pošta: komunalne.obcina@vrhnika.si, internetni naslov:
www.vrhnika.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: prometna povezava
Jagrova–Tržaška, parkirišče in most čez
Ljubljanico.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 85,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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. 5-07-350-01-85/2005 7/G:
SCT d.d., kontaktna oseba: Matjaž Jerala,
Slovenska cesta 89, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-98-601, faks 01/58-98-620,
elektronska pošta: cestni.program@sct.si,
internetni naslov: http://www.sct.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 728.816,11 EUR,
174,653.492,60 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 80/2006 Ob-21697/06 z dne
28. 7. 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: 19. 1. 2007.
Občina Vrhnika
Ob-1786/07
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: Alenka Horvat, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela pri obnovi prostorov
na Partizanski 54 v Mariboru.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 144,225.000 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. 4/G: Sortima d.o.o., Koroška 118, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 102,189.298,30 SIT
(426.428,38 €).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javno naročilo št. 4/G: Granit d.d., Ljubljanska cesta 69, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 28,745.851 SIT
(119.954,31 €).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-25486/06 z dne 21. 11. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 1. 2007.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-1790/07
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: Alenka Horvat, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela pri obnovi prostorov
PLC Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,500.000 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. 78/G: Elektrotehna Iztok
Milošič s.p., Potrčeva cesta 28, 2250 Ptuj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,951.284,87 SIT
(58.217,68 €).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 78/G: Granit d.d., Ljubljanska cesta 69, 2310 Slovenska Bistrica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15,837.238 SIT
(66.087,62 €).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 78/G: Elektro klima Stagoj,
Simo Stagoj s.p., Višnja vas 14b, 3212 Vojnik, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,027.870 SIT
(12.635,08 €).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-26669/06 z dne 29. 9. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 1. 2007.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 430-12/2006
Ob-1822/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Lenart, kontaktni osebi: mag. Avgust
Zavernik in Vinko Kramberger, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija, tel. 02/729-13-10, faks 02/720-73-52,
elektronska pošta: obcina@lenart.si, internetni naslov: www.lenart.si.

I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: izgradnja kanalizacije
in čistilne naprave 500 PE za naselje Moč
na ter dovozne ceste, vodovoda in elek
tričnega priključka do čistilne naprave:
1. sklop: kanalizacija ter dovozna cesta
in vodovod,
2. sklop: čistilna naprava 500 PE in električni priključek.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 130,000.000 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. 09/2006: Kogal Karli Udovičič s.p., kontaktna oseba: Drago Deučer,
Slovenska ul. 43, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah, Slovenija, tel. 02/650-63-00,
faks 02/650-63-02, elektronska pošta: drago.deucer@kogal.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena za 1. sklop: 51,158.058
SIT; cena za 2. sklop: 30,183.453 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: 430-12/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 12.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-31581/06 z dne 10. 11. 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: 19. 1. 2007.
Občina Lenart

Storitve
Št. 17/07
Ob-457/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ARSKTRP – DF 2006.
II.5) Kratek opis: nadgradnja in poprav
ki računalniške aplikacije DF 2006 verzije
3.3 in prenova na Oracle verzije 10i.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 41.729,26 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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 403-1-63/2006: S&T Hermes Plus d.d., kontaktna oseba: Saša Markič, Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-55-200, faks 01/58-55-201,
elektronska pošta: javni.razpisi@snt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 41.108,42 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:
8. 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: 16. 1. 2007.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 430-114/2006/9
Ob-1340/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, kontaktna oseba: Mitja Tomažič, Tivolska 30, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 400-59-15, faks 400-59-57,
elektronska pošta: mitja.tomazic@arrs.si,
internetni naslov: www.arrs.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE K72.2, NACE
K72.3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-114/2006.
II.5) Kratek opis: izvajanje programer
skih in svetovalnih storitev na področju
uporabniške in sistemske programske
opreme ter izvajanje računalniških obde
lav, namenjenih podpori delovanja Javne
agencije za raziskovalno dejavnost RS v
obdobju od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2008.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 48,000.000 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:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-114/2006: Piradel
d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Brezovar,
direktor, Žabnica 39, 1357 Notranje Gorice,
Slovenija, tel. 323-40-83, faks 365-21-58,
elektronska pošta: irena@piradel.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 192.124,80 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:
3. 1. 2007.
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: 17. 1. 2007.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-1450/07
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 72.22.12.
II.5) Kratek opis: razvoj sistema dis
tribucije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,083.333,33 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponujena cena (70 točk),
– reference vodje naloge in sodelujočih
strokovnjakov (20 točk),
– metodološki pristop (10 točk).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: 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: 26,923.333,33 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:
700.000 SIT brez DDV.
Delež: 2,6%.
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:
9,250.000 SIT brez DDV.
Delež: 34,36%
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 43000-11/2006-9.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-9688/06 z dne 7. 4. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 1. 2007.
Geodetska uprava Republike Slovenije
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Ob-1451/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., kontaktna oseba: Joži Raspor, Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281-13-00, faks 04/281-13-01, elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si, internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javno naročilo št. 12/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila so zavarovalne storitve za naslednje
enote podjetja Komunala Kranj, javno
podjetje d.o.o.: Uprava podjetja, Poslov
na enota Komunala, Poslovna enota Vo
dovod ter Poslovna enota Kanalizacija in
čistilne naprave.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 92.000 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena ali
ekonomsko najugodnejša ponudba glede
na višino premije, plačilo odškodnine in reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12/2006: Zavarovalnica
Triglav, d.d., kontaktna oseba: Janja Sajovic,
Miklošičeva c. 19, 1000 Ljubljana, Slovenija,
elektronska pošta: info@triglav.si, internetni
naslov: http://www.triglav.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): skupaj letna premija brez
6,5% DPZP: 66.354,34 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. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-29291/06 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: 16. 1. 2007.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Ob-1457/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba:
Štefka Lavrič, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-33-54, faks 422-32-205,
elektronska pošta: stefka.lavric@ijs.si, internetni naslov: http:www.ijs.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 23/06.
II.5) Kratek opis: razširitev računalni
ških zmogljivosti SiGNET.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 52.277,71 EUR oziroma 12,527.830
SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
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IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(f) zadevni proizvodi se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske
ali razvojne namene pod pogoji, ki so navedeni v Direktivi (samo za dobave blaga).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 23/06: Xenya d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Vojko Živec, Celovška 172, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 52.277,71 EUR oziroma
12,527.830 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: 23/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 1. 2007.
Institut »Jožef Stefan«
Ob-1459/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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:
77.31.30.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: urejanje površin ob zgradbah in umetavanje smeti v stiskalnico.
II.5) Kratek opis: urejanje površin ob
zgradbah in umetavanje smeti v stiskal
nico.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 36,000.000 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. 57/06 – urejanje površin
ob zgradbah in umetavanje smeti v stiskalnico: TVIS – TIG d.o.o., Levčeva ulica 15,
1234 Mengeš, Slovenija, tel. 041/759-571,
faks 01/546-10-94.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena 34,999.992
SIT z DDV; najnižja ponudba 34,998.000
SIT z DDV, najvišja ponudba 34,999.992
SIT z 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 12. 2006.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 108 z dne 20. 10. 2006,
Ob-29057/06.
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: 15. 1. 2007.
Klinični center Ljubljana
Ob-1503/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-91,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.10.00.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-024/2006-1L-ODP/S.
II.5) Kratek opis: izvajanje storitev vzdr
ževanja vozil RTV Slovenija po sklopih.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
46,000.000 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. RTV-024/2006-1LODP/S/D: Avtocenter Žgajnar Matija s.p.,
kontaktna oseba: Matija Žgajnar, Žagarska ul. 21, 1291 Škofljica, Slovenija, tel.
01/360-11-12, faks 01/360-11-18.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. RTV-024/2006-1LODP/S/A: Avto Trobec d.o.o., kontaktna
oseba: Jože Trobec, Cerkniška ul. 16, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/200-52-10, faks
01/256-21-36.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. RTV-024/2006-1LODP/S/C: Avtomerkur d.d., kontaktna oseba:
Matija Dolenec, Samova 14, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-66-020, faks
01/30-66-063.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-024/2006-1LODP/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 100 z dne 29. 9.
2006; Ob-27078/06.
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: 18. 1. 2007.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-1562/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Inštitut za varovanje zdravja RS, kontaktna

oseba: Staša Javornik, Trubarjeva 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-41-400,
faks 01/24-41-447, elektronska pošta: Stasa.javornik@ivz-rs.si, internetni naslov:
www.ivz-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 3.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
60.12.21.10-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 900-037-88/06.
II.5) Kratek opis: prevozi zdravil se
bodo izvajali po sistemu »door to door«
na območju Republike Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 500.751,13 EUR (120,000.000 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: A.N.B. Trade d.o.o.,
kontaktna oseba: Aleksander Bukovšek,
Spodnje Stranice 11, 3206 Stranice, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 0,576 EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 900-037-88/06.
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; Ur. l. RS, št. 103 z dne 6. 10. 2006,
Ob-27265/06.
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: 17. 1. 2007.
Inštitut za varovanje zdravja RS
Št. 10/2007
Ob-1568/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Okrožno sodišče v Novem mestu, kontaktna
oseba: Janez Grden, Jerebova ulica 2, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/33-81-100,
faks 07/33-81-144, elektronska pošta:
Urad.oznm@sodisce.si, internetni naslov:
http://www.sodisce.si/okronm.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Su 040801/2006-10.
II.5) Kratek opis: izvajanje fizičnega va
rovanja z receptorskimi deli, tehničnega
varovanja in kombiniranega fizično teh
ničnega varovanja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,500.000 SIT (102.236,68 €).
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. Su 040801/2006-10: G
7, družba za varovanje, d.o.o., kontaktna
oseba: Simon Breceljnik, Špruha 33, 1236
Trzin, Slovenija, tel. 01/588-55-00, faks
01/588-55-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24,791.760 SIT
(103.454,18 €).
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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: Su
040801/2006-10.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS, št. 108 z dne
20. 10. 2006, Ob29057/06.
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: 18. 1. 2007.
Okrožno sodišče v Novem mestu
Ob-1594/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja, kontaktna oseba: Nina Demšar,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/580-75-87, faks 01/478-92-06, elektronska pošta: Nina.demsar@gov.si, internetni naslov: http://www.arsktrp.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.5) Kratek opis: izvajanje poštnih
storitev ARSKTRP v letu 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 563.345,02 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. 808/06: Pošta Slovenije d.o.o., kontaktna oseba: Vinko Filipič,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor, Slovenija,
tel. 02/449-20-00, faks 02/449-23-71, elektronska pošta: info@posta.si, internetni
naslov: http.//www.posta.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala brez DDV): cena 563.345,02 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:
5. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 1. 2007.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 5/2007
Ob-1712/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Celju, kontaktna oseba: Sebastjan Boljte, Prešernova 22, 3000 Celje, Sloveni-

ja, tel. 031/685-700 ali 03/42-75-104, faks
03/42-75-173, elektronska pošta: sebastjan.boljte@sodisce.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 23.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 1/2006.
II.5) Kratek opis: izvajanje storitev fi
zičnega in tehničnega varovanja oseb in
premoženja Okrožnega sodišča v Celju,
Okrajnega sodišča v Celju, Okrajnega
sodišča v Žalcu, Okrajnega sodišča v
Velenju, Okrajnega sodišča v Sloven
skih Konjicah, Okrajnega sodišča v
Šentjurju pri Celju in Okrajnega sodišča
v Šmarju pri Jelšah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 54,750.800 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 1/2006:
Varnost Maribor d.d., kontaktna oseba: Marko Vaupotič, Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/230-30-10, faks 02/230-30-19, internetni naslov: www.varnost.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najvišji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): skupna vrednost naročila:
73,739.230 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 1/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS, št. 106 z dne
13. 10. 2006, Ob-28567/06.
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: 19. 1. 2007.
Okrožno sodišče v Celju
Št. 4301-47/2006
Ob-1723/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna oseba: Boris Bandelj, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-00, faks 01/478-43-29, elektronska pošta: gp.mss@gov.si, internetni
naslov: http://www.mss.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
Kategorija storitve 7.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.21.20.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4301-47/2006.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje in nad
gradnja aplikacije: Kadrovski plačni in
formacijski sistem KPIS/ŠKIS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 125.187,78 EUR.
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IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez
predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi samo določen ponudnik, in sicer zaradi
razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4301-47/2006: RRC d.d.,
Jadranska 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/47-78-524, faks +386/1/42-55-229,
elektronska pošta: info@rrc.si, internetni
naslov: http://www.rrc.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 125.185,06 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno narocilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu dolocil narocnik: 4301-47/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 1. 2007.
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 od
poslano: 9. 1. 2007.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 4301-48/2006
Ob-1724/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna oseba: Boris Bandelj, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-00, faks 01/478-43-29, elektronska pošta: gp.mss@gov.si, internetni
naslov: http://www.mss.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
Kategorija storitve 7.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.21.20.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4301-48/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je vzdrževanje in nadgradnja aplika
cije: WEB podpora projektu KPIS/ŠKIS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 116.841,93 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. 4301-48/2006: Rdesign d.o.o., Glavni trg 36, 2380 Slovenj
Gradec, 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 116.822,10
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 dolocil naročnik: 4301-48/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 1. 2007.
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 od
poslano: 9. 1. 2007.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-1783/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Banka Slovenije, kontaktna oseba: Mirjana Prelič, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-95-01, faks
01/471-97-30, elektronska pošta: mirjana.prelic@bsi.si,
internetni
naslov:
www.bsi.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.33.00.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JAV-RAZ-01-UH/2006.
II.5) Kratek opis: zavarovalne stori
tve.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 90,000.000 SIT oziroma 375.563,35
EUR za obdobje treh let.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbeno ceno po posameznih
sklopih.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JNVV 4482/2006:
Zavarovalnica Maribor d.d., Cankarjeva ulica 3, 2507 Maribor, Slovenija, tel.
02/233-21-00, faks 02/233-25-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena 375.563,35
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: JAV-RAZ-01UH/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 94/06, Ob-25186/06 z dne
8. 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: 19. 1. 2007.
Banka Slovenije

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-1816/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Igor Štraus, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-23, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: igor.straus@gov.si, internetni naslov: www.durs.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 6a – zavarovalniške
storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 28/2006 – Zavarovanje vozil.
II.5) Kratek opis: storitev zavarovanja
vozil Davčne uprave Republike Sloveni
je za leto 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,500.000 SIT oziroma 47.988,65
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:
(j) nove gradnje/storitve, ki predstavljajo ponovitev obstoječih gradenj/storitev in
se naročajo skladno z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. JN 28/2006 –
Zavarovanje vozil: Adriatic Slovenica zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta
3a, 6503 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 12,022.768 SIT
oziroma 50.170,12 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: 430-135/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 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.7) Drugi podatki: javno naročilo je
bilo oddano po postopku s pogajanji brez
predhodne objave, skladno z 2. točko 97.
člena Zakona o javnih naročilih (ZJN-1A).
Gre za ponovitev istovrstnih storitev, ki
jih izvaja isti izvajalec, ki mu je naročnik
osnovno naročilo oddal po odprtem postopku. Naročnik je to možnost objavil v
objavi razpisa JN 21/2004 – Zavarovanje
vozil, v Uradnem listu RS, št. 108-109 z
dne 8. 10. 2004, Ob-26653/04. Od podpisa prve pogodbe niso minila tri leta.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 1. 2007.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava
Republike Slovenije

Ob-1817/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Igor Štraus, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-23, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: igor.straus@gov.si, internetni naslov: www.durs.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 7 – računalniške
storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 27/2006 – Oracle.
II.5) Kratek opis: storitve licenc, mi
gracij ter investicijsko in redno vzdrže
vanje licenc Oracle.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 SIT oziroma 50.075,11
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,
– povezani z zaščito 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. JN 27/2006 –
Oracle: Oracle Software d.o.o., Dunajska
cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,948.285,35
SIT oziroma 41.513,46 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: 430-134/2006.
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: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev EU: ne.
VI.7) Drugi podatki:
Javno naročilo je bilo oddano po postopku s pogajanji brez predhodne objave,
na podlagi 3. točke prvega odstavka 20.
člena ZJN-1A, saj lahko zaradi tehničnih
razlogov in razlogov povezanih z varovanjem izključnih pravic, naročilo izpolni le
določen dobavitelj.
O nameri oddaje naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave je
naročnik, dne 1. 12. 2006, z dopisom št.
430-134/2006-01111-00, obvestil Ministrstvo za finance.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 1. 2007.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava
Republike Slovenije
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Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 38/107/2007
Ob-1435/07
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: Tadej
Lukan, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-27-54, faks 01/474-27-22,
elektronska pošta: tadej.lukan@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 156/2006.
II.5) Kratek opis: dopolnitev program
ske opreme za kontrolo števcev SAM z
WINSAM.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 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. 156/2006: Tectra d.o.o.,
kontaktna oseba: Zlatko Matič, Stegne 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/511-46-12,
faks 01/511-46-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,560.970 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
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:
Delež: 42%.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 156/2006
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
12,560.970 SIT brez DDV.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
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:
14. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ob-22517/04
z dne 27. 8. 2004.
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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: 19. 1. 2007.
Elektro – Slovenija d.o.o.
Št. 027624
Ob-1809/07
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)1/58-08-332, faks
+386/(0)1/58-08-407, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
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:
33.25.32.20–6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 13 naba/06.
II.5) Kratek opis: nabava plinskega
kromatografa z masnim detektorjem in
pribora.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 13 naba/06:
Chemass d.o.o., kontaktna oseba: Emil
Skočir, Baznikova 40, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/42-77-560, faks
+386/(0)1/42-77-560, elektronska pošta:
info@chemass.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23,434.950,30 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 13 naba/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; 22. 9. 2006,
Ob-26267/06.
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: 19. 1. 2007.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana
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Obvestila po Zakonu
o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)

Predhodna
informativna obvestila

Obvestila
o javnem naročilu

Storitve

Blago

Ob-1462/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Davčna uprava RS, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-28-23, v roke: Igor Štraus, e-pošta: igor.straus@gov.si, faks
+386/1/478-27-55.
Internetni naslov naročnika: http:
www.durs.gov.si/.
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:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: JN 03/2007 VRDZ.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe:
Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljub
ljana.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: vzdrževanje in
nadgradnje informacijskega sistema
»Register davčnih zavezancev«.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72000000.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 5. 3. 2007.
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.durs.gov.si
Okoljska
zakonodaja:
http://www.mop.gov.si/
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http:www.mddsz.gov.si/
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 1. 2007.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS

Ob-1796/07
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Kemijski inštitut Ljubljana, Hajdrihova
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Kemijski inštitut Ljubljana, vložišče, tel. 01/476-02-00, v roke: Andreja Vran,
e-pošta: info@ki.si, faks 01/476-03-00.
Internetni naslov naročnika: www.ki.si.
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:
– drugo: Kemijski inštitut,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava električne energije za obdobje 1. 5. 2007 do 31. 12. 2009.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Kemijski inštitut Ljubljana, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava električne energije na naslov na
ročnika.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40100000.
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.2.1) Celotna količina ali obseg: približno 5.240.000 MWh.
Ocenjena vrednost brez DDV: 390.000,00
EUR.
ll.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek: 1. 5. 2007, zaključek: 31. 12.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% z veljavnostjo do 1. 8. 2007.

Izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 3% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: izvajalec bo račune izstavljal
najkasneje do 8. v mesecu za dobave opravljene v preteklem mesecu.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
ponudnik mora imeti licenco za opravljanje
energetske dejavnosti, ki je zahtevana za
dobavo električne energije, ki jo izda Javna
agencija Republike Slovenije za energijo.
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 mora biti registriran pri ustreznem organu.
Ponudnik ima veljavno licenco za opravljanje dejavnosti.
Ponudnik ni bil obsojen za kazniva dejanja.
Ponudnik je poravnal davke in prispevke
v skladu s predpisi države, v kateri je registriran – če ima ponudnik sedež v tujini, je
v Republiki Sloveniji poravnal tiste davke in
prispevke, ki jih mora poravnati.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa.
lll.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: najmanj pet referenc, iz katerih izhaja, da je v
obdobju treh let pred oddajo ponudbe ponudnik dobavljal električno energijo svojim
naročnikom v obdobju najmanj enega leta.
III.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: JN-EL-1/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
11. 3. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 3. 2007 do 11.
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: do 1. 8. 2007.
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IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 3.
2007 ob 11. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom, da lahko sodelujejo pri odpiranju
ponudb v imenu ponudnika.
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:
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti vsak dan do skrajnega roka za dvig
razpisne dokumentacije.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti na vložišče na naslovu naročnika, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, od ponedeljka
do petka od 9. do 11. ure.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska 54, 1000 Ljubljana,
Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40, internetni
naslov: www.gov.si/dkom.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: do roka za oddajo ponudb – 12. 3. 2007 do 11. ure.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje
javnih naročil, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40, internetni
naslov: www.gov.si/dkom.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 1. 2007.
Kemijski inštitut Ljubljana
Ob-1830/07
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
naročnika:
www.dc.gov.si.
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:
– 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: izdelava in dobava prometne signalizacije za potrebe interventne zamenjave na
državnih cestah za leti 2007–2008.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava in dobava prometne signaliza

cije za potrebe interventne zamenjave na
državnih cestah za leti 2007–2008.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28820000.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Območje Maribor, Ptuj, Murska
Sobota
1) Kratek opis: izdelava in dobava prometne signalizacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28820000.
Sklop št. 2:
Naslov: 2. Območje Koper, Nova Gorica,
Ljubljana
1) Kratek opis: izdelava in dobava prometne signalizacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28820000.
Sklop št. 3
Naslov: 3. Območje Celje, Novo mesto,
Kranj
1) Kratek opis: izdelava in dobava prometne signalizacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28820000.
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: izdelava in dobava prometne signalizacije za
potrebe interventne zamenjave na državnih
cestah za leti 2007–2008.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
1,043.231,51 EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
520 dni od oddaje naročila.
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.
IIII.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:
– 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,
– pranje denarja.
– Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali drugem podobnem postopku oziroma taksni postopki
zoper njega niso uvedeni.
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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 enainpolkratne 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 dvanajstih mesecih pred
objavo tega naročila ni bil blokiran.
– Ponudnik (partner pri skupni ponudbi) ima poravnane zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
lll.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).
III.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.3.2) 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 dokumentacije ali za dostop do dokumentacije.
12. 3. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 3. 2007 do 8.
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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 3.
2007 ob 9. uri. Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
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.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 1. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Gradnje
Ob-1797/07
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 naročnika: www.
dc.gov.si.
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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:
– 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: sanacija drsnih vozišč v RS v letu
2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek 0256 cesta G2-105 Novo mesto (REVOZ)–Metlika, odsek 1466 cesta RT919
Žuniči–Vinica, odsek 2501 cesta R3-664
Gaber–Uršna S, Novo mesto, odsek 2507
cesta R2-421 Štrekljevec–Jugorje, odsek
Prelasko–Buče km 0.950–1.646.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
sanacija drsnih vozišč v RS v letu 2007.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Štrekljevec–Jugorje I. km 0.050–
1.320
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100.
Sklop št. 2
Naslov: Žuniči–Vinica I. km 13.300–
2.300, Gaber–Uršna sela km 7.650–8.150,
Novo mesto (Revoz–Metlika) km 9.610–
9.705
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100.
Sklop št. 3
Naslov: Prelasko–Buče km 0.950–
1.646
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100.
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:
Ocenjena vrednost brez DDV: 254.890
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
90 dni od oddaje naročila.
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
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bo naročilo oddano: pogodba 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:
– 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,
– pranje denarja.
– Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
IIl.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).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji).
– 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) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
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: 9. 3. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 3. 2007 do 8.
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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 3.
2007 ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
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.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 1. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-1799/07
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
naročnika:
www.dc.gov.si.
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:
– 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: križišča »Kovinastroj« v Grosuplju,
R3-646/1195, R3-647/1151, R3-647/1173.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek 1151 cesta R3-647 Grosuplje, odsek
1173 cesta R3-647 Grosuplje–Mlačevo, odsek 1195 cesta R3-646 Grospulje–lvančna
Gorica.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: križišča »Kovinastroj« v Grosuplju,
R3646/1195, R3-647/1151, R3-647/1173.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233125.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: križišča
»Kovinastroj« v Grosuplju, R3-646/1195,
R3-647/1151, R3-647/1173.
Ocenjena vrednost brez DDV: 542.480
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
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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.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:
– 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,
– pranje denarja.
– Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
IIl.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).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji).
– 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) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
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: 9. 3. 2007 do 9. ure.

Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 3. 2007 do 9.
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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 3.
2007 ob 10.30; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
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.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 1. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-1802/07
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
naročnika:
www.dc.gov.si.
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:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: modernizacija ceste Moravče–Čatež, R3-652/1457.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1457 cesta R3-652 Moravče–Čatež–Trebnje.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
modernizacija ceste Moravče–Čatež,
R3652/1457.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
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.2.1) Celotna količina ali obseg:
modernizacija
ceste
Moravče–Čatež,
R3652/1457.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
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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,
– pranje denarja.
– Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
IIl.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).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji).
– 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) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
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:
9. 3. 2007 do 8. ure.
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Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 3.
2007 ob 13. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
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.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 1. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 1/2007
Ob-1826/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktne točke: Javni
stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana,
Zarnikova 3, Ljubljana, Slovenija, kontaktne točke: Mateja Duhovnik, Karmen Pintar
Oblak, tel. 01/306-14-32, faks 01/306-15-78,
e-pošta: mateja.duhovnik@ljubljana.si, karmen.pintar@ljubljana.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedenih kontaktnih
točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedenih kontaktnih točkah.
Vrsta naročnik in glavno področje dejavnosti: regionalni ali lokalni organ; Stanovanjske zadeve in prostorsko planiranje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnik: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: gradbena, obrtniška in instalacij
ska dela za energetsko sanacijo večsta
novanjske stavbe na naslovu Kvedrova
cesta 17 in večstanovanjske stavbe na
naslovu Steletova ulica 8 v Ljubljani.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija: Kvedrova cesta 17, Ljubljana in Steletova ulica 8, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 45.21.10.00-9.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih: ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena, obrtniška in instalacijska dela za energetsko sanacijo večstanovanjske stavbe
na naslovu Kvedrova cesta 17 z 20 posameznimi deli in večstanovanjske stavbe na
naslovu Steletova ulici 8 s 60 posameznimi
deli, oboje v Ljubljani. Limitirana vrednost
naročila: 754.000 EUR (brez DDV).
II.3) Trajanje naročila: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 75.000
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EUR, veljavna 90 dni od odpiranja ponudb.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: 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:
– registracija ponudnika za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa (ponudniki,
ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, predložijo izjavo, ostali ponudniki predložijo dokazilo v skladu s predpisi države članice, v
kateri imajo sedež);
– ponudnik predloži izjavo, da ponudnik
ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen kaznivih dejanj, določenih v 42. členu ZJN-2;
– ponudnik mora predložiti potrdilo pristojnega organa o poravnanih obveznostih
iz naslova davkov, prispevkov za socialno
varnost in drugih obveznih dajatev v skladu
z določbami države, kjer ima ponudnik sedež; potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni
od dneva odpiranja ponudb.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Ponudnik predloži obrazec BON-1/P, ki
mora vsebovati podatke za zadnje bilančno
obdobje in ne sme biti starejši od 30 dni od
dneva odpiranja ponudb in iz katerega mora
biti razvidno, da ima ponudnik boniteto najmanj 3 c ali boljšo.
III.2.3) Tehnična sposobnost
– ponudnik mora predložiti vsaj dve pisni referenci s področja izvajanja gradbenih
in instalacijskih del, z izvedbeno vrednostjo
najmanj 400.000 EUR, potrjeno s strani naročnika – investitorja;
– ključno osebje mora izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del po ZGO.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; uporaba Zakona o graditvi objektov.
III.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: ekonomsko najugodnejša ponudba:
– ponudbena cena; ponderiranje: 95,
– splošni garancijski rok; ponderiranje:
5.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JR-1/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za
dostop do dokumentacije: 13. 3. 2007 do
12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 45 EUR. Transakcijski račun naročnika št.: 01261-6520972441 pri Banki
Slovenija, z obveznim pripisom »Za razpisno dokumentacijo – Kvedrova, Steletova
v Ljubljani«.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 13. 3. 2007 do 12. ure.
IV.3.6) Jezik, v katerem 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 dneva odpiranja ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 3.
2007 ob 13. uri v sejni sobi naročnika (3.
nadstropje).
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje 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: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na naslovu
naročnika (soba 109, 1. nadstropje) po
predhodnem telefonskem dogovoru na številko: 01/306-14-32 in ob predložitvi potrdila
o plačilu razpisne dokumentacije.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, Ljubljana, tel. 01/234-28-00,
faks 01/234-28-40, e-mail: dkom@gov.si; internetni naslov: www.gov.si/dkom.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi naročnika o dodelitvi naročila je rok za vložitev
zahtevka za revizijo 10 dni.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 1. 2007.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana

Storitve
Ob-1465/07
I.1) Ime, naslov 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.
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).
III) Naslov in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: glavna pisarna
– vložišče, tel. 00386/1/478-18-83, epošta:
gp.mju@gov.si, faks 00386/1/478-86-49, internetni naslov: 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 lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: obnova talnih označb na mejnih
prehodih Republike Slovenije.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 1.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI 00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
obnova talnih označb na mejnih preho
dih Republike Slovenije.
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II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.32.70-2.
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.
Število možnih podaljšanj: med 1 in 2.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 90 dni od podpisa pogodbe oziroma
uvedbe v delo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izbrani ponudnik bo moral naročniku najkasneje v roku 10 dni od sklenitve pogodbe,
predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od
skupne pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: naročnik bo potrjeni znesek
nakazal na transakcijski račun izvajalca, 30.
dan od dneva uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti pravna skupina gospodarskih subjektov,
ki jim bo naročilo oddano: v primeru, da
bo skupina ponudnikov izbrana za izvedbo
predmetnega javnega naročila, bo morala
predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, v katerem bodo natančno opredeljene
naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to,
pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena 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 njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena
ZJN-2;
Dokazila:
Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava
pod prisego, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za ponudnika)
in
pisna izjava zakonitega zastopnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego, da zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za
posamezne zakonite zastopnike)
in
pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za ponudnika in zakonite
zastopnike),
2. ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi
določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
(Uradni list RS, št. 20/06; ZNOJF-1) naročniki ne smejo sodelovati ali v primeru, da je
ponudnik uvrščen na seznam, Komisija za
preprečevanje korupcije naročniku po predložitvi ponudb dovoli, da lahko sodeluje s
ponudnikom;
Dokazilo: izjava ponudnika, da ni uvrščen
na seznam poslovnih subjektov s katerimi
na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 20/06; ZNOJF-1)
naročniki ne smejo sodelovati.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:

Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred objavo
obvestila o tem naročilu;
Dokazilo:
1.1 za pravne osebe (gospodarske družbe):
izjava ponudnika, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel
neporavnanih obveznosti
in
pooblastilo, s katerim ponudnik pooblašča naročnika za pridobitev podatkov iz
obrazca BON 1/P;
ali
1.2 za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
izjava ponudnika, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, in sicer, da ponudnik v zadnjih šestih
mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel neporavnanih obveznosti
in
pooblastilo, s katerim ponudnik pooblašča naročnika za pridobitev podatkov iz
obrazca BON 1/SP.
2. ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja;
Dokazilo: izjava ponudnika, 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:
1. ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih
3 letih pred oddajo ponudbe dobro izvedel 2
istovrstni storitvi – v posamični vrednosti posla najmanj 70.000 EUR z vključenim DDV;
Dokazila: seznam dveh izvedenih istovrstnih storitev v zadnjih treh letih pred oddajo
ponudbe, z zneski, datumi in nazivi končnih
naročnikov (priložen obrazec), vključno z
dokazili, (priložen obrazec, ki ga ponudniki
lahko fotokopirajo), s strani končnih naročnikov potrjenega potrdila – izjave za vsak
posel – pogodbo posebej, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev
pogodbenih obveznosti.
2. ponudnik mora za izvedbo razpisanih
storitev zagotavljati ustrezno barvo;
Dokazili:
lastna izjava ponudnika s točno navedbo
barve, katero bo, kolikor bo izbran kot najugodnejši ponudnik, uporabil za barvanje
razpisanih talnih označb na mejnih prehodih
Republike Slovenije;
in
poročilo o ustreznosti ponujene barve za
barvanje oznak na cestišču, izdano s strani
pristojne institucije.
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: št. JN: ODTAL-55/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
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IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
9. 3. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 3. 2007 do 9. ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 11. 6. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 3.
2007 ob 10. uri; Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Odpiranje ponudb je javno. Predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki
ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje.
Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne
morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
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:
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na spletnih straneh, na naslovu
http://www.mju.gov.si.
Vprašanja lahko ponudniki naslavljajo na vzpostavljen informacijski sistem, do
katerega pridejo preko spletnega naslova
http://www.mju.gov.si ali neposredno na naslovu: http://www2.gov.si/javnar/jnvodg.nsf.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Dunajska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
00386/1/234-28-40.
VI.4.2) 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.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 1. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 36/07
Ob-1563/07
I.1.) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke, po pošti: vložišče
naročnika, tel. 01/434-11-00, e-pošta: Martin.Brus@gov.si, faks 01/436-12-28.
Internetni naslov naročnika: http://www.skzgrs.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(ah).
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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.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za predhodno ugotavljanje sposobnosti in sklenitev okvirnega sporazuma za naročanje cenitev nepremičnin
za Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za obdobje 2007–2009.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27 – druge storitve.
Glavni kraj izvedbe: območje celotne Republike Slovenije.
Šifra NUTS: – SI 00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z več gospodarskimi
subjekti.
Število sodelujočih v predvidenem okvirnem sporazumu: vsi sposobni kandidati.
Trajanje okvirnega sporazuma: trajanje v
letih: 3 leta (do 31. 12. 2009).
Ocenjena skupna vrednost naročil v
času trajanja okvirnega sporazuma: ocenjena vrednost brez DDV: do 202.387 EUR
za vse sklope.
II.1.5) Kratek opis naročil: sukcesivno
naročanje cenitev nepremičnin glede na
potrebe naročnika.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
70.00.00.00-1, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 70.33.20.00-7, 70.12.20.00-2,
70.12.21.003, 70.12.21.10-6, 70.12.22.004,
70.12.22.10-7.
II.1.7.) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1. – Primorska regija
1. Kratek opis:
Javno naročilo se nanaša na cenitve nepremičnin, ki jih bo naročal Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov RS v obdobju let 2007 in
2009 oziroma do podpisa novega okvirnega
sporazuma. Vabimo kandidate, da se prijavijo na razpis za ugotavljanje usposobljenosti,
zaradi izbire usposobljenih sodnih cenilcev
nepremičnin s strokovnega področja.
– Cenitve na območju Primorske regije:
Kmetijstvo,
podpodročje;
1. – Kmetijstvo
splošno,
2. – Kmetijska
zemljišča,
3. – Kmetijska
in gradbena
kmetijska in
gradbena
zemljišča,
4. – Kmetije.

Gradbeništvo,
podpodročje:
1. – Gradbeništvo
splošno,
2. – Gradbeni
objekti,
3. – sanacije in
rekonstrukcije,
4. – stavbna
zemljišča.

Usposobljenost se dokazuje za vsako
od posameznih strokovnih podpodročij posebej.
Regije so podrobno opredeljene v 7. ter
13. členu Pravilnika SKZG o opredelitvi obsega krajevne pristojnosti območnih izpostav
in upraviteljstev, ki je dosegljiv na spletni
strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Republike Slovenije – www.s-kzg.gov.si.,
pod rubriko; > Zakonodaja in predpisi; >
interni akti. Teritorialna razporeditev posameznih regij oziroma lokalnih izpostav je
razvidna tudi iz Priloge št 1. razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
70.00.00.00-1, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 70.33.20.00-7, 70.12.20.00-2,
70.12.21.003, 70.12.21.10-6, 70.12.22.004,
70.12.22.10-7.
3) Količina ali obseg:
Obseg: naročnik bo naročal cenitve nepremičnin v regiji do izteka predvidenega
roka trajanja javnega naročila.
4) Navedba datuma trajanja javnega naročila: do 31. 12. 2009.
5) Dodatne informacije o sklopih: so dosegljive na naslovu naročnika.
Sklop št. 2. – Ljubljanska regija
1. Kratek opis:
Javno naročilo se nanaša na cenitve nepremičnin, ki jih bo naročal Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov RS v obdobju let 2007 in
2009 oziroma do podpisa novega okvirnega
sporazuma. Vabimo kandidate, da se prijavijo na razpis za ugotavljanje usposobljenosti,
zaradi izbire usposobljenih sodnih cenilcev
nepremičnin s strokovnega področja.
– Cenitve na območju Ljubljanske regije:
Kmetijstvo,
podpodročje;
1. – Kmetijstvo
splošno,
2. – Kmetijska
zemljišča,
3. – Kmetijska
in gradbena
kmetijska in
gradbena
zemljišča,
4. – Kmetije.

Gradbeništvo,
podpodročje:
1. – Gradbeništvo
splošno,
2. – Gradbeni
objekti,
3. – sanacije in
rekonstrukcije,
4. – stavbna
zemljišča.

Usposobljenost se dokazuje za vsako
od posameznih strokovnih podpodročij posebej.
Regije so podrobno opredeljene v 7.
ter 13. členu Pravilnika SKZG o opredelitvi obsega krajevne pristojnosti območnih
izpostav in upraviteljstev, ki je dosegljiv na
spletni strani Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije – www.skzg.gov.si., pod rubriko; > Zakonodaja in
predpisi; > interni akti. Teritorialna razporeditev posameznih regij oziroma lokalnih izpostav je razvidna tudi iz Priloge št 1. razpisne
dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
70.00.00.00-1, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 70.33.20.00-7, 70.12.20.00-2,
70.12.21.003, 70.12.21.10-6, 70.12.22.004,
70.12.22.10-7.
3) Količina ali obseg:
Obseg: naročnik bo naročal cenitve nepremičnin v regiji do izteka predvidenega
roka trajanja javnega naročila.
4) Navedba datuma trajanja javnega naročila: do 31. 12. 2009.
5) Dodatne informacije o sklopih: so dosegljive na naslovu naročnika.
Sklop št. 3. – Dolenjska regija
1. Kratek opis:
Javno naročilo se nanaša na cenitve nepremičnin, ki jih bo naročal Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov RS v obdobju let 2007 in

2009 oziroma do podpisa novega okvirnega
sporazuma. Vabimo kandidate, da se prijavijo na razpis za ugotavljanje usposobljenosti,
zaradi izbire usposobljenih sodnih cenilcev
nepremičnin s strokovnega področja.
– Cenitve na območju Dolenjske regije:
Kmetijstvo,
podpodročje;
1. – Kmetijstvo
splošno,
2. – Kmetijska
zemljišča,
3. – Kmetijska
in gradbena
kmetijska in
gradbena
zemljišča,
4. – Kmetije.

Gradbeništvo,
podpodročje:
1. – Gradbeništvo
splošno,
2. – Gradbeni
objekti,
3. – sanacije in
rekonstrukcije,
4. – stavbna
zemljišča.

Usposobljenost se dokazuje za vsako
od posameznih strokovnih podpodročij posebej.
Regije so podrobno opredeljene v 7.
ter 13. členu Pravilnika SKZG o opredelitvi obsega krajevne pristojnosti območnih
izpostav in upraviteljstev, ki je dosegljiv na
spletni strani Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije – www.skzg.gov.si., pod rubriko; > Zakonodaja in
predpisi; > interni akti. Teritorialna razporeditev posameznih regij oziroma lokalnih
izpostav je razvidna tudi iz Priloge št. 1.
razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
70.00.00.00-1, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 70.33.20.00-7, 70.12.20.00-2,
70.12.21.003, 70.12.21.10-6, 70.12.22.004,
70.12.22.10-7.
3) Količina ali obseg:
Obseg: naročnik bo naročal cenitve nepremičnin v regiji do izteka predvidenega
roka trajanja javnega naročila.
4) Navedba datuma trajanja javnega naročila: do 31. 12. 2009.
5) Dodatne informacije o sklopih: so dosegljive na naslovu naročnika.
Sklop št. 4. – Regija severovzhodne Slovenije
1. Kratek opis:
Javno naročilo se nanaša na cenitve nepremičnin, ki jih bo naročal Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov RS v obdobju let 2007 in
2009 oziroma do podpisa novega okvirnega
sporazuma. Vabimo kandidate, da se prijavijo na razpis za ugotavljanje usposobljenosti,
zaradi izbire usposobljenih sodnih cenilcev
nepremičnin s strokovnega področja.
– Cenitve na območju Regije severovzhodne Slovenije:
Kmetijstvo,
podpodročje;
1. – Kmetijstvo
splošno,
2. – Kmetijska
zemljišča,
3. – Kmetijska in
gradbena kmetijska
in gradbena
zemljišča,
4. – Kmetije.

Gradbeništvo,
podpodročje:
1. – Gradbeništvo
splošno,
2. – Gradbeni
objekti,
3. – sanacije in
rekonstrukcije,
4. – stavbna
zemljišča.

Usposobljenost se dokazuje za vsako
od posameznih strokovnih podpodročij posebej.
Regije so podrobno opredeljene v 7.
ter 13. členu Pravilnika SKZG o opredeli-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
tvi obsega krajevne pristojnosti območnih
izpostav in upraviteljstev, ki je dosegljiv na
spletni strani Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije – www.skzg.gov.si., pod rubriko; > Zakonodaja in
predpisi; > interni akti. Teritorialna razporeditev posameznih regij oziroma lokalnih izpostav je razvidna tudi iz Priloge št 1. razpisne
dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
70.00.00.00-1, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 70.33.20.00-7, 70.12.20.00-2,
70.12.21.003, 70.12.21.10-6, 70.12.22.004,
70.12.22.10-7.
3) Količina ali obseg:
Obseg: naročnik bo naročal cenitve nepremičnin v regiji do izteka predvidenega
roka trajanja javnega naročila.
4) Navedba datuma trajanja javnega naročila: do 31. 12. 2009.
5) Dodatne informacije o sklopih: so dosegljive na naslovu naročnika.
Sklop št. 5. – Gozdarsko upraviteljstvo
jugovzhodne Slovenije
1. Kratek opis:
Javno naročilo se nanaša na cenitve nepremičnin, ki jih bo naročal Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov RS v obdobju let 2007 in
2009 oziroma do podpisa novega okvirnega
sporazuma. Vabimo kandidate, da se prijavijo na razpis za ugotavljanje usposobljenosti,
zaradi izbire usposobljenih sodnih cenilcev
nepremičnin s strokovnega področja.
– Cenitve na območju Gozdarskega
upraviteljstva jugovzhodne Slovenije (GGO
Kočevje, GGO Novo mesto):
Gozdarstvo, podpodročje:
1. – Gozdarstvo splošno,
2. – Gozdna zemljišča,
3. – Gozd.
Usposobljenost se dokazuje za vsako
od posameznih strokovnih podpodročij posebej.
Regije so podrobno opredeljene v 7.
ter 13. členu Pravilnika SKZG o opredelitvi obsega krajevne pristojnosti območnih
izpostav in upraviteljstev, ki je dosegljiv na
spletni strani Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije – www.skzg.gov.si., pod rubriko; > Zakonodaja in
predpisi; > interni akti. Teritorialna razporeditev posameznih regij oziroma lokalnih izpostav je razvidna tudi iz Priloge št 1. razpisne
dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
70.00.00.00-1, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 70.33.20.00-7, 70.12.20.00-2,
70.12.21.003, 70.12.21.10-6, 70.12.22.004,
70.12.22.10-7.
3) Količina ali obseg:
Obseg: naročnik bo naročal cenitve nepremičnin v regiji do izteka predvidenega
roka trajanja javnega naročila.
4) Navedba datuma trajanja javnega naročila: do 31. 12. 2009.
5) Dodatne informacije o sklopih: so dosegljive na naslovu naročnika.
Sklop št. 6. – Gozdarsko upraviteljstvo
jugozahodne Slovenije
1. Kratek opis:
Javno naročilo se nanaša na cenitve
nepremičnin, ki jih bo naročal Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS v obdobju let
2007 in 2009 oziroma do podpisa novega
okvirnega sporazuma. Vabimo kandidate,

da se prijavijo na razpis za ugotavljanje
usposobljenosti, zaradi izbire usposobljenih sodnih cenilcev nepremičnin s strokovnega področja.
– Cenitve na območju Gozdarskega
upraviteljstva jugozahodne Slovenije (GGO
Postojna, GGO Sežana in GGO Tolmin):
Gozdarstvo, podpodročje:
1. – Gozdarstvo splošno,
2. – Gozdna zemljišča,
3. – Gozd.
Usposobljenost se dokazuje za vsako
od posameznih strokovnih podpodročij posebej.
Regije so podrobno opredeljene v 7.
ter 13. členu Pravilnika SKZG o opredelitvi obsega krajevne pristojnosti območnih
izpostav in upraviteljstev, ki je dosegljiv na
spletni strani Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije – www.skzg.gov.si., pod rubriko; > Zakonodaja in
predpisi; > interni akti. Teritorialna razporeditev posameznih regij oziroma lokalnih izpostav je razvidna tudi iz Priloge št 1. razpisne
dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
70.00.00.00-1, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 70.33.20.00-7, 70.12.20.00-2,
70.12.21.003, 70.12.21.10-6, 70.12.22.004,
70.12.22.10-7.
3) Količina ali obseg:
Obseg: naročnik bo naročal cenitve nepremičnin v regiji do izteka predvidenega
roka trajanja javnega naročila.
4) Navedba datuma trajanja javnega naročila: do 31. 12. 2009.
5) Dodatne informacije o sklopih: so dosegljive na naslovu naročnika.
Sklop št. 7. – Gozdarsko upraviteljstvo
osrednje Slovenije
1. Kratek opis:
Javno naročilo se nanaša na cenitve nepremičnin, ki jih bo naročal Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov RS v obdobju let 2007 in
2009 oziroma do podpisa novega okvirnega
sporazuma. Vabimo kandidate, da se prijavijo na razpis za ugotavljanje usposobljenosti,
zaradi izbire usposobljenih sodnih cenilcev
nepremičnin s strokovnega področja.
– Cenitve na območju Gozdarskega
upraviteljstva osrednje Slovenije (GGO Celje, GGO Ljubljana, GGO Brežice):
Gozdarstvo, podpodročje:
1. – Gozdarstvo splošno,
2. – Gozdna zemljišča,
3. – Gozd.
Usposobljenost se dokazuje za vsako
od posameznih strokovnih podpodročij posebej.
Regije so podrobno opredeljene v 7.
ter 13. členu Pravilnika SKZG o opredelitvi obsega krajevne pristojnosti območnih
izpostav in upraviteljstev, ki je dosegljiv na
spletni strani Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije – www.skzg.gov.si., pod rubriko; > Zakonodaja in
predpisi; > interni akti. Teritorialna razporeditev posameznih regij oziroma lokalnih izpostav je razvidna tudi iz Priloge št 1. razpisne
dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
70.00.00.00-1, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 70.33.20.00-7, 70.12.20.00-2,
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70.12.21.003, 70.12.21.10-6, 70.12.22.004,
70.12.22.10-7.
3) Količina ali obseg:
Obseg: naročnik bo naročal cenitve nepremičnin v regiji do izteka predvidenega
roka trajanja javnega naročila.
4) Navedba datuma trajanja javnega naročila: do 31. 12. 2009.
5) Dodatne informacije o sklopih: so dosegljive na naslovu naročnika.
Sklop št. 8. – Gozdarsko upraviteljstvo
severozahodne Slovenije
1. Kratek opis:
Javno naročilo se nanaša na cenitve nepremičnin, ki jih bo naročal Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov RS v obdobju let 2007 in
2009 oziroma do podpisa novega okvirnega
sporazuma. Vabimo kandidate, da se prijavijo na razpis za ugotavljanje usposobljenosti,
zaradi izbire usposobljenih sodnih cenilcev
nepremičnin s strokovnega področja.
– Cenitve na območju Gozdarskega
upraviteljstva severozahodne Slovenije
(GGO Bled, GGO Kranj in GGO Nazarje):
Gozdarstvo, podpodročje:
1. – Gozdarstvo splošno,
2. – Gozdna zemljišča,
3. – Gozd.
Usposobljenost se dokazuje za vsako
od posameznih strokovnih podpodročij posebej.
Regije so podrobno opredeljene v 7.
ter 13. členu Pravilnika SKZG o opredelitvi obsega krajevne pristojnosti območnih
izpostav in upraviteljstev, ki je dosegljiv na
spletni strani Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije – www.skzg.gov.si., pod rubriko; > Zakonodaja in
predpisi; > interni akti. Teritorialna razporeditev posameznih regij oziroma lokalnih izpostav je razvidna tudi iz Priloge št 1. razpisne
dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
70.00.00.00-1, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 70.33.20.00-7, 70.12.20.00-2,
70.12.21.003, 70.12.21.10-6, 70.12.22.004,
70.12.22.10-7.
3) Količina ali obseg:
Obseg: naročnik bo naročal cenitve nepremičnin v regiji do izteka predvidenega
roka trajanja javnega naročila.
4) Navedba datuma trajanja javnega naročila: do 31. 12. 2009.
5) Dodatne informacije o sklopih: so dosegljive na naslovu naročnika.
Sklop št. 9. – Gozdarsko upraviteljstvo
severovzhodne Slovenije
1. Kratek opis:
Javno naročilo se nanaša na cenitve nepremičnin, ki jih bo naročal Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov RS v obdobju let 2007 in
2009 oziroma do podpisa novega okvirnega
sporazuma. Vabimo kandidate, da se prijavijo na razpis za ugotavljanje usposobljenosti,
zaradi izbire usposobljenih sodnih cenilcev
nepremičnin s strokovnega področja.
– Cenitve na območju Gozdarskega
upraviteljstva severovzhodne Slovenije
(GGO Slovenj Gradec, GGO Maribor in
GGO Murska Sobota):
Gozdarstvo, podpodročje:
1. – Gozdarstvo splošno,
2. – Gozdna zemljišča,
3. – Gozd.
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Usposobljenost se dokazuje za vsako
od posameznih strokovnih podpodročij posebej.
Regije so podrobno opredeljene v 7.
ter 13. členu Pravilnika SKZG o opredelitvi obsega krajevne pristojnosti območnih
izpostav in upraviteljstev, ki je dosegljiv na
spletni strani Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije – www.skzg.gov.si., pod rubriko; > Zakonodaja in
predpisi; > interni akti. Teritorialna razporeditev posameznih regij oziroma lokalnih izpostav je razvidna tudi iz Priloge št 1. razpisne
dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
70.00.00.00-1, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 70.33.20.00-7, 70.12.20.00-2,
70.12.21.003, 70.12.21.10-6, 70.12.22.004,
70.12.22.10-7.
3) Količina ali obseg:
Obseg: naročnik bo naročal cenitve nepremičnin v regiji do izteka predvidenega
roka trajanja javnega naročila.
4) Navedba datuma trajanja javnega naročila: do 31. 12. 2009.
5) Dodatne informacije o sklopih: so dosegljive na naslovu naročnika.
Če je odgovor da, je treba predložiti eno
prijavo za: lahko za vse sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sklopi
so določeni v Prilogi B tega obrazca.
Ocenjena vrednost brez DDV: do 202.387
EUR oziroma do 48,500.000 SIT.
II.2.2) Opcije: da.
Če so, opišite te opcije: kandidati se lahko prijavijo na en sklop, na več ali na vse
sklope.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek do 31. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menična izjava in menica za resnost prijave,
vrednosti 300 EUR, veljavnost 120 dni po
skrajnem roku oddaje prijav.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: sprotno plačilo posameznih
naročenih cenitev nepremičnin.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Kandidati morajo izkazati, da so sodni
cenilci nepremičnin po strokovnih podpodročjih, kot je določeno v razpisni dokumentaciji
oziroma da imajo zaposlene takšne osebe.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Dokazila o kandidatovi sposobnosti za
izvajanje cenitev sodnega cenilca nepremičnin;
– odločba ministrstva za pravosodje,
– odtis žiga sodnega cenilca.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Pričakuje se, da bo kandidat oziroma
zaposleni sodni cenilec sposoben z vozilom prispeti na lokacije nepremičnin, ki naj
se cenijo;
– vozniški izpit B kategorije.
III.2.4) Pridržana narocila: ne.
Naročilo je omejeno na zaščitene delavnice: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da;
– Pravilnik o sodnih izvedencih in sodnih
cenilcih (Ur. l. RS, št. 7/02...72/05);
– sodni cenilci nepremičnin.
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III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da;
– navedba sodnih cenilcev nepremičnin,
ki so v rednem delovnem razmerju.
IV.1.1) Vrsta postopka:
– pospešeni omejeni – postopek predhodnega ugotavljanja sposobnosti in sklenitev
okvirnega sporazuma za obdobje 2007–
2009; roki postopka so določeni v skladu s
56. členom ZJN -2,
– s pogajanji: ne.
IV.1.2) Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudb ali sodelovanju: ne.
Predvideno število gospodarskih subjektov: k podpisu okvirnega sporazuma bodo
povabljeni vsi prijavljeni sposobni kandidati.
IV.2.1) Merila za oddajo
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Okvirni sporazum določa merila za vsakokratno oddajo naročila po merilu ekonomsko najugodnejše ponudbe, ob upoštevanju
tarife sodnih cenilcev ter drugih stroškov
cenitve.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 1/2007.
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:
12. 2. 2007 do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: da – kritje
stroškov izdelave pisnega izvoda (znesek 5
EUR/izvod razpisne dokumentacije).
IV.3.4) Rok za sprejemanje prijav za sodelovanje: 16. 2. 2007 do 12. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora kandidat zagotavljati veljavnost
prijave: 120 dni po skrajnem roku za oddajo
prijav.
IV.3.8) Pogoji odpiranja prijav: 19. 2.
2007 ob 12. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju prijav:
– člani razpisne komisije naročnika,
– vlagatelji prijav oziroma njihovi pooblaščeni predstavniki.
Kraj: sedež naročnika: Dunajska 58,
1000 Ljubljana.
V.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
V.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev Skupnosti: ne.
V.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo javnih naročil, Slovenska
54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom, faks
01/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb zoper: vodenje postopka in odločitve naročnika v po
stopku.
Naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, 1000
Ljubljana.
Rok: določen z določili.
V.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna
revizijska komisija za revizijo javnih naročil,

Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom, faks
01/234-28-40.
V.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 1. 2007.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Ob-1597/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Neža Planinšič, 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.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri: enako kot pri zgoraj navedni(-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 navedni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
potrebno poslati na naslov: enako kot pri
zgoraj navedni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naroočnika in glavna(-o) področja(-e) 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: ODUSD-37/2006
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:
postavitev, vzdrževanje in dopolnjevanje
sistemov za upodabljanje in shranjeva
nje dokumentov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.32.41.00-3.
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.
Število možnih podaljšanj: med 1 in 2.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora v ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
4.200 EUR z veljavnostjo vključno do 15. 5.
2007.
Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu
pogodbe predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
5% pogodbene vrednosti z veljavnostjo 10
dni po preteku roka za dokončno izvedbo
posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: plačilna ureditev: rok plačila
je 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega računa. Računi se izstavljajo za storitve
opravljene v predhodnem mesecu.
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III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena 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 njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena
ZJN-2;
Dokazila: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego, da ponudnik ni bil
pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz
prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za ponudnika) in pisna izjava zakonitega zastopnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da zakoniti
zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena
ZJN-2 (za posamezne zakonite zastopnike)
in pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za ponudnika in zakonite
zastopnike).
2. ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov s katerimi na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Ur. l.
RS, št. 20/06; ZNOJF-1) naročniki ne smejo
sodelovati ali v primeru, da je ponudnik uvrščen na seznam, Komisija za preprečevanje
korupcije naročniku po predložitvi ponudb
dovoli, da lahko sodeluje s ponudnikom;
Dokazilo: izjava ponudnika, da ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov s katerimi na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno
dejavnostjo (Ur. l. RS, št. 20/06; ZNOJF-1)
naročniki ne smejo sodelovati.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora za razpisano javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti
do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do datuma revizorjevega
poročila za predmetni razpis; dokazilo: poročilo pooblaščenega revizorja, izdano skladno z Odredbo o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. l. RS, št. 71/99,
78/99 in 64/01), ki potrjuje, da ima ponudnik
za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal
vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov, zapadle do
datuma od izdaje revizorskega poročila, ki
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
za predložitev ponudb.
2. Ponudnik nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred objavo
obvestila o tem naročilu; dokazila: izjava
ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego,
da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred
objavo obvestila o tem naročilu ni imel neporavnanih obveznosti in pooblastilo, s katerim
ponudnik pooblašča naročnika za pridobitev
podatkov iz obrazca BON 1/P (za pravne
osebe – gospodarske družbe) ali pooblastilo, s katerim ponudnik pooblašča naročnika
za pridobitev podatkov iz obrazca BON 1/SP
(samostojni podjetnik).
3. Stopnja pokritosti kratkoročnih obveznosti najmanj 0,8; količnik se izračuna kot
razmerje gibljiva sredstva/kratkoročne finančne in poslovne obveznosti, na podlagi podatkov iz letnega poročila AJPES-u za leto 2005

z upoštevanjem kasnejših, z verodostojnimi
listinami izkazanih zamenjav kratkoročnih z
dolgoročnimi viri sredstev; dokazilo: izjava
ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da
ima ponudnik stopnjo pokritosti kratkoročnih
obveznosti najmanj 0,8 in verodostojne listine
izkazanih zamenjav kratkoročnih z dolgoročnimi viri sredstev, če obstajajo in pooblastilo,
s katerim ponudnik pooblašča naročnika za
pridobitev podatkov iz letnih računovod-skih
izkazov (bilanca uspeha, bilanca stanja, obvezne priloge k bilancam)
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik mora imeti vsaj 2 kadra, ki
bosta konkretno (lahko) delala na področju
postavitve Imaging sistemov, ki imata vsak
vsaj 2 izkušnji z novo postavitvijo Imaging
sistemov, šteto od leta 2001 naprej (brez
leta 2001); dokazilo: izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ima vsaj 2 kadra, ki imata vsak vsaj 2 izkušnji z novo postavitvijo Imaging sistemov,
šteto od leta 2001 naprej (brez leta 2001),
2. ponudnik mora imeti vsaj 3 kadre, ki
bodo konkretno (lahko) delali na področju
vzdrževanja IMIS, ki imajo vsak najmanj po
3 leta delovnih izkušenj na področju vzdrževanja Imaging; dokazilo: izjava ponudnika,
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ima vsaj 3 kadre, ki bodo konkretno (lahko) delali na področju vzdrževanja
IMIS z vsak najmanj po 3 leti delovnih izkušenj na področju vzdrževanja IMIS.
Ponudnik lahko za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz te točke, prijavi iste kadre.
V primeru, da se bo ponudnik skliceval
na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, mora ravnati v skladu s tretjim odstavkom 45. člena ZJN-2.
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.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
16. 3. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 3. 2007 do 9.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 15. 5. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 3.
2007 ob 10. uri, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Odpiranje ponudb je javno. Predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki
ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje.
Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne
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morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na spletnih straneh, na naslovu
http://www.mju.gov.si.
Komunikacije s ponudniki o vprašanjih
v zvezi z razpisno dokumentacijo in s pripravo ponudbe potekajo izključno preko informacijskega sistema na spletnih straneh
naročnika.
Vprašanja lahko ponudniki naslavljajo na vzpostavljen informacijski sistem, do
katerega pridejo preko spletnega naslova
http://www.mju.gov.si/ ali neposredno na naslovu: http://www2.gov.si/javnar/jnvodg.nsf.
Odgovori se objavljajo na omrežju internet
na naslovu http://www.mju.gov.si/ oziroma
na prej navedenem informacijskem sistemu.
Ponudnikom, ki ob prijavi v predmetni informacijski sistem označijo, da želijo odgovore
prejemati po elektronski pošti, se le-ti pošiljajo tudi preko elektronske pošte.
Naročnik bo dajal pojasnila oziroma odgovarjal na vprašanja v zvezi s predmetnim
javnim naročilom le kolikor bodo vprašanja
postavljena v informacijskem sistemu v mapi
z oznako ODUSD-37/2006. Na vprašanja, ki
bodo postavljena v informacijskem sistemu
v druge mape, naročnik ne bo odgovarjal.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-85-64,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
pritožbe (zahtevka za revizijo) na kršitve,
ki so ponudniku znane ali bi mu morale biti
znane pred rokom za predložitev ponudbe,
je do roka za predložitev ponudbe. Pritožbe
(zahtevek za revizijo) po prejemu odločitve
o oddaji naročila, je 10 dni po prejemu te
odločitve.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-85-64, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 1. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-1793/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Matjaž Uhan, 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.
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
potrebno poslati na naslov: enako kot pri
zgoraj navedni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
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I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) 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: ODCIS-56/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 84.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
storitve vzdrževanja kritične komunika
cijske opreme omrežja HKOM.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.33.00.00-7.
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.
Število možnih podaljšanj: med 1 in 2.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora v ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 100.000 EUR z veljavnostjo vključno do
15. 5. 2007.
Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu
pogodbe predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
7% (sedem odstotkov) od skupne pogodbene vrednosti. Veljavnost bančne garancije
za dobro izvedbo posla mora biti še deset
dni po preteku roka za dokončno izvedbo
posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: plačilna ureditev: rok plačila
je 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega računa. Računi se izstavljajo za storitve
opravljene v predhodnem mesecu.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena 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:
Ponudnik, njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena
ZJN-2. Dokazila: pisna izjava ponudnika,
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik ni
bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja
iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za ponudnika) in pisna izjava zakonitega zastopnika (fizične osebe), dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo kot izjava pod
prisego, da zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega
odstavka 42. člena ZJN-2 (za posamezne
zakonite zastopnike) in pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za
ponudnika in zakonite zastopnike).
Ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov s katerimi na podlagi določb
Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne
funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
RS, št. 20/06; ZNOJF-1) naročniki ne smejo
sodelovati ali v primeru, da je ponudnik uvrščen na seznam, Komisija za preprečevanje
korupcije naročniku po predložitvi ponudb
dovoli, da lahko sodeluje s ponudnikom.
Dokazilo: izjava ponudnika, da ni uvrščen
na seznam poslovnih subjektov s katerimi
na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS 20/06; ZNOJF-1)
naročniki ne smejo sodelovati.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora za to javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je
poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
zapadle do datuma revizorjevega poročila
za predmetno naročilo. Dokazilo: poročilo
pooblaščenega revizorja, izdano skladno z
Odredbo o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Uradni list RS, št. 71/99,
78/99 in 64/01), ki potrjuje, da ima ponudnik
za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal
vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov, zapadle do
datuma od izdaje revizorskega poročila, ki
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
za predložitev ponudb.
Ponudnik nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred objavo
obvestila o tem naročilu. Dokazilo: za pravne osebe (gospodarske družbe): izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo kot izjava pod prisego, da
ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel neporavnanih obveznosti in pooblastilo, s katerim
ponudnik pooblašča naročnika za pridobitev
podatkov iz obrazca BON 1/P; ali za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik): izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo kot izjava pod
prisego in sicer, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem
naročilu ni imel neporavnanih obveznosti in
pooblastilo, s katerim ponudnik pooblašča
naročnika za pridobitev podatkov iz obrazca BON 1/SP (velja samo za samostojnega
podjetnika).
Stopnja pokritosti kratkoročnih obveznosti najmanj 0,8; količnik se izračuna kot razmerje gibljiva sredstva/kratkoročne finančne
in poslovne obveznosti, na podlagi podatkov
iz letnega poročila AJPES-u za leto 2005 z
upoštevanjem kasnejših, z verodostojnimi
listinami izkazanih zamenjav kratkoročnih z
dolgoročnimi viri sredstev. Dokazila: izjava
ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego
in sicer, da ima ponudnik stopnjo pokritosti kratkoročnih obveznosti najmanj 0,8 in
verodostojne listine izkazanih zamenjav
kratkoročnih z dolgoročnimi viri sredstev, če
obstajajo in pooblastilo, s katerim ponudnik
pooblašča naročnika za pridobitev podatkov iz letnih računovodskih izkazov (bilanca
uspeha, bilanca stanja, obvezne priloge k
bilancam).
Letna realizacija nad vrednostjo
2,500.000 EUR (celotni prihodki v letu
2005). Dokazili: izjava ponudnika, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo kot
izjava pod prisego, in sicer, da je imel ponudnik v letu 2005 letno realizacijo najmanj
600,000.000 SIT oziroma 2,503.755,63 EUR

(celotni prihodki v letu 2005) in Pooblastilo,
s katerim ponudnik pooblašča naročnika za
pridobitev podatkov iz letnih računovodskih
izkazov (bilanca uspeha, bilanca stanja, obvezne priloge k bilancam).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora biti po kriterijih pro
izvajalca opreme – kadrovsko in tehnično
sposoben v času štirih ur od prejema prijave okvare, ki jo lahko naročnik storitve
prijavi štiriindvajset ur na dan in vse dni
v letu, odpraviti okvaro na okvarjeni opremi ali pa vzpostaviti delujoč funkcionalen
ekvivalent okvarjeni opremi na kateremkoli
kosu vzdrževane opreme, nameščene na
teritoriju Republike Slovenije. Dokazilo: podpisana in z žigom opremljena pisna izjava
proizvajalca opreme, da je ponudnik – po
kriterijih proizvajalca opreme – kadrovsko
in tehnično sposoben v času štirih ur od
prejema prijave okvare, ki jo lahko naročnik storitve prijavi štiriindvajset ur na dan in
vse dni v letu, odpraviti okvaro na okvarjeni
opremi ali pa vzpostaviti delujoč funkcionalen ekvivalent okvarjeni opremi na kateremkoli kosu vzdrževane opreme, nameščene
na teritoriju Republike Slovenije.
Proizvajalec opreme mora biti seznanjen
z dejstvom, da ponudnik storitve kandidira
na razpisu za izvajanje storitve vzdrževanja opreme tega proizvajalca in da bo v
primeru, če bo ponudnik storitve na razpisu
izbran za izvajanje storitve, ponudnik storitve s proizvajalcem opreme sklenil pogodbo
za neposreden dostop do proizvajalčevih
centrov za tehnično podporo štiriindvajset
ur dnevno vse dni v letu in za dobavo vseh
popravkov in vseh izdaj programske opreme in strojne-programske opreme v sklopu
iste funkcionalnosti v času trajanja pogodbe
z naročnikom storitve. Dokazilo: podpisana in z žigom opremljena pisna izjava pro
izvajalca opreme, da je opreme seznanjen
z dejstvom, da ponudnik storitve kandidira
na razpisu za izvajanje storitve vzdrževanja opreme tega proizvajalca in da bo v
primeru, če bo ponudnik storitve na razpisu
izbran za izvajanje storitve, ponudnik storitve s proizvajalcem opreme sklenil pogodbo
za neposreden dostop do proizvajalčevih
centrov za tehnično podporo štiriindvajset
ur dnevno vse dni v letu in za dobavo vseh
popravkov in vseh izdaj programske opreme
in strojne-programske opreme v sklopu iste
funkcionalnosti v času trajanja pogodbe z
naročnikom storitve.
Ponudnik zagotavlja, da bo v primeru,
da bo izbran za izvajalca storitve predmetnega naročila, ob podpisu pogodbe
predložil s podpisom in žigom opremljeno
pisno izjavo proizvajalca opreme, da je ponudnik storitve z njim (torej s proizvajalcem
opreme) sklenil pogodbo za neposreden
dostop do proizvajalčevih centrov za tehnično podporo štiriindvajset ur dnevno vse
dni v letu in za dobavo vseh popravkov in
vseh izdaj programske opreme in strojneprogramske opreme v sklopu iste funkcionalnosti v času trajanja pogodbe z naročnikom storitve. Dokazilo: izjava ponudnika,
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego in sicer,
da bo v primeru, da bo izbran za izvajalca
storitve predmetnega naročila, ob podpisu
pogodbe predložil s podpisom in žigom
opremljeno pisno izjavo proizvajalca opreme, da je ponudnik storitve z njim (torej
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s proizvajalcem opreme) sklenil pogodbo
za neposreden dostop do proizvajalčevih
centrov za tehnično podporo štiriindvajset
ur dnevno vse dni v letu in za dobavo
vseh popravkov in vseh izdaj programske
opreme in strojne-programske opreme v
sklopu iste funkcionalnosti v času trajanja
pogodbe z naročnikom storitve.
Ponudnik mora biti s strani proizvajalca
opreme specializiran za področja Routing
and Switching in Advanced Security. Dokazilo: podpisana in z žigom opremljena pisna izjava proizvajalca opreme ali fotokopijo
kakršnegakoli drugega uradnega dokazila
oziroma certifikata, izdanega s strani pro
izvajalca opreme, da je ponudnik storitve s
strani proizvajalca opreme specializiran za
področja Routing and Switching in Advanced Security.
Ponudnik storitve mora ves čas trajanja
pogodbe razpolagati z naslednjo diagnostično opremo: analizator protokolov (Ethernet
10/100/1000 BaseT, WAN, POD E1 (ISDN
PRI), POD ISDN BRI) z možnostjo ekspertne analize protokolov od 2 do najmanj 4
OSI nivoja protokolov, analizator UTP razvodov, analizator optičnih povezav. Dokazilo: izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo kot izjava pod
prisego in sicer, da bo v primeru, da bo izbran za izvajalca storitve predmetnega naročila, ves čas trajanja pogodbe, razpolagal
z naslednjo diagnostično opremo: analizator protokolov (Ethernet 10/100/1000 BaseT,
WAN, POD E1 (ISDN PRI), POD ISDN BRI)
z možnostjo ekspertne analize protokolov
od 2 do najmanj 4 OSI nivoja protokolov,
analizator UTP razvodov, analizator optičnih povezav.
Ponudnik zagotavlja, da bo ves čas trajanja pogodbe posedoval lastno zalogo rezervnih delov, in sicer najmanj 5% celotnega
števila kosov vzdrževane opreme istega tipa
v navedeni isti konfiguraciji (ali najmanj en
kos iste opreme v navedeni isti konfiguraciji,
če je število kosov vzdrževane opreme istega tipa v navedeni isti konfiguraciji manjše
ali enako številu 20) iz trenutnega nabora vzdrževane opreme oziroma opremo, s
katero je mogoče vzpostaviti funkcionalen
ekvivalent prej omenjeni opremi. Dokazilo:
izjava ponudnika, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego in sicer, da bo v primeru, da bo izbran
za izvajalca storitve predmetnega naročila,
ves čas trajanja pogodbe posedoval lastno
zalogo rezervnih delov, in sicer najmanj 5%
celotnega števila kosov vzdrževane opreme istega tipa v navedeni isti konfiguraciji
(ali najmanj en kos iste opreme v navedeni
isti konfiguraciji, če je število kosov vzdrževane opreme istega tipa v navedeni isti
konfiguraciji manjše ali enako številu 20)
iz trenutnega nabora vzdrževane opreme
oziroma opremo, s katero je mogoče vzpostaviti funkcionalen ekvivalent prej omenjeni
opremi.
Ponudnik zagotavlja, da bo imel ves čas
trajanja pogodbe vzpostavljen lastniški sistem (torej sistem, ki ni najet) za tehnično
podporo uporabnikom, ki mora naročniku
storitve omogočati možnost prijave okvare
opreme štiriindvajset ur na dan in vse dni v
letu (po telefonu ali po faksimilni napravi ali
po elektronski pošti ali prek spletne aplikacije). Sistem za tehnično podporo mora omogočati naročniku storitve, ki so navedene
v tehničnih specifikacijah. Dokazilo: izjava
ponudnika, dana pod kazensko in material-

no odgovornostjo kot izjava pod prisego in
sicer, da bo imel v primeru, da bo izbran za
izvajalca storitve predmetnega naročila, ves
čas trajanja pogodbe vzpostavljen lastniški
sistem (torej sistem, ki ni najet) za tehnično
podporo uporabnikom, ki mora naročniku
storitve omogočati možnost prijave okvare
opreme štiriindvajset ur na dan in vse dni v
letu (po telefonu ali po faksimilni napravi ali
po elektronski pošti ali prek spletne aplikacije). Sistem za tehnično podporo mora omogočati naročniku storitve, ki so navedene v
tehničnih specifikacijah.
Ponudnik mora izvajati storitve vzdrževanja opreme proizvajalca Cisco Systems,
Inc., za pogodbene partnerje, ki imajo zgrajeno omrežje iz opreme navedenega pro
izvajalca v obsegu najmanj 200 naprav, najmanj dve leti, šteto od dne 1. 2. 2007 nazaj
in imeti veljavno pogodbo na dan oddaje
ponudbe. Dokazilo: podpisana in z žigom
opremljena pisna izjava naročnika, da ponudnik izvaja za naročnika storitve vzdrževanja opreme proizvajalca Cisco Systems, Inc.
omrežja iz opreme navedenega proizvajalca
v obsegu najmanj 200 naprav, najmanj dve
leti, šteto od dne 1. 2. 2007 nazaj in veljavno
pogodbo na dan oddaje ponudbe ali fotokopija pogodbe, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja.
Ponudnik mora prijaviti kadre, ki so strokovno usposobljeni za izvajanje storitve
vzdrževanja opreme, ki imajo skupno najmanj: 4 veljavne certifikatom CCIE (Cisco
Certified Internetwork Expert); 2 veljavna
certifikata usposobljenosti za uporabo vsakega od treh analizatorjev, ki so kot diagnostična oprema, s katero mora razpolagati ponudnik storitve (analizator protokolov
(Ethernet 10/100/1000 BaseT, WAN, POD
E1 (ISDN PRI), POD ISDN BRI) z možnostjo ekspertne analize protokolov od 2 do
najmanj 4 OSI nivoja protokolov, analizator
UTP razvodov in analizator optičnih povezav; 1 veljavni certifikat usposobljenosti za
uporabo programskega orodja CiscoWorks.
Dokazilo: veljavni certifikati proizvajalca
opreme, ki je predmet vzdrževanja in pro
izvajalca diagnostične opreme.
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.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
3/2007, Ob-9/07 z dne 12. 1. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 14. 3. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 3. 2007 do 9.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
Veljavni certifikati proizvajalca opreme,
ki je predmet vzdrževanja in proizvajalca diagnostične opreme so lahko predloženi tudi
v Angleškem ali nemškem jeziku.
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IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 15. 5. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 3.
2007 ob 10. uri; Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Odpiranje ponudb je javno. Predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki
ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje.
Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne
morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na spletnih straneh, na naslovu
http://www.mju.gov.si.
Komunikacije s ponudniki o vprašanjih
v zvezi z razpisno dokumentacijo in s pripravo ponudbe potekajo izključno preko informacijskega sistema na spletnih straneh
naročnika.
Vprašanja lahko ponudniki naslavljajo na vzpostavljen informacijski sistem, do
katerega pridejo preko spletnega naslova
http://www.mju.gov.si/ ali neposredno na naslovu: http://www2.gov.si/javnar/jnvodg.nsf.
Odgovori se objavljajo na omrežju internet
na naslovu http://www.mju.gov.si/ oziroma
na prej navedenem informacijskem sistemu.
Ponudnikom, ki ob prijavi v predmetni informacijski sistem označijo, da želijo odgovore
prejemati po elektronski pošti, se le-ti pošiljajo tudi preko elektronske pošte.
Naročnik bo dajal pojasnila oziroma odgovarjal na vprašanja v zvezi s predmetnim
javnim naročilom le kolikor bodo vprašanja
postavljena v informacijskem sistemu v mapi
z oznako ODVCIS-56/2006. Na vprašanja, ki
bodo postavljena v informacijskem sistemu v
druge mape, naročnik ne bo odgovarjal.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-85-65,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
pritožbe (zahtevka za revizijo) na kršitve, ki
so ponudnikom znane ali bi mu morale biti
znane pred rokom za predložitev ponudbe,
je do roka za predložitev ponudbe. Pritožbe
(zahtevek za revizijo) po prejemu odločitve
o oddaji naročila, je 10 dni po prejemu te
odločitve.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-85-64, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 1. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-1831/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
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Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
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:
– 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.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
obnova talnih obeležb na državnih ce
stah v RS v letu 2007.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233221.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Območje Celje
1) Kratek opis: obnova talnih obeležb.
2) Enotni besednjak javnih naroil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233221.
Sklop št 2
Naslov: Območje Nova Gorica
1) Kratek opis: obnova talnih obeležb.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233221.
Sklop št. 3
Naslov: Območje Koper
1) Kratek opis: obnova talnih obeležb.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233221.
Sklop št. 4
Naslov: Območje Kranj
1) Kratek opis: obnova talnih obeležb.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233221.
Sklop št. 5
Naslov: Območje Ljubljana
1) Kratek opis: obnova talnih obeležb.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233221.
Sklop št. 6
Naslov: Območje Maribor.
1) Kratek opis: obnova talnih obeležb.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233221.
Sklop št. 7
Naslov: Območje Murska Sobota
1) Kratek opis: obnova talnih obeležb.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233221.
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Sklop št 8
Naslov: Območje Novo mesto
1) Kratek opis: obnova talnih obeležb.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak: glavni predmet:
45233221.
Sklop št. 9
Naslov: Območje Ptuj
1) Kratek opis: obnova talnih obeležb.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233221.
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: obnova talnih obeležb na državnih cestah v RS
v letu 2007.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
2,831.394,63 EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek: 1. 10. 2007.
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.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:
– 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,
– pranje denarja.
– Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
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 enkratne 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 dvanajstih 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) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
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:
12. 3. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 3. 2007 do 9.
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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 3.
2007 ob 10.30.
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.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 1. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Št. 28/07
Ob-1466/07
1.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega
sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
1.2) 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: nakup ultrazvočnih aparatov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
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Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup ultrazvočnih aparatov: naročilo je
bilo razdeljeno na 3 sklope.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.11.20.00-8.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 207.811,26 EUR z 20% DDV, najnižja ponudba 207.811,26 EUR EUR z 20%
DDV, najvišja ponudba 207.811,26 EUR z
20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Številka
obvestila
v
UL:
2006/S175-186453 z dne 14. 9. 2006.
Št. naročila: 47
Naslov 3. sklop: Ultrazvočni aparat z
barvnim doplerjem za področje abdomna
in mehkih tkiv
V.l) Datum oddaje naročila: 7. 12. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mevi
d.o.o., Vodovodna ulica 20, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 50,000.000 SIT / 208.646,30 EUR z
20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
207.811,26 EUR z 20% DDV, najnižja ponudba 207.811,2 z 20% DDV, najvišja ponudba 207.811,26 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.l) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnost: ne.
VI.2) Dodatne informacije: predmetno
javno naročilo je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 96 z dne 15. 9. 2006,
Ob-25632/06; naročilo za 1. in 2. sklop
predmetnega javnega naročila v skladu s
76. členom ZJN-1 ni bilo oddano, ker je naročnik prejel eno samo ponudbo, za katero
je bilo po zaključenem opravljenem pregledu ugotovljeno, da je nepravilna.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 1. 2007.
Klinični center Ljubljana
Št. 430-204/2006
Ob-1467/07
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 foto-video
materiala, št. 430-204/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:

(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Generalna policijska
uprava in Policijske uprave na območju celotne države.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je dobava foto- 
video materiala za potrebe Policije v ob
dobju 2 let.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.32.10.00-0.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 60,391.090,56 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: 430-204/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 62-63/2006, z dne
16. 6. 2006, Ob-17067/06.
Druge prejšnje objave: dodatni podatki:
80/2006, z dne 28. 7. 2006, Ob-21908/06.
Št. naročila: 1
Naslov: Foto material
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 8.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Meditrade
d.o.o., Središka 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-46-34, faks 01/544-54-01.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 48,400.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
45,597.341,76 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: Video material
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 8.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: PAB d.o.o.
Naklo, Cegelnica 30, 4202 Naklo, Slovenija,
tel. 04/257-51-50, faks 04/257-51-52.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 10,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
9,455.520 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3
Naslov: Material za razvijanje slik FUJI
in drug material
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 8.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
Image&Information d.o.o., Leskoškova c. 6,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/586-46-60,
faks 01/586-46-68.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 7,600.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
5,338.228,80 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
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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
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:
16. 1. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-535/2005
Ob-1468/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e):
Republika Slovenija Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Darja
Kopčič, tel. ++386/1/428-49-23, e-pošta: darja.kopcic@gov.si, faks ++386/1/428-48-94.
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 po postopku s pogajanji brez predhodne objave za dobavo licenc
programske opreme in nadgradnja le-te na
podlagi 20. člena ZJN-1-UPB1.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: MNZ, Štefanova 2,
Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je dobava 798
kosov licenc programske opreme pro
izvajalca Microsoft ter nadgradnja le-te
do 8. 10. 2007.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30248200-1.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 611.626,54 EUR (733.951,85 EUR
z 20% DDV).
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
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: 430-535/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: Dobava licenc programske opreme in nadgradnja le-te
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V.1) Datum oddaje naročila: 18. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
Gambit Trade d.o.o., Savska cesta 3a,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: andrej.sukic@gambit.si, tel. +386/1/437-63-33,
faks +386/1/437-44-85.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 611.626,54 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
611.626,54 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: da; Schengen Facility PSF0515 NN26.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija.
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: RS,
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: darja.kopcic@gov.si, tel. ++386/1/428-49-23,
faks ++386/1/428-48-94.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 1. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi - Policije
Št. 430-205/2006/16
Ob-1593/07
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: javno naročilo za dobavo, namestitev
in integracijo komunikacijskega vmesnika
(NS-SIS Node), št. 430-205/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Policija, Vodovodna 93a,
Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je dobava siste
ma za upravljanje uporabniških identitet
in enkratno (enotno) prijavo.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.25.00.00-6.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 441.700 EUR brez DDV.
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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: 430-205/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
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: Steria
Benelux SA-NV, Boulevard du Souverain
36, 1170 Bruselj, Belgija, e-pošta: juliette.liprandi@steria.be, tel. +32/2/566-60-23,
faks +32/2/566-65-71.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 98,333.333,33 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
441.700 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: da; Schengenski izvedbeni načrt PSF
0511.
VI.2) Dodatne informacije: opomba pod
točko V.4): Preračunano po centralnem paritetnem tečaju (1 EUR = 239,64 SIT) znaša
začetna skupna ocenjena vrednost naročila
410.337,73 EUR.
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:
18. 1. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Gradnje
Ob-1560/07
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/.
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: pogajanja za dodatna dela pri izvedbi
GOI del pri izgradnji prizidka k Narodnemu
domu v Celju in uskladitev del po osnovni
pogodbi na podlagi zaključnega obračuna.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Slovenija, Celje.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
pogajanja za dodatna dela pri izvedbi
GOI del pri izgradnji prizidka k Narodne
mu domu v Celju in uskladitev del po
osnovni pogodbi na podlagi zaključnega
obračuna.
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): 657,635.352,40 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka o pogajanju
brez javnega razpisa:
e) Naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v Direktivi.
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.: 430-219/2006,
evid. št. JN: 2006/P 45.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 2006/P 45
Naslov: Pogajanja za dodatna dela pri
izvedbi GOI del pri izgradnji prizidka k Narodnemu domu v Celju in uskladitev del po
osnovni pogodbi na podlagi zaključnega
obračuna
V.I) Datum oddaje naročila: 20. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Vegrad
d.d., Stari trg 35, 3320 Velenje, Slovenija, epošta: dt@vegrad.si, tel. + 386/3/896-21-00,
internetni naslov: http://www.vegrad.si/, faks
+ 386/3/896-22-33.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
57,587.196,53 SIT z 20% DDV.
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.2) Dodatne informacije: naročnik nastopa kot soinvestitor skupaj z Nepremičninami Celje d.o.o., Trg celjskih knezov 8,
Celje.
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
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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:
16. 1. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-1592/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Celje, Trg celjskih
knezov 9, Celje, SI-3000, Slovenija, v roke:
Milka Leskošek, tel. +386/3/426-57-00, epošta:
mila.leskosek@javne-naprave.si,
faks +386/3/426-56-82.
Internetni
naslov
naročnika:
www.celje.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: Regionalni center za ravnanje z
odpadki Celje – faza II – mehansko biološka
obdelava odpadkov Celje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Celje,
Slovenija.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet razpisa »Regionalni Center za
ravnanje z odpadki Celje – Faza II – Me
hansko biološka obdelava odpadkov
Celje« je izbira izvajalca za izgradnjo
objekta z ustrezno tehnologijo in na
bavo tehnološke opreme za mehansko
biološko obdelavo ostanka odpadkov,
zmogljivosti 61.500 t/leto. Objekt MBO bo
sestavni del Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje. Glede na sestavo in
predvideno količino preostanka odpadkov
je predviden tehnološki postopek obdelave
odpadkov biološka stabilizacija in pridobitev
energetsko bogate frakcije za potrebe termične izrabe v Toplarni Celje. Preostali del
obdelanih odpadkov se bo odložil na odlagališču nenevarnih odpadkov, ki je v okviru
kompleksa RCERO Celje.
Izvajalec bo izvedel naslednje naloge:
prilagoditev obstoječe PGD dokumentacije na ponujeno rešitev, priprava projektne
dokumentacije (PZI, PID, POV, PVE), dopolnitev gradbenega dovoljenja, izgradnja,
izvedba poskusnega obratovanja in pridobitev uporabnega dovoljenja.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.22.21.00-0, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 74.23.20.00-4.
II.1.6) Naročilo je vključeno v sporazum
o vladnih naročilih: ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 11,151.570,09 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:

Št.

Merila
Ponderiranje
1. cena investicije
60%
2. ustreznost tehničnih
in kvalitativnih karakteristik
MBO
20%
3. stroški obratovanja
20%
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1)
Referenčna
številka
dokumenta, ki jo je določil naročnik:
2005/SI/16/C/PE/001/01.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročnikom: da.
Predhodno informativno obvestilo: številka obvestila v UL EU: 2006/S 56-058203 z
dne 22/03/2006, številka obvestila v UL RS:
Ob-8143/06 z dne 24. 3. 2006.
Obvestilo o naročilu: številka obvestila v UL EU: 2006/S 165-177388 z dne
31. 8. 2006, številka obvestila v UL RS:
Ob-24367/06 z dne 1. 9. 2006.
Št. naročila: 2005/SI/16/C/PE/001/01
Naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih
knezov 9, SI-3000 Celje
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 1.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročeno oddano: Nivo,
gradnje in ekologija d.d., Celje (Slovenija),
Lava 11, Celje, 3000 Slovenija, e-pošta:
emil.janecek@nivo.si, tel. +386/3/42-24-100,
faks +386/3/42-24-172.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
11,151.570,09 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo
verjetno oddan podizvajalcem: ni znano.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; EU – Kohezijski sklad (projekt: Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje – Faza II – mehansko biološka obdelava odpadkov Celje« št. projekta
2005/SI/16/C/PE/001/01.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 1. 2007.
Mestna občina Celje

Storitve
Ob-1595/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za kemikalije, Mali trg
6, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Darja Boštjančič, tel. +386/1/478-60-52,
+386/1/478-60-39,
+386/41/787-784,
e-pošta: darja.bostjancic@gov.si, faks
+386/1/478-62-66.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mz.gov.si/index.php?id=699&no_cache=1.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: študija potreb po opremi na po
dročju kemijske varnosti.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
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(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 11.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana, Slove
nija.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
V okviru pogodbe bodo izvedene naslednje aktivnosti:
1. Priprava seznama in ocena razpoložljive opreme na področju kemijske varnosti,
njene učinkovite uporabe v določenih institucijah (npr. državni organi in javni zavodi),
vključno z oceno, v kolikšni meri obstoječa
oprema in oprema, kupljena v okviru evropskih projektov, ustreza zahtevam, določenim
v evropski zakonodaji (acquis).
2. Priprava prednostnega seznama
manjkajoče opreme in drugih tehničnih sredstev, ki so potrebna, da se izpolnijo zahteve
acquisa, vključno s finančnimi ocenami.
3. Priprava predloga »mreženja« in reorganizacije relevantnih institucij z namenom,
da se uvede ustreznejša delitev dela oziroma učinkovitejša uporaba opreme. Predlog
za najbolj učinkovito lastništvo opreme.
4. Priprava seznama potrebne delovne
sile in izobraževanj za predlagano novo nabavljeno opremo.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.20.00-6, dopolnilni besednjak: storitve, povezane z upravljanjem.
II.1.6) Naročilo je vključeno v sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 150.000 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetku pogajanj in v opisni dokumentaciji.
Merila
1. Tehnična ustreznost
2. Cena

Ponderiranje
80%
20%

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: 2004/016-710.05.08.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročnikom: ne.
Št. naročila: 9601005.05.08.0001
Naslov: Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za kemikalije, Mali trg 6,
SI-1000 Ljubljana
V.1) Datum oddaje naročila: 14. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročeno od
dano: Haskoning Nederland B.V. (Nizozemska), Hoofdweg 490, PO Box 8520,
3009 AM Rotterdam, The Netherlands,
e-pošta:
r.platenburg@royalhaskoning.
com, tel. +31(0)10/286-54-32, internetni
naslov: www.royalhaskoning.com, faks
+31(0)10/456-23-12.
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; Prehodni vir 2006 (Transition
Facility Programe 2006); projekt številka
2004/016-710.05.08, naslov projekta »Študija potreb po opremi na področju kemijske
varnosti«.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 1. 2007.
Ministrstvo za zdravje,
Urad Republike Slovenije za kemikalije
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Ob-1596/07
I.1) Name,
addresses
and
contact point(s): Ministry of Health, National Chemicals Bureau, Mali trg 6,
SI-1000 Ljubljana, Slovenia, for the attention of: Ms Darja Boštjančič, telephone
+386/1/478-60-52,
+386/1/478-60-39,
+386/41/787-784, e-mail: darja.bostjan
cic@gov.si, fax +386/1/478-62-66.
General
address
of
contracting
authority:
http://www.mz.gov.si/index.php?id=699&no_cache=1.
I.2) Type of the contracting authority and
main activity or activities:
– ministry or any other national or federal
authority, including their regional or local
sub-divisions,
– health.
The contracting authority is purchasing
on behalf of other contracting authorities:
no.
II.1.1) Title attributed to the contract by
the contracting authority: feasibility Study
of Equipment in the Area of Chemical
Safety.
II.1.2) Type of contract and location of
works, place of delivery of performance:
(c) Services.
Service category No 11
Main place of performance: Ljubljana,
Slovenia.
NUTS code: SI00E.
II.1.4) Short description of the contract
or purchase(s):
In the framework of the contract, the following activities shall be carried out:
1. List and assessment of the available
equipment and of the efficiency of the use
of this equipment in certain institutions (individual authorities, public institutes etc.),
including the assessment in how far current equipment and equipment purchased
via the EU projects satisfy the requirements
deriving from the acquis.
2. Priority list of the equipment and other
technical means still needed to meet the
requirements of the acquis, with financial
estimations.
3. Proposal for networking of the relevant
institutions and reorganization in order to introduce sharing of equipment; suggestion for the
most efficient ownership of the equipment.
4. List of the related manpower and
training needs for any equipment to be purchased.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV): main vocabulary, main object:
74.14.20.00-6, supplementary vocabulary:
management related services.
II.1.6) Contract covered by Government
Procurement Agreement (GPA): no.
II.2.1) Total final value of contract(s):
150.000 EUR excluding VAT.
IV.1.1) Type of procedure: open.
IV.2.1) Award criteria: the most economically advantageous tender in terms of:
– the criteria stated in the specifications,
in the invitation to tender or to negotiate or
in the descriptive document.
Criteria
1. Technical suitability
2. Price

Weighting
80%
20%

IV.2.2) An electronic auction has been
used: no.
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
2004/016-710.05.08.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract: no.
Contract No: 9601005.05.08.0001
Title: Ministry of Health, National Chemicals Bureau, Mali trg 6, SI-1000 Ljubljana
V.1) Date of contract award: 14. 12.
2006.
V.2) Number of offers received: 1.
V.3) Name and address of economic
operator to whom the contract has been
awarded: Haskoning Nederland B.V. (Nizozemska), Hoofdweg 490, PO Box 8520,
3009 AM Rotterdam, The Netherlands, email:
r.platenburg@royalhaskoning.com,
telephone +31(0)10/286-54-32, internet
address: www.royalhaskoning.com, fax
+31(0)10/456-23-12.
V.5) The contract is likely to be subscribed: no.
VI.1) Contract related to a project and/or
programme financed by community founds:
yes; Transition Facility Programme 2006);
project number 2004/016-710.05.08, project
title “Feasibility Study of Equipment in the
Area of Chemical Safety”.
VI.4) Date of dispatch of this notice:
18. 1. 2007.
Ministry of Health,
National Chemicals Bureau
Ob-1501/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(e): Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/478-48-00, v roke: Nives
Jurcan, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, faks
00386/1/478-48-34.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.gu.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni 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: pomoč popisovalcem in lastnikom
nepremičnin pri izvedbi razgrnitve podatkov
o stavbah in delih stavb (dopolnilna dela
zaradi podaljšanja izvedbe pogodbenega
dela).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
projekt »Razgrnitev podatkov o stavbah
in delih stavb« obsega več faz dela na
štetih v nadaljevanju. V fazo priprava na
projekt sodi tudi razpisana naloga »po
moč popisovalcem in lastnikom nepre
mičnin pri izvedbi razgrnitve podatkov
o stavbah in delih stavb«, ki je name
njena zagotavljanju pomoči različnim
subjektom, ki so vključeni v razgrnitev,
še posebej popisovalcem, inštruktorjem,
vodstvu projekta, projektni pisarni, služ
bi za kakovost, lastnikom in solastnikom
ter ostalim udeležencem razgrnitve, ki
bodo popisovalcem posredovali podatke
o stavbah in delih stavb.

II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74210000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 17,499.275 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
e) Naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v Direktivi.
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: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: Pomoč popisovalcem in lastnikom nepremičnin pri izvedbi razgrnitve podatkov o stavbah in delih stavb
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Geodetski zavod Celje, d.o.o., Ulica XIV. divizije 10, 3000 Celje, Slovenija, e-pošta:
info@gz-ce.si, tel. 00386/3/425-67-00,
faks 00386/3/425-67-27, internetni naslov:
http://www.gz-ce.si/.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
17,499.275 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan pod izvajalcem: delež: 53.9%.
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem:
– Zagotovitev namestnika vodje projekta
za vodenje in koordinacijo nalog med vodjem projekta ter podizvajalci projekta ter za
vodenje Centra za pomoč uporabnikom.
– Vzpostavitev vseh pogojev za delovanje službe za pomoč uporabnikom – Centra
za pomoč uporabnikom za potrebe projekta Razgrnitev podatkov o stavbah in delih
stavb.
– Zagotovitev operativnega osebja za
usposabljanje in delo v Centru za pomoč
uporabnikom – Pomoč uporabnikom.
– Krizni management.
– Izobraževanje.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, kije pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00,
faks 00386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Oddelek za javna naročila in splošne zadeve, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, tel. 00386/1/478-48-00,
faks 00386/1/478-48-34, internetni naslov:
http://www.gu.gov.si.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
17. 1. 2007.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-1502/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(e): Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/478-48-00, v roke: Nives
Jurcan, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, faks
00386/1/478-48-34.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.gu.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni 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: projektna pisarna za razgrnitev
podatkov o stavbah in delih stavb.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
projektna pisarna za razgrnitev podatkov
o stavbah in delih stavb (dopolnilna dela
zaradi podaljšanja izvedbe pogodbene
ga dela) izvaja naloge koordinacije vseh
udeležencev in izvajalcev projekta raz
grnitve, kontrola časa in aktivnosti vseh
udeležencev, organizacija projekta razgr
nitve (priprava okvirnega in podrobnega
plana), administrativna podpora (razpisi,
finančno vodenje projekta), naloga vklju
čuje tudi izvedbo najema popisovalcev.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74142100.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 3,000.000 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
e) Naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v Direktivi.
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: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: Projektna pisarna za razgrnitev
podatkov o stavbah in delih stavb (dopolnilna dela zaradi podaljšanja izvedbe pogodbenega dela)
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: skupna
ponudba Prosoft Consulting d.o.o. & Miška
d.o.o., nosilec skupne ponudbe Prosoft
Consulting d.o.o., Slomškova ulica 11, 1000
Ljubljana, Slovenija, epošta: info@prosoftconsulting.si, tel. +386/1/439-25-10, faks
+386/1/433-80-48,
internetni
naslov:
http://www.prosoft-consulting.si/.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:

Skupna končna vrednost naročila:
3,000.000 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:
– vodenje teama Projektne pisarne, nadzor in koncept project managementa,
– obvladovanje rizikov, analiza odstopanj
in ukrepi, podpora pri organizaciji projekta,
strokovna pomoč pri vodenju posameznih
sklopov in faz z vidika managementa projektov, izobraževanje uporabnikov projektnega
informacijskega sistema – ciljna skupina 1 in
manjša project management izobraževanja
za ciljni skupini 1 in 2.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, kije pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00,
faks 00386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Oddelek za javna naročila in splošne zadeve, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: nives.jurcan@gov.si, tel. 00386/1/478-48-00,
faks 00386/1/478-48-34, internetni naslov:
http://www.gu.gov.si.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
17. 1. 2007.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-1604/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(e): Mestna občina Celje, Trg Celjskih
knezov 9, SI-3000 Celje, Slovenija, v roke:
Milka Leskošek, tel. +386/3/426-57-00,
e-pošta: mila.leskosek@javne-naprave.si,
faks +386/3/426-56-82.
Internetni
naslov
naročnika:
www.celje.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava strategije in orodij komuniciranja z javnostjo za potrebe projekta
»Regionalni center za ravnanje z odpadki
Celje – faza II, Mehansko biološka in termična obdelava odpadkov«.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 13.
Glavni kraj izvedbe: Celje, Savinjska regija, Slovenija.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je izdelava stra
tegije in orodij komuniciranja z javnostjo
za potrebe projekta »Regionalni center
za ravnanje z odpadki Celje – faza II, Me
hansko biološka in termična obdelava
odpadkov«. Dela morajo biti izvedena v
skladu s projektno nalogo, ki je definirana v
razpisni dokumentaciji. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih storitev.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.16.10-8, 74.14.16.20-1.
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II.1.6) Naročilo je vključeno v sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 287.890,89 EUR brez DDV.
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:
2005/SI/16/C/PE/001/04.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: številka obvestila v UL EU: 2006/S175-186630 z dne
14. 9. 2006; številka obvestila v Ur. l. RS:
Ob25715/06 z dne 15. 9. 2006.
Št. naročila: 2005/SI/16/C/PE/001/04
Naslov: Mestna občina Celje, Trg Celjskih knezov 9, SI3000 Celje
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 1.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
v.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročeno oddano: FIT Media, d.o.o., Celje (Slovenija), Kidričeva ulica
25, 3000 Celje, Slovenija, e-pošta: natalija.crepinsek@fitmedia.si, tel. 03/42-66-712,
faks 03/42-66-702.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
287.890,89 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: da; projekt se sofinancira iz sredstev EU Kohezijskega sklada; projekt št.
2005/SI/16/C/PE/001.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 1. 2007.
Mestna občina Celje
Ob-1815/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Davčna uprava RS, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-28-23, v roke: Igor Štraus, e-pošta: igor.straus@gov.si, faks
+386/1/478-27-55.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.durs.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
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: JN 30/2006 – čiščenje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 14.
Glavni kraj izvedbe: Davčni uradi po Sloveniji.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
čiščenje poslovnih prostorov Davčne
uprave Republike Slovenije.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74700000.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 711.080,28 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka:
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
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(f) Nove gradnje/storitve, ki predstavljajo
ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se
naročajo v skladu z natančnimi pogoji, navedenimi v Direktivi.
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: 430/137/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 30/2006
Naslov JN 30/2006 – čiščenje
V.1) Datum oddaje naročila: 14. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Čistoča d.o.o., Ljubljanska 12f, 1236 Trzin,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 584.210 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
711.080,28 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
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: javno naročilo
je bilo oddano po postopku s pogajanji brez
predhodne objave, skladno z 2. točko 97.
člena Zakona o javnih naročilih (ZJN-1 A).
Gre za ponovitev istovrstnih storitev, ki jih bo
izvajal isti izvajalec, ki mu je naročnik osnovno naročilo oddal po odprtem postopku. Naročnik je to možnost objavil v objavi razpisa
JN 19/2005 – čiščenje, Uradni list RS, št.
103 z dne 18. 11. 2005, Ob-31180/05. Od
podpisa prve pogodbe niso minila tri leta.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 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/.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Davčna
uprava Republike Slovenije, Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 1. 2007.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS
Št. 430-532/2006
Ob-1828/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e)
točka(e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa
v sestavi – Policije, Štefanova ulica 2,
1501 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(e):
Karmen
Babnik,
tel.
++386/1/428-50-71, e-pošta: karmen.babnik@gov.si, faks ++386/1/428-48-94.
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: oddaja naročila storitev po postopku s pogajanji brez predhodne objave
za zavarovanje premoženja in interesov, št.
430-532/2006.
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II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. I A6.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je zavarovanje
premoženja in interesov v skladu s 1.
točko 97. člena ZJN-1-UPB1.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66300000-3.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 141.571,98 EUR brez DDV,
169.886,38 EUR z 20% DDV.
Vrednost: 169.886,37 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
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: 430-532/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: Zavarovanje premoženja in interesov
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva 19, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/580-60-00,
faks +386/1/580-68-10.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 139.097,54 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
141.571,98 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 meseca.
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: naročnik je v
skladu s 1. točko 97. člena ZJN-1-UPB1 povabil ponudnika Zavarovalnico Triglav d.d.,
Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, da poda
svojo ponudbo za predmetno javno naročilo.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija.
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: RS,
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: karmen.babnik@gov.si, tel. ++386/1/428-50-71,
faks ++386/1/428-48-94.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 1. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi – Policije
Ob-1829/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(e): Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, Slo-

venija, tel. +386(0)1/587-91-27, v roke:
Gorazd Noč, e-pošta: Gnoc@onko-i.si, faks
+386(0)1/587-94-06.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.onko-i.si.
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: 24/7 vzdrževanje programske
opreme Webdoctor in strežniškega sistema SUN.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: sedež naročnika.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je vzdrževanje
računalniške opreme naročnika 24 ur na
dan, vse dni v tednu.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50324200, dodatni predmet(-i): 50324100,
50323000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 719.838 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,
– 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: PO-INFO-03/06.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: PO-INFO-03/06
Naslov: 24/7 vzdrževanje programske
opreme Webdoctor in strežniškega sistema SUN
V.1) 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:
Marand Inženiring d.o.o., Koprska ulica
100, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
info@marand.si, tel. +386(0)1/470-31-00,
faks +386(0)1/470-31-11, internetni naslov:
www.marand.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
719.838 EUR 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.
Vl.3.1) Organ, kije pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. +386(0)1/234-28-00,
faks +386(0)1/234-28-40, internetni naslov
http://www.gov.si/dkom.
Vl.3.2) Vlaganje pritožb: 10 dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma o
priznanju sposobnosti.
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Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb:
Državna revizijska komisija, Slovenska
55, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386(0)1/234-28-00,
faks +386(0)1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 1. 2007.
Onkološki inštitut Ljubljana

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Št. 11/53
Ob-1500/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod za zdravstveno varstvo Novo
mesto, Mej vrti 5, 8000 Novo mesto, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Dušan Harlander, direktor, tel. 07/39-34-100, e-pošta:
info@zzv-nm.si, faks 07/39-34-101.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izbira dobavitelja pisarniške opre
me na Dalmatinovi 3, Novo mesto.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Dalmatinova 3, Novo
mesto.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
56 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo na 6 enakih mesečnih
obrokov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: izjava ponudnika, da ni
obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 42. člena ZJN – 2, izjava ponudnika
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila oziroma izjava, da dovoljenje
na podlagi posebnega zakona ni potrebno.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izjava
ponudnika, da je ekonomsko in finančno
sposoben izvesti javno naročilo.
III.2.3) Tehnična sposobnost: informacije
in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: seznam najpomembnejših dobav pisarniške opreme in
opravljenih storitev montaže v zadnjih treh
letih pred oddajo ponudbe za to naročilo,
skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu z
vrednostmi in datumi izvedbe.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.

Izvedba naročila je omejena na programe zaščitenih delovnih mest.
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.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 8. 3. 2007 ob 12. uri.
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 30. 6. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 3.
2007 ob 12.30; Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, Mej vrti 5, Novo mesto,
depandansa.
Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto
Ob-1803/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): KGZS – Zavod GO, Pri hrastu
18, 5000 Nova Gorica, Slovenija, v roke:
Egonu Štruklju, tel. 05/335-12-00 ali GSM
051/346-077, e-pošta: egon.strukelj@kvzng.si, faks 05/335-12-60.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– gospodarske in finančne zadeve.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: nabava kmetijske mehani
zacije.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: št.: blago 1/2007-1.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Kromberk, Nova Gorica.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
Sklop 1: traktor minimalno 100 KM, EH
invertor, menjalnik vsaj 24/24, EHR hidravlika, zunanje krmiljenje hidravlike, kardan
540/750, prednji pogon – EH vklop, pretok
hidravlične črpalke min. 60 L, hitro zapenjalne roke, 3X hidravlični distributor, hitri
priklop (kramar) za prikolico, klima, gretje,
sedež za sovoznika, sedež gramar –pnevmatski, zračna in hidravlična napeljava za
zavore priklopnika, prednja hidravlika (min.
2500 kg nosilnosti) in kardan s 1000 vrtljaji
na minuto in z EH vklopom, kolesa 420/24R
in 520/34 R.
Sklop 2: traktorska prikolica: enoosna, 6
ton nosilnosti, oljne zavore.
Sklop 3: čelni nakladač: joystik, 3. električna linija, faster, 2400 kg nosilnosti.
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: da.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 19. 1. 2007, zaključek 5. 2. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za dobro izvedbo posla in
odpravo napak v garancijski dobi (obrazec
v razpisni dokumentaciji).
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:
Ponudnik mora podati naslednje pisne izjave na obrazcih v razpisni dokumentaciji:
– da je vpisan v uradne evidence za
opravljanje dejavnosti,
– da pravna oseba in oseba za zastopanje nista bila pravnomočno obsojena za
kazniva dejanja našteta v 42. členu ZJN-2,
– da ni v postopku prisilne poravnave,
stečaju, likvidaciji ali prisilni poravnavi,
– da ima poravnane obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost in iz
naslova davkov.
Ponudnik mora podpisati izjavo s katero
naročnika pooblašča za pridobitev osebnih
podatkov iz uradnih evidenc.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: predloži podatke o prometu (stanju) na bančnem
računu oziroma poda izjavo, da bančnega
računa nima blokiranega.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora podati izjavo, da je sposoben
izvrševati obveznosti iz naslova garancije
in servisiranja blaga, ki ja predmet javnega
naročanja.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
Naročilo je omejeno na zaščitene delavnice.
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: 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.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 5. 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 30. 4. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 2.
2007 ob 13. uri; sedež zavoda v Krom
berku.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
KGZS Zavod – GO
Ob-1818/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(e): Univerza v Ljubljani, Biotehniška
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fakulteta, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana,
Slovenija, v roke: doc. dr. Miha Humar, tel.
01/423-11-61, e-pošta: miha.humar@bf.unilj.si, faks 01/423-50-35.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: dobava in montaža rentgenskega flouroscenčnega spektrometra
(XRF).
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava in montaža rentgenskega
flouroscenčnega spektrometra (XRF).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana, Rožna dolina, Cesta VIII/34.
Šifra NUTS: SI00A.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža rentgenskega flouro
scenčnega spektrometra (XRF).
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33111000-1.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
3 mesece od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke ali zavarovalnice za
resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti,
– originalni izjavi banke ali zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.
II.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačila se izvajajo v 30 dneh po
uradnem prejemu računa.
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:
Gospodarske družbe (pravne osebe)
predložijo vse registrske liste iz sodnega
registra, samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list DURS. Gospodarski subjekt,
ki ni registrirani v Republiki Sloveniji, priloži
dokazilo v skladu s predpisi države članice,
v kateri je registriral dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski register ali izjavo
oziroma potrdilo.
Izjavo, da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik nista bila pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj po
Kazenskem zakoniku RS (Ur. l. RS, št.
63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/06, 37/05
in 17/06):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
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zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega posledica je namen prenehanja poslovanja,
da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne
upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti, ali da ni v katerem koli podobnem
položaju. Kot dokazilo velja izpisek iz sodne
ali druge enakovredne evidence.
Potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke za socialno varnost, v
skladu z zakonskimi določbami države, kjer
ima sedež, ali določbami države naročnika.
Potrdilo izda davčni ali drug pristojni organ
države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti, in sicer:·za gospodarske družbe:
obrazec BON 2 in potrdilo banke, ki vodi
ponudnikov transakcijski račun.
Za samostojne podjetnike: podatki iz bilance uspeha in bilance stanja za zadnje
poslovno leto, ki jih potrdi pristojni DURS
ter potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun.
Pogoj: v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi, pri nobeni izmed bank, kjer ima TRR
in na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel
dospelih neporavnanih obveznosti.
Izjava ponudnika, 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:
Spisek referenc, to je seznam opravljenih dobav in montaž sorodnih naprav v treh
letih v vrednosti nad 50.000 EUR. Obrazcu
morajo biti priložena potrdila naročnikov in
sicer za vsako dobavo in montažo, ki jo ponudnik v obrazcu navaja. Pogoj: vsaj 3 take
dobave in montaže.
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:
Merila
Ponderiranje
1. Cena
60
2. Možnost uporabe že razvitih
aplikacij
20
3. Opcijska dodatna oprema
20
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: 5. 3. 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 3.
2007 ob 10. uri; Ljubljana, Rožna dolina,
Cesta VIII/34, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, sejna soba.
Biotehniška fakulteta
Št. 430-4/2007/2-0023176
Ob-1836/07
Na podlagi 61. člena Zakona o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 128/06) Republika Slovenija, Ministrstvo za promet,
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana objavlja
obvestilo o javnem naročilu po postopku
zbiranja ponudb po predhodni objavi.
1. Naročnik: Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
2. Predmet javnega naročila: nakup to
nerjev (št. JN: 2411-07-001).
3. Postopek: naročnik bo izvedel javno
naročilo po postopku zbiranja ponudb po
predhodni objavi, postopek bo izveden v eni
fazi, in sicer tako, da bo izmed prejetih ponudb ob upoštevanju pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji ter v skladu z
Zakonom o javnem naročanju izbral najugodnejšo ponudbo. Kolikor bo potrebno, bodo
v postopek vključena tudi pogajanja.
4. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni:
– da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, če gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94 s spremembami in dopolnitvami):
a) hudodelsko združevanje,
b) sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
c) goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
d) pranje denarja;
– da ima ponudnik veljavno registracijo
in potrebna dovoljenja pristojnih organov za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila,
– da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
– da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
– da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben in v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega transakcijskega računa,
– da ponudnik razpolaga z zadostnimi
kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za
izpolnitev naročila.
5. Merila: naročnik bo med ponudniki izbral najugodnejšo ponudbo tako, da bo kot
najugodnejšo ponudbo štel tisto ponudbo, ki
bo ponujala najnižjo povprečno ceno vseh
tonerjev.
6. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo
ponudb je 5. 2. 2007 do 12. ure.
7. Objava ne velja kot razpisna dokumentacija. Razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani dvignejo na Ministrstvu za promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana vsak
dan med 9. in 15.30 oziroma v petek med
9. in 14.30, v pisarni 628, kontaktna oseba
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je mag. Urška Skok, Služba za kadre, organizacijo in informatiko (tel. 01/478-85-06,
e-pošta: urska.skok@gov.si).
Ministrstvo za promet

Gradnje
Ob-1713/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(e): Občina Vojnik, Keršova 8, 3212
Vojnik, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Vesna Poteko, v roke: Vesna Poteko, tel.
03/78-00-630, e-pošta: vesna@vojnik.si,
faks 03/78-00-637.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izgradnja telovadnice – večnamenske dvorane POŠ Nova Cerkev.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja (gradbena, strojno-instalacij
ska dela in zunanja ureditev) telovadni
ce – večnamenske dvorane POŠ Nova
Cerkev.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 25. 1. 2007, zaključek 31. 7. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
informacije in formalnosti, ki so potrebne za
ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z
razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 26. 2. 2007 do 12. ure.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 2.
2007 ob 13. uri; Občina Vojnik, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Občina Vojnik

Storitve
Ob-1827/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(e):
Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva ul. 5, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Javna agencija za železniški promet Republike
Slovenije, v roke: mag. Ljubo Žerak, tel.
02/234-14-17, e-pošta: ljubo.zerak@azp.si,
faks 02/234-14-53.
Internetni naslov(-i): www.azp.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: javna železniška infrastruktura.

Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: strokovne podlage razvoja JŽI
in druge železniške infrastrukture na ob
močju Ljubljanskega železniškega voz
lišča.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 08.
Glavni kraj izvedbe: Republika Slovenija,
območje Mestne občine Ljubljana (MOL) in
Ljubljanske urbane regije (LUR).
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
Predmetna naloga se bo ukvarjala z razvojem celotne železniške infrastrukture na
območju Ljubljanskega železniškega vozlišča oziroma na območju Mestne občine
Ljubljana, kakor tudi Regionalne razvojne
agencije Ljubljanske urbane regije. S pojmom celotne železniške infrastrukture je
mišljena javna železniška infrastruktura, ki
je v državni lasti in jo upravlja Javna agencija za železniški promet, nadalje železniška
infrastruktura, ki jo za svojo dejavnost potrebuje in razvija Holding slovenske železnice, d.o.o., kakor tudi predvideni ljubljanski
tramvaj.
V predmetni nalogi bo treba ponovno
preveriti izbrane variante rešitve ljubljanskega železniškega vozlišča iz leta 1995,
kakor tudi dodatne variante. Končni izdelek
bodo strokovne podlage, ki bodo služile kot
osnova za izdelavo DLN in občinskih prostorskih dokumentov PUP in PR MOL ter
PIZ. Izdelek bo moral vsebovati vse potrebne tehnične, ekonomske, prostorske, okoljevarstvene idr. podlage, kakor je zahtevano
v predmetni zakonodaji ali pa predpisano v
projektni nalogi.
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: garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: sredstva so predvidena po
Zakonu o poroštvu RS za obveznosti AŽP v
obdobju 2006–2010 ter iz finančne pomoči Skupnosti za projekt skupnega interesa
»Priprava strokovnih podlag in študije izvedljivosti za razvoj železniške infrastrukture
na območju ljubljanskega vozlišča« -2006SI-92704-S-S07.65939 – na področju vseevropskih infrastrukturnih omrežij v okviru letnega prometnega programiranja (TEN-T).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: gospodarska družba po ZGD,
podjetnik posameznik.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
Poznavanje izdelave projektne in investicijske dokumentacije dokumentacije s področja železniške in cestne infrastrukture,
tunelogradnje, prometne tehnologije, celovite presoje vplivov na okolje in vrednotenje
projektov kot to zahteva EU.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Dokazilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu.
Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen.
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Da ponudnik ni imel blokiranega računa
v obdobju 6 mesecev pred predložitvijo ponudbe in da je ekonomsko in finančno sposoben izvršiti ponudbo, dokaže kot sledi:
– Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo obrazca BON 1 in
BON 2, izdana s strani AJPES-a, od katerih
BON 2 ne sme biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen za oddajo ponudbe, BON
1 pa mora vsebovati podatke za zadnji dve
poslovni leti (2004 in 2005). Ponudniki lahko
predložijo tudi podatke iz izkaza poslovnega
izida in bilance stanja za zadnji dve poslovni leti (namesto obrazca BON 1) in potrdila
vseh poslovnih bank, ki vodijo ponudnikove
transakcijske račune, da le-ti v obdobju enega leta niso bili blokirani (namesto obrazca
BON 2). Potrdila bank ne smejo biti starejša
od 30 dni od datuma, ki je določen za oddajo
ponudbe.
– Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo podatke iz izkaza uspeha in bilance stanja za leti 2004 in
2005, potrjene s strani pristojne izpostave
davčne uprave ter potrdilo banke, o povprečnem mesečnem stanju na transakcijskem računu za obdobje zadnjega leta pred
oddajo ponudbe.
– Ponudniki s sedežem v tujini predložijo
dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o
ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjih 2
poslovnih letih ter potrdilo banke, s katerim
bodo dokazali izpolnjevanje pogojev iz točke
III. 2. te razpisne dokumentacije.
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30
dni od datuma, ki je določen za oddajo ponudbe.
Kolikor bo ponudnik za zagotovitev finančnih virov za potrebe tega javnega naročila najel kreditna sredstva, mora predložiti
izjavo banke, da je pripravljena kreditirati
ponudnika.
Ponudnik je dokazal ekonomsko-finančno sposobnost, če izpolnjuje naslednje zahteve:
1. da v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi.
(Dokazilo ne sme biti starejše kot 30
dni od datuma, ki je določen za oddajo ponudbe.)
2. da je povprečni letni prihodek v zadnjih
dveh letih (2004, 2005) najmanj 0,75kratnik
ponudbene vrednosti naročila (skupaj z
DDV), ki ga bo izvajal.
3. da izpolnjuje pogoje za izvajanje razpisanih storitev na območju Republike Slovenije.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): ponudnik mora priložiti
ustrezna dokazila.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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Dokazila o tehničnih pogojih:
Dokazila o uspešni izvedbi:
– Vodenje oziroma izvedba vsaj 3 primerljivih projektov po vsebini del s področja
železniške prometno-gradbene stroke, v zadnjih 5 letih. Od tega vsaj en projekt v vrednosti nad 0,5-kratnik ponudbene vrednosti
naročila (skupaj z DDV), ki ga bo izvajal.
– Seznam referenc ponudnika oziroma
izvajalcev v skupnem nastopu (Joint Venture) s področja predmeta javnega naročila,
izvedenih v zadnjih petih letih in referenčne
izjave naročnikov.
– Seznam referenc podizvajalcev (velja
enako kot za ponudnika) s področja predmeta javnega naročila v zadnjih petih letih,
kolikor jih ponudnik v ponudbi navaja (Razpisni obrazec št. 5).
Dokazila o ustreznih kadrovskih po
gojih:
Ponudnik mora zagotoviti ustrezne strokovnjake, ki izpolnjujejo pogoje določene
v Zakonu o javnih naročilih in ZGO-1 in so
potrebni za izvedbo javnega naročila vendar
najmanj:
1. 2 strokovnjakov z ustrezno izobrazbo
s področja transportne ekonomije oziroma
izdelave investicijske dokumentacije;
2. 2 strokovnjaka z ustrezno izobrazbo s
področja železniške prometne tehnologije;
3. 1 strokovnjaka z ustrezno izobrazbo s
področja cestnega prometa;
4. 1 strokovnjaka z ustrezno izobrazbo s
področja urbanizma oziroma prostorskega
načrtovanja;
5. 2 strokovnjaka z ustrezno izobrazbo s
področja PVO;
6. 1 strokovnjaka z ustrezno izobrazbo s
področja geologije;
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7. 1 strokovnjaka z ustrezno izobrazbo s
področja geomehanike;
8. 1 strokovnjaka z ustrezno izobrazbo s
področja hidrologije;
9. 2 strokovnjaka z ustrezno izobrazbo s
področja komunalne infrastrukture;
10. 2 strokovnjaka z ustrezno izobrazbo
s področja projektiranja in gradnje tunelov;
11. 2 strokovnjaka z ustrezno izobrazbo
s področja projektiranja zgornjega ustroja
železniških prog;
12. 1 strokovnjaka z ustrezno izobrazbo s področja projektiranja mestne cestne
infrastrukture;
13. 2 strokovnjaka z ustrezno izobrazbo
s področja projektiranja spodnjega ustroja
železniških prog;
14. 1 strokovnjaka z ustrezno izobrazbo
s področja SVTK;
15. 1 strokovnjaka z ustrezno izobrazbo
s področja VM in EE;
16. 1 strokovnjaka z ustrezno izobrazbo
s področja pravne stroke.
Zahteve za kader v zadnjih 3 letih:
– Vsi zgoraj navedeni strokovnjaki, razen
strokovnjakov pod zaporednima številkama
1 in 16, morajo imeti vsaj dve referenci s
področja zahtevane stroke, od tega eno referenco obvezno kot projektanti, drugo pa
lahko tudi kot revidenti projektne dokumentacije na projektih, ki so primerljivi razpisanemu po vrsti obsegu in kompleksnosti.
– Strokovnjaki pod zaporednima številkama 1 in 16 morajo imeti vsaj dve reference s področja zahtevane stroke na projektih,
ki so primerljivi razpisanemu po vrsti obsegu
in kompleksnosti.
Dokazilo: spisek strokovnjakov, ki bodo
sodelovali pri izvedbi pogodbe ter naved-

ba njihovih referenc s področja predmeta
javnega naročila, prikazana z referenčnim
potrdilom naročnika.
Dokazilo, da je ponudnik član Inženirske
zbornice RS, v skladu z ZGO-1.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): ponudnik mora predložiti
spisek strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri
izvedbi pogodbe ter navesti njihove reference s področja predmeta javnega naročila.
(Razpisni obrazec št. 6).
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: 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: 23. 2. 2007 do 10. 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 2.
2007 ob 10.30.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
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Obvestila po Zakonu
o javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju
in področju poštnih storitev (ZJNVETPS)
(Uradni list RS, št. 128/06)

Obvestila
o javnem naročilu
Blago
Št. 102/256/2007
Ob-1924/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(e): Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Boštjan Barl, e-pošta: bostjan.barl@eles.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
dinamični nakupovalni sistem): Elektro-Slovenija, Albinca Suhadolc, Milena Trifunovič,
vsak delovni dan od 10. do 14. ure, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): vložišče, II. nadstropje,
tel. +386/1/474-25-54, v roke: Albinca Suhadolc, e-pošta: Albinca.Suhadolc@eles.si,
faks +386/1/474-25-02, internetni naslov:
www.eles.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro-Slovenija, Albinca Suhadolc,
Milena Trifunovič, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(e): vložišče, II. nadstropje, tel. +386/1/474-25-54,
v roke: Albinca Suhadolc, e-pošta: Albinca.Suhadolc@eles.si.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– električna energija.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava vodnikov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: DDP HE Dravograd.
Šifra NUTS: SI003.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava vodnikov za DV 110 kV Dravo
grad–Velenje, DV 110 kV Dravograd–Slo
venj Gradec in DV 110 kV Slovenj Gra
dec–Velenje.

II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
28419100, dopolnilni besednjak: N010.
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:
60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od
datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: podrobnosti so navedene v
razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: naročnik bo z izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbi
mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila.
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:
– Ponudnik mora imeti od proizvajalca
tovrstne opreme referenco, v kateri izkazuje vsaj 1000 ton letne proizvodnje vrvi
za električne vodnike v zadnjih 5 letih (od
vključno 2002 do 2006). To dokazuje z referenčno listo.
– Ponudnik mora priložiti referenčno listo
za razpisan tip vodnika (reference list), ki
mora biti v originalu potrjena od proizvajalca
vodnika. Referenčna lista naj obsega dobave od vključno leta 2002.
– V primeru, da ponudnik ni proizvajalec
razpisane opreme, mora predložiti pisno
dokazilo o zastopanju, potrjeno s strani pro
izvajalca, iz katerega je razvidno, da je pooblaščeni zastopnik.
– Iz ponudbene dokumentacije mora biti
nedvoumno razvidno, kateri proizvajalec
bo izdelal ponujeni vodnik. Kolikor navedeni proizvajalec ne izdeluje vodnika v celoti (npr. jedro vodnika oziroma ACS žičke
izdeluje drug proizvajalec), mora biti jasna
sledljivost o nabavi jedra oziroma ACS žičk
pri dejanskem proizvajalcu.

– Za uporabljene materiale mora biti s
strani proizvajalca vodnika ob prisotnosti
naročnika izdelan vmesni prevzem skladno
z veljavnimi standardi za tovrstne materiale
(SIST EN 61232).
– Ena potrjena referenca proizvajalca
opreme za dobavljen vodnik v države članice UCTE mreže v zadnjih 5 letih. Kot ena
referenca šteje ena dobava vodnika tipa
AI/ACS nad 80.000 m, v zadnjih 5 letih.
– Dobavni rok je 60 dni.
– Garancijski rok za razpisano opremo
je 24 mesecev od prevzema oziroma 18
mesecev od vgradnje.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
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: 3/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 120 EUR.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 3/2007.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 3. 2007 do 9.30.
IV.3.5) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od oddaje naročila.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 3.
2007 ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana B/IV.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Predstavniki ponudnikov s pooblastilom
in osebnim dokumentom.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 1. 2007.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
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Javni razpisi
Št. 6711-4/2007
Ob-1832/07
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 15/03) in 4. člena
Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Ur.
l. RS, št. 95/99, 11/06), objavlja Ministrstvo
za šolstvo in šport
javni razpis
za sofinanciranje področne koordinacije
interesnih programov športa otrok in
mladine v šolskem letu 2007/2008
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem
letu 2007/2008 (ministrstvo bo sofinanciralo področno koordinacijo tistih programov,
ki bodo izpeljani v obdobju od 1. 9. 2007
do 31. 8. 2008), in sicer sofinanciranje področne koordinacije naslednjih interesnih
programov športa otrok in mladine: športni
program Zlati sonček, športni program Krpan, program Naučimo se plavati, program
Šolska športna tekmovanja in prireditve ter
program Hura, prosti čas.
3. Na razpis se lahko prijavijo: tisti, ki so
kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu.
4. Pogoji in merila
4. 1. Pogoji in merila za izbor ponudnikov
Ministrstvo za šolstvo in šport bo sofinanciralo področno koordinacijo interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem
letu 2006/2007 v 16 področnih centrih (PC),
ki so sestavljeni iz občin tistega področja,
in sicer:
1. PC Gorenjska (Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Šenčur, Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj, Jesenice,

Kranjska Gora, Tržič, Škofja Loka, Gorenja
vas-Poljane, Železniki, Žiri, Žirovnica, Jezersko).
2. PC Goriška (Nova Gorica, Brda, Kanal
ob Soči, Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Tolmin, Bovec, Kobarid, Ajdovščina, Vipava, Idrija, Cerkno).
3. PC Dolenjska (Novo mesto, Šentjernej, Šentrupert, Straža, Škocjan, Šmarješke
Toplice, Trebnje, Mokronog-Trebelno, Črnomelj, Semič, Metlika, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Žužemberk).
4. PC Grosuplje (Ribnica, Loški Potok,
Kočevje, Kostel, Osilnica, Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica, Brezovica, Log – Dragomer, Ig, Škofljica, Velike Lašče, DobrovaPolhov Gradec, Horjul, Sodražica).
5. PC Koroška (Ravne na Koroškem,
Prevalje, Črna na Koroškem, Mežica, Muta,
Podvelka, Ribnica na Pohorju, Vuzenica,
Radlje ob Dravi, Dravograd, Slovenj Gradec, Mislinja).
6. PC Notranjska (Postojna, Pivka, Logatec, Cerknica, Loška Dolina, Ilirska Bistrica,
Bloke, Vrhnika, Borovnica).
7. PC Obala (Koper, Izola, Piran, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen).
8. PC Ljubljana (Ljubljana, Dol pri Ljub
ljani).
9. PC Domžale (Medvode, Vodice, Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče, Kamnik,
Trzin, Komenda).
10. PC Maribor (Maribor, Duplek, RačeFram, Starše, Pesnica, Kungota, Šentilj,
Ruše, Lenart, Sveta Trojica v Slovenskih
Goricah, Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Ana,
Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem Polju, Lovrenc
na Pohorju, Selnica ob Dravi).
11. PC Podravje (Ptuj, Destrnik, Trnovska vas, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Videm, Zavrč, Ormož,
Sveti Tomaž, Središče ob Dravi, Slovenska
Bistrica, Makole, Poljčane, Sveti Andraž v

Slovenskih Goricah, Žetale, Markovci, Cirkulane, Hajdina, Oplotnica, Podlehnik).
12. PC Pomurje (Murska Sobota, Beltinci, Cankova, Tišina, Gornji Petrovci, Hodoš,
Šalovci, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogaševci, Lendava, Črenšovci, Kobilje,
Odranci, Turnišče, Ljutomer, Gornja Radgona, Apače, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici,
Velika Polana, Grad, Dobrovnik, Križevci,
Razkrižje, Veržej).
13. PC Celje (Celje, Vojnik, Štore, Laško,
Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Šentjur,
Žalec, Šmarje pri Jelšah, Kozje, Podčetrtek,
Rogaška Slatina, Rogatec, Bistrica ob Sotli,
Dobje, Dobrna, Braslovče, Polzela, Prebold,
Tabor, Vransko).
14. PC Velenje (Velenje, Šmartno ob Paki,
Mozirje, Rečica ob Savinji, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Solčava, Šoštanj).
15. PC Zasavje (Litija, Trbovlje, Hrastnik,
Zagorje ob Savi, Šmartno pri Litiji).
16. PC Posavje (Krško, Kostanjevica ob
Krki, Sevnica, Brežice, Radeče).
Ministrstvo za šolstvo in šport bo pri vsakem področnem centru sofinanciralo:
1. enega vodjo področnega centra,
2. enega koordinatorja za interesni program Zlati sonček,
3. enega koordinatorja za interesni program Krpan,
4. enega koordinatorja za interesni program Naučimo se plavati,
5. enega koordinatorja za interesni program Šolska športna tekmovanja in prireditve za osnovne šole,
6. enega koordinatorja za interesni program Šolska športna tekmovanja in prireditve za srednje šole,
8. enega koordinatorja za interesni program Hura, prosti čas.
Sofinancirani bodo tisti vodje oziroma
tisti koordinatorji, ki bodo dosegli najvišje
število točk na podlagi naslednjih meril:

Merila za izbor vodje področnega centra
Merilo
1

Opis merila
Dosedanja koordinacija programov

2

Kakovost dosedanje koordinacije

3

Kakovost ponudbe (razpisni
obrazci 1 – 7)

4

Kriterij
ne
da
Usposobljenost
koordinatorja

Opredeljene naloge in cilji
Finančni načrt
Soglasje h koordinaciji področnega centra s strani lokalnih skupnosti (razpisni obrazec 8)

strokovna usposobljenost
na področju športa
Izobrazba – FŠ

100%

Točke
0
10
10
10
20
20
20
20

Merila za izbor koordinatorjev pri posameznem interesnem programu
Merilo
1
2

Opis merila
Dosedanja koordinacija programov

Kriterij
ne
da

Kakovost dosedanje koordinacije
Usposobljenost
koordinatorja

3

Kakovost ponudbe (razpisni
obrazci 1 – 7)

Opredeljene naloge in cilji
Finančni načrt

strokovna usposobljenost
na področju športa
Izobrazba – FŠ

Točke
0
10
10
10
20
20
20
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Ista oseba je lahko koordinator pri več
interesnih programih oziroma vodja in koordinator pri več interesnih programih, pri
čemer mora biti iz prijave na javni razpis to
natančno razvidno.
Vodje področnih centrov in koordinatorji
posameznih interesnih programov morajo
imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri
ali pa morajo biti strokovno usposobljeni na
področju športa.
4. 2. Merila za dodelitev sredstev
Sredstva bodo razdeljena v dveh delih,
in sicer:
a) prvi del sredstev v višini 29.919,88
EUR oziroma 7,170.000 SIT bo razdeljen na
podlagi števila vrtcev, osnovnih šol, osnovnih šol s prilagojenim programom in srednjih
šol v posameznem področnem centru (vir so
podatki Ministrstva za šolstvo in šport), kot
sledi iz naslednje tabele:
Znesek (SIT) *

Znesek (EUR) *

1

Področni centri
Ljubljana, Maribor, Celje, Pomurje, Gorenjska

480.000

2.003,00

2

Dolenjska, Goriška, Podravje, Obala, Posavje

450.000

1.877,81

3

Notranjska, Grosuplje, Domžale,
Koroška, Velenje, Zasavje

420.000

1.752.63

* Znesek za posamezni področni center
b) drugi del sredstev v skupni višini
31.046,56 EUR oziroma 7,440.000 SIT bo
razdeljen na podlagi meril iz naslednjih tabel:
1. Vodenje področnega centra (4.551,66
EUR oziroma 1,090.759,75 SIT)
Merilo
1

Opis merila

Točk

– Zlati sonček in Krpan
– Naučimo se plavati
– Šolska športna tekmovanja in prireditve
– Hura, prosti čas
100% vključenost vrtcev, šol je maksimalno število točk (50)

do 15
do 12
do 18
do 5

2

Obveščanje (največ 20 točk)
– obveščanje prek e-pošte
– lastna spletna stran oziroma sportmladih.net

3

Izpeljava posveta
Usposabljanja
Izpeljava zaključne prireditve na področnem centru

4

Ocena dela koordinatorja, ki jo poda vodja programov na
državni ravni

10
10
5
5
10
0–10

Skupaj največ 100 točk
Za materialne stroške se vodji področnega centra nameni še dodatnih 208,64 EUR
oziroma 50.000 SIT
Vodenje posameznega področnega centra se sofinancira na naslednji način: Ministrstvo za šolstvo in šport določi vrednost točke
za vodenje področnih centrov kot razmerje
med višino sredstev, določeno za vodenje
področnih centrov (4.551,66 EUR oziroma
1,090.759,75 SIT) in skupnim številom točk
vseh na javni razpis izbranih vodij področnih
centrov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje. Višina sofinanciranja posameznega
vodje področnega centra se določi tako, da
se število točk, ki jih je zbral na podlagi meril
iz zgornje tabele, pomnoži z vrednostjo točke, določene na način iz prejšnjega stavka.
2. Koordinacija interesnega programa Zlati sonček (2.427,55 EUR oziroma
581.738,54 SIT)
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1
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Opis merila

Točke

Število vključenih v športni program Zlati sonček
– občin
– šol in vrtcev
– otrok
100% vključenost občin, šol in vrtcev ter otrok je maksimalno
število točk (40)

10
20
10

3

Obveščanje (največ 20 točk)
– obveščanje prek e-pošte
– lastna spletna stran oziroma sportmladih.net

10
10

4

Izpeljava posveta in usposabljanja
Izpeljava promocijske prireditve na področnem centru
Sodelovanje na nagradnem natečaju (Naj športni vrtec, šola)

10
15
5

5

Ocena dela koordinatorja, ki jo poda koordinator na državni ravni

0–10

Skupaj največ 100 točk
Koordinacija interesnega programa Zlati
sonček se sofinancira na naslednji način:
Ministrstvo za šolstvo in šport določi
vrednost točke za koordinacijo interesnega
programa Zlati sonček kot razmerje med
višino sredstev, določeno za koordinacijo interesnega programa Zlati sonček (2.427,55
EUR oziroma 581.738,54 SIT) in skupnim
številom točk vseh na javni razpis izbranih
koordinatorjev interesnega programa Zlati
sonček, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje. Višina sofinanciranja posameznega
koordinatorja interesnega programa Zlati
sonček se določi tako, da se število točk, ki
jih je zbral na podlagi meril iz zgornje tabele,
pomnoži z vrednostjo točke, določene na
način iz prejšnjega stavka.
3. Koordinacija interesnega programa
Krpan (2.427,55 EUR oziroma 581.738,54
SIT)
Merilo

Opis merila

Točke

2

Število vključenih v športni program Krpan
– občin
– šol
– otrok
100% vključenost občin, šol ter otrok je maksimalno število točk
(40)

3

Obveščanje (največ 20 točk)
– obveščanje prek e-pošte
– lastna spletna stran oziroma sportmladih.net

10
10

4

Izpeljava posveta in usposabljanja
Izpeljava promocijske prireditve na področnem centru
Sodelovanje na nagradnem natečaju (Naj športni vrtec, šola)

10
15
5

5

Ocena dela koordinatorja, ki jo poda koordinator na državni ravni

Skupaj največ 100 točk
Koordinacija interesnega programa Krpan se sofinancira na naslednji način:
Ministrstvo za šolstvo in šport določi
vrednost točke za koordinacijo interesnega
programa Krpan kot razmerje med višino
sredstev, določeno za koordinacijo interesnega programa Krpan (2.427,55 EUR oziroma 581.738,54 SIT) in skupnim številom
točk vseh na javni razpis izbranih koordinatorjev interesnega programa Krpan, ki
izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje. Višina sofinanciranja posameznega koordinatorja interesnega programa Krpan se določi
tako, da se število točk, ki jih je zbral na
podlagi meril iz zgornje tabele, pomnoži
z vrednostjo točke, določene na način iz
prejšnjega stavka.
4. Koordinacija interesnega programa
Naučimo se plavati (6.068,88 EUR oziroma
1,454.346,34 SIT)

10
20
10

0–10
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Merilo
1

Opis merila
Kakovost izpeljave programa Naučimo se plavati
– odstotek vključenih šol v preverjanju znanja plavanja
– odstotek znanja plavanja
– odstotek vključenih vrtcev v 10-urne plavalne tečaje
– odstotek neplavalcev vključenih v 15-urni plavalni tečaj
100% vključenost pri vseh kriterijih je maksimalno število točk
(60)
2
Obveščanje (največ 20 točk)
– obveščanje prek e-pošte
– lastna spletna stran oziroma sportmladih.net
– uporaba spletne aplikacije Naučimo se plavati
3
Izpeljava posveta in usposabljanja
Sodelovanje na nagradnem natečaju (Naj športni vrtec, šola)
4
Ocena dela koordinatorja, ki jo poda koordinator na državni ravni
Skupaj največ 100 točk

Točke
30
20
10
10

5
5
10
5
5
0–10

Koordinacija interesnega programa Naučimo se plavati se sofinancira na naslednji
način:
Ministrstvo za šolstvo in šport določi vrednost točke za koordinacijo interesnega programa Naučimo se plavati kot razmerje med
višino sredstev, določeno za koordinacijo
interesnega programa Naučimo se plavati
(6.068,88 EUR oziroma 1,454.346,34 SIT)
in skupnim številom točk vseh na javni razpis izbranih koordinatorjev interesnega programa Naučimo se plavati, ki izpolnjujejo
pogoje za sofinanciranje. Višina sofinanciranja posameznega koordinatorja interesnega
programa Naučimo se plavati se določi tako,
da se število točk, ki jih je zbral na podlagi
meril iz zgornje tabele, pomnoži z vrednostjo točke, določene na način iz prejšnjega
stavka.
5. Koordinacija interesnega programa
Šolska športna tekmovanja in prireditve –
OŠ (6.068,88 EUR oziroma 1,454.346,34
SIT)
Merilo
1

Opis merila
Vključenost v program Šolska športna tekmovanja in prireditve
– odstotek občin
– odstotek osnovnih šol
– odstotek osnovnih šol s prilagojenim programom
100% vključenost pri vseh kriterijih je maksimalno število točk
(60)
2
Obveščanje (največ 20 točk)
– obveščanje prek e-pošte
– lastna spletna stran oziroma sportmladih.net
3
Izpeljava posveta in usposabljanja
Izpeljava zaključne prireditve na področnem centru
Sodelovanje na nagradnem natečaju (Naj športna šola)
4
Ocena dela koordinatorja, ki jo poda koordinator na državni ravni
Skupaj največ 100 točk
Koordinacija interesnega programa Šolska športna tekmovanja in prireditve se sofinancira na naslednji način:
Ministrstvo za šolstvo in šport določi
vrednost točke za koordinacijo interesnega programa Šolska športna tekmovanja in
prireditve kot razmerje med višino sredstev,
določeno za koordinacijo interesnega programa Šolska športna tekmovanja in prireditve (6.068,88 EUR oziroma 1,454.346,34
SIT) in skupnim številom točk vseh na javni
razpis izbranih koordinatorjev interesnega
programa Šolska športna tekmovanja in prireditve, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje. Višina sofinanciranja posameznega
koordinatorja interesnega programa Šolska
športna tekmovanja in prireditve se določi
tako, da se število točk, ki jih je zbral na
podlagi meril iz zgornje tabele, pomnoži z

Točke
20
30
10

5
5
5
10
5
0–10
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vrednostjo točke, določene na način iz prejšnjega stavka.
6. Koordinacija interesnega programa
Šolska športna tekmovanja in prireditve
– SŠ (3.129,27 EUR oziroma 749.897,33
SIT)

Merilo
1

2
3
4

Opis merila
Vključenost v program Šolska športna tekmovanja in prireditve
– odstotek občin
– odstotek srednjih šol
100% vključenost pri vseh kriterijih je maksimalno število točk
(60)
Obveščanje (največ 20 točk)
– obveščanje prek e-pošte
– lastna spletna stran oziroma sportmladih.net
Izpeljava posveta in usposabljanja
Izpeljava zaključne prireditve na področnem centru
Sodelovanje na nagradnem natečaju (Naj športna šola)
Ocena dela koordinatorja, ki jo poda koordinator na državni ravni

Točke
25
35

5
5
5
10
5
0–10

Skupaj največ 100 točk
Koordinacija interesnega programa Šolska športna tekmovanja in prireditve se sofinancira na naslednji način:
Ministrstvo za šolstvo in šport določi
vrednost točke za koordinacijo interesnega programa Šolska športna tekmovanja in
prireditve kot razmerje med višino sredstev,
določeno za koordinacijo interesnega programa Šolska športna tekmovanja in prireditve (3.129,27 EUR oziroma 749.897,33
SIT) in skupnim številom točk vseh na javni
razpis izbranih koordinatorjev interesnega
programa Šolska športna tekmovanja in prireditve, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje. Višina sofinanciranja posameznega
koordinatorja interesnega programa Šolska
športna tekmovanja in prireditve se določi
tako, da se število točk, ki jih je zbral na
podlagi meril iz zgornje tabele, pomnoži z
vrednostjo točke, določene na način iz prejšnjega stavka.
7. Koordinacija interesnega programa
Hura, prosti čas (3.034,44 EUR oziroma
727.173,17 SIT)
Merilo
1
2
3

Opis merila
Odstotek vključenih občin v program Hura, prosti čas
Celostna ponudba programov Hura, prosti čas
Obveščanje (največ 20 točk)
– obveščanje prek e-pošte
– lastna spletna stran oziroma sportmladih.net
4
Ocena dela koordinatorja, ki jo poda koordinator na državni ravni
Skupaj največ 100 točk
Koordinacija interesnega programa
Hura, prosti čas se sofinancira na naslednji
način:
Ministrstvo za šolstvo in šport določi
vrednost točke za koordinacijo interesnega programa Hura, prosti čas kot razmerje
med višino sredstev, določeno za koordinacijo interesnega programa Hura, prosti čas
(3.034,44 EUR oziroma 727.173,17 SIT) in
skupnim številom točk vseh na javni razpis
izbranih koordinatorjev interesnega programa Hura, prosti čas, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje. Višina sofinanciranja
posameznega koordinatorja interesnega
programa Hura, prosti čas se določi tako,
da se število točk, ki jih je zbral na podlagi
meril iz zgornje tabele, pomnoži z vrednostjo točke, določene na način iz prejšnjega
stavka.

Točke
40
20
10
20
0–10
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Stran
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5. Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je 60.966,44 EUR oziroma
14,610.000 SIT.
Sredstva so zagotovljena na postavki
5619 – šport otrok in mladine ter športna rekreacija, konto 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam. Skrbnik
postavke je Ignac Polajnar.
6. Polovica sredstev mora biti porabljena
v letu 2007, druga polovica pa v letu 2008.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali
dostavljene na naslov Ministrstvo za šolstvo
in šport, Direktorat za šport, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana, do najkasneje 12. februarja
2007. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka
za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v vložišču
Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana. Vloga mora biti predložena

v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti
na sprednji strani označen z napisom »Ne
odpiraj – Področna koordinacija 2007/08
(6711-4/2007)«. Na hrbtni strani ovitka mora
biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga
mora biti dostavljena skupaj z zahtevano
dokumentacijo in prilogami v ovojnici označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne
bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so
del razpisne dokumentacije, bodo izločene
iz nadaljnjega postopka.
8. Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjene, podpisane in ožigosane razpisne
obrazce za prijavo na razpis.
9. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge 19. februarja
2007. Odpiranje vlog ne bo javno.
10. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih
javnega razpisa obveščeni v roku 28 dni od
dneva za oddajo vlog.

11. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo
na spletnih naslovih www.mss.gov.si in
www.sportmladih.net ter neposredno na
Ministrstvu za šolstvo in šport, Direktoratu za šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana
(II. nadstropje, tajništvo), vsak delovni dan
med 10. in 12. uro. Dodatne informacije
lahko prijavitelji dobijo na Ministrstvu za šolstvo in šport, Direktoratu za šport pri Janezu Peterlinu (tel. 01/478-42-56, epošta:
janez.peterlin@gov.si) in Mateji Reberšak
Cizelj (tel. 01/230-60-64, epošta: mateja@spic.si). Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjene, podpisane (podpis pooblaščene osebe prijavitelja) in ožigosane razpisne
obrazce za prijavo na razpis. Podpisane in
ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu s 7. točko razpisa.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 6711-3/2007
Ob-1833/07
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 15/03) in 4. člena
Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Ur.
l. RS, št. 95/99, 11/06), objavlja Ministrstvo
za šolstvo in šport

Šalovci, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci,
Rogaševci, Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci, Turnišče, Ljutomer, Gornja Radgona,
Radenci, Sveti Jurij, Velika Polana, Grad,
Dobrovnik, Križevci, Razkrižje, Veržej),
2. PC Podravje (Ptuj, Destrnik, Trnovska
vas, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo,
Majšperk, Videm, Zavrč, Ormož, Slovenska
Bistrica, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Žetale, Markovci, Hajdina, Oplotnica,
Podlehnik),
3. PC Maribor (Maribor, Duplek, Rače
– Fram, Starše, Pesnica, Kungota, Šentilj,
Ruše, Lenart, Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Ana, Hoče – Slivnica, Miklavž na Dravskem Polju, Lovrenc na Pohorju, Selnica
ob Dravi),
4. PC Koroška (Ravne, Prevalje, Črna na
Koroškem, Mežica, Muta, Brezno – Podvelka, Ribnica na Pohorju, Vuzenica, Radlje ob
Dravi, Dravograd, Slovenj Gradec, Mislinja,
Podgorje),
5. PC Celje (Celje, Vojnik, Štore, Laško,
Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Šentjur,
Žalec, Šmarje pri Jelšah, Kozje, Lesično,
Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Bistrica ob Sotli, Dobje, Dobrna, Braslovče,
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko),
6. PC Velenje (Velenje, Šmartno ob Paki,
Mozirje, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje,
Solčava, Šoštanj),
7. PC Posavje (Krško, Sevnica, Brežice,
Radeče),
8. PC Zasavje (Litija, Trbovlje, Hrastnik,
Zagorje, Šmartno pri Litiji),
9. PC Dolenjska (Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Trebnje, Črnomelj, Semič,
Metlika, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Žužemberk),
10. PC Grosuplje (Ribnica, Loški Potok,
Kočevje, Osilnica, Grosuplje, Dobrepolje,
Ivančna Gorica, Brezovica, Ig, Škofljica,

Velike Lašče, Dobrova – Polhov Gradec,
Horjul, Sodražica, Kostel),
11. PC Domžale (Medvode, Vodice,
Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče, Kamnik, Trzin, Komenda),
12. PC Ljubljana (Ljubljana – mesto, Dol
pri Ljubljani),
13. PC Gorenjska (Kranj, Cerklje na
Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Šenčur, Radovljica, Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska
Gora, Tržič, Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki, Žiri, Žirovnica, Jezersko),
14. PC Notranjska (Postojna, Pivka, Logatec, Cerknica, Loška Dolina, Ilirska Bistrica, Bloke, Vrhnika, Borovnica),
15. PC Goriška (Nova Gorica, Brda, Kanal, Miren – Kostanjevica, Šempeter – Vrtojba, Tolmin, Bovec, Kobarid, Ajdovščina,
Vipava, Idrija, Cerkno),
16. PC Obala (Koper, Izola, Piran, Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen).
Ministrstvo za šolstvo in šport bo pri vsakem področnem centru sofinanciralo:
1. enega vodjo področnega centra,
2. enega koordinatorja za interesni program Zlati sonček,
3. enega koordinatorja za interesni program Krpan,
4. enega koordinatorja za interesni program Naučimo se plavati,
5. enega koordinatorja za interesni program Šolska športna tekmovanja in prireditve za osnovne šole,
6. enega koordinatorja za interesni program Šolska športna tekmovanja in prireditve za srednje šole,
7. enega koordinatorja za interesni program Hura, prosti čas.
Sofinancirani bodo tisti vodje oziroma
tisti koordinatorji, ki bodo dosegli najvišje
število točk na podlagi naslednjih meril:
Merila za izbor vodje področnega centra

javni razpis
za sofinanciranje področne koordinacije
interesnih programov športa otrok in
mladine v šolskem letu 2006/2007
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem
letu 2006/2007 (ministrstvo bo sofinanciralo področno koordinacijo tistih programov,
ki bodo izpeljani v obdobju od 1. 9. 2006
do 31. 8. 2007), in sicer sofinanciranje področne koordinacije naslednjih interesnih
programov športa otrok in mladine: športni
program Zlati sonček, športni program Krpan, program Naučimo se plavati, program
Šolska športna tekmovanja in prireditve ter
program Hura, prosti čas.
3. Na razpis se lahko prijavijo: tisti, ki so
kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu.
4. Pogoji in merila
4. 1. Pogoji in merila za izbor ponudnikov
Ministrstvo za šolstvo in šport bo sofinanciralo področno koordinacijo interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem
letu 2006/2007 v 16 področnih centrih (PC),
ki so sestavljeni iz občin tistega področja,
in sicer:
1. PC Pomurje (Murska Sobota, Beltinci, Cankova, Tišina, Gornji Petrovci, Hodoš,
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Opis merila
Dosedanja koordinacija programov

Kriterij
ne
da

3

Kakovost dosedanje koordinacije
Usposobljenost koordinaKakovost potorja
nudbe (razpisni
obrazci 1–7)

4

Opredeljene naloge in cilji
Finančni načrt
Soglasje h koordinaciji področnega
100%
centra s strani lokalnih skupnosti
(razpisni obrazec 8)

Strokovna usposobljenost na področju športa
Izobrazba – FŠ

Točke
0
10
10
10
20
20
20
20

Merila za izbor koordinatorjev pri posameznem interesnem programu

Merilo
1
2

3

Opis merila
Dosedanja koordinacija programov

Kriterij
ne
da

Kakovost dosedanje koordinacije
Usposobljenost koordinatorja
Kakovost ponudbe (razpisni
obrazci 1–7)

Strokovna usposobljenost na področju športa
Izobrazba – FŠ

Opredeljene naloge in cilji
Finančni načrt

Točke
0
10
10
10
20
20
20

Ista oseba je lahko koordinator pri več
interesnih programih oziroma vodja in koordinator pri več interesnih programih, pri
čemer mora biti iz prijave na javni razpis to
natančno razvidno.
Vodje področnih centrov in koordinatorji
posameznih interesnih programov morajo
imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri
ali pa morajo biti strokovno usposobljeni na
področju športa.
4. 2. Merila za dodelitev sredstev
Sredstva bodo razdeljena v dveh delih,
in sicer:
a) prvi del sredstev v višini 29.919,88
EUR oziroma 7,170.000 SIT bo razdeljen na
podlagi števila vrtcev, osnovnih šol, osnovnih šol s prilagojenim programom in srednjih
šol v posameznem področnem centru (vir so
podatki Ministrstva za šolstvo in šport), kot
sledi iz naslednje tabele:

1
2
3

Področni centri
Ljubljana, Maribor, Celje, Pomurje, Gorenjska
Dolenjska, Goriška, Podravje, Obala,
Posavje
Notranjska, Grosuplje, Domžale, Koroška,
Velenje, Zasavje

Znesek (SIT) *
480.000

Znesek (EUR) *
2.003,00

450.000

1.877,81

420.000

1.752,63

* Znesek za posamezni področni center
b) drugi del sredstev v skupni višini
31.046,56 EUR oziroma 7,440.000 SIT bo
razdeljen na podlagi meril iz naslednjih tabel:
1. Vodenje področnega centra (4.551,66
EUR oziroma 1,090.759,75 SIT)
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1

2
3
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Opis merila
– Zlati sonček in Krpan
– Naučimo se plavati
– Šolska športna tekmovanja in prireditve
– Hura, prosti čas
100% vključenost vrtcev, šol je maksimalno število točk (50)
Obveščanje (največ 20 točk)
– obveščanje prek e-pošte
– lastna spletna stran oziroma sportmladih.net
Izpeljava posveta
Usposabljanja
Izpeljava zaključne prireditve na področnem centru

4

Točk
do 15
do 12
do 18
do 5
10
10
5
5
10
0–10

Ocena dela koordinatorja, ki jo poda vodja programov na
državni ravni
Skupaj največ 100 točk
Za materialne stroške se vodji področnega centra nameni še dodatnih 208,64 EUR
oziroma 50.000 SIT
Vodenje posameznega področnega
centra se sofinancira na naslednji način:
Ministrstvo za šolstvo in šport določi vrednost točke za vodenje področnih centrov
kot razmerje med višino sredstev, določeno za vodenje področnih centrov (4.551,66
EUR oziroma 1,090.759,75 SIT) in skupnim
številom točk vseh na javni razpis izbranih
vodij področnih centrov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje. Višina sofinanciranja
posameznega vodje področnega centra se
določi tako, da se število točk, ki jih je zbral
na podlagi meril iz zgornje tabele, pomnoži
z vrednostjo točke, določene na način iz
prejšnjega stavka.
2. Koordinacija interesnega programa Zlati sonček (2.427,55 EUR oziroma
581.738,54 SIT)
Merilo

Opis merila
Število vključenih v športni program Zlati sonček
1
– občin
– šol in vrtcev
– otrok
100% vključenost občin, šol in vrtcev ter otrok je maksimalno
število točk (40)
3
Obveščanje (največ 20 točk)
– obveščanje prek e-pošte
– lastna spletna stran oziroma sportmladih.net
4
Izpeljava posveta in usposabljanja
Izpeljava promocijske prireditve na področnem centru
Sodelovanje na nagradnem natečaju (Naj športni vrtec, šola)
5
Ocena dela koordinatorja, ki jo poda koordinator na državni ravni
Skupaj največ 100 točk
Koordinacija interesnega programa Zlati
sonček se sofinancira na naslednji način:
Ministrstvo za šolstvo in šport določi
vrednost točke za koordinacijo interesnega
programa Zlati sonček kot razmerje med
višino sredstev, določeno za koordinacijo interesnega programa Zlati sonček (2.427,55
EUR oziroma 581.738,54 SIT) in skupnim
številom točk vseh na javni razpis izbranih
koordinatorjev interesnega programa Zlati
sonček, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje. Višina sofinanciranja posameznega
koordinatorja interesnega programa Zlati
sonček se določi tako, da se število točk, ki
jih je zbral na podlagi meril iz zgornje tabele,
pomnoži z vrednostjo točke, določene na
način iz prejšnjega stavka.
3. Koordinacija interesnega programa
Krpan (2.427,55 EUR oziroma 581.738,54
SIT)

Točke
10
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10

10
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565
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Merilo
2

Opis merila
Število vključenih v športni program Krpan
– občin
– šol
– otrok
100% vključenost občin, šol ter otrok je maksimalno število točk
(40)
3
Obveščanje (največ 20 točk)
– obveščanje prek e-pošte
– lastna spletna stran oziroma sportmladih.net
4
Izpeljava posveta in usposabljanja
Izpeljava promocijske prireditve na področnem centru
Sodelovanje na nagradnem natečaju (Naj športni vrtec, šola)
5
Ocena dela koordinatorja, ki jo poda koordinator na državni ravni
Skupaj največ 100 točk

Točke
10
20
10

10
10
10
15
5
0–10

Koordinacija interesnega programa Krpan se sofinancira na naslednji način:
Ministrstvo za šolstvo in šport določi vrednost točke za koordinacijo interesnega programa Krpan kot razmerje med višino sredstev, določeno za koordinacijo interesnega
programa Krpan (2.427,55 EUR oziroma
581.738,54 SIT) in skupnim številom točk
vseh na javni razpis izbranih koordinatorjev
interesnega programa Krpan, ki izpolnjujejo
pogoje za sofinanciranje. Višina sofinanciranja posameznega koordinatorja interesnega
programa Krpan se določi tako, da se število
točk, ki jih je zbral na podlagi meril iz zgornje
tabele, pomnoži z vrednostjo točke, določene na način iz prejšnjega stavka.
4. Koordinacija interesnega programa
Naučimo se plavati (6.068,88 EUR oziroma
1,454.346,34 SIT)
Merilo
1

Opis merila
Kakovost izpeljave programa Naučimo se plavati
– odstotek vključenih šol v preverjanju znanja plavanja
– odstotek znanja plavanja
– odstotek vključenih vrtcev v 10-urne plavalne tečaje
– odstotek neplavalcev vključenih v 15-urni plavalni tečaj
100% vključenost pri vseh kriterijih je maksimalno število točk
(60)
2
Obveščanje (največ 20 točk)
– obveščanje prek e-pošte
– lastna spletna stran oziroma sportmladih.net
– uporaba spletne aplikacije Naučimo se plavati
3
Izpeljava posveta in usposabljanja
Sodelovanje na nagradnem natečaju (Naj športni vrtec, šola)
4
Ocena dela koordinatorja, ki jo poda koordinator na državni ravni
Skupaj največ 100 točk
Koordinacija interesnega programa Naučimo se plavati se sofinancira na naslednji
način:
Ministrstvo za šolstvo in šport določi vrednost točke za koordinacijo interesnega programa Naučimo se plavati kot razmerje med
višino sredstev, določeno za koordinacijo
interesnega programa Naučimo se plavati
(6.068,88 EUR oziroma 1,454.346,34 SIT)
in skupnim številom točk vseh na javni razpis izbranih koordinatorjev interesnega programa Naučimo se plavati, ki izpolnjujejo
pogoje za sofinanciranje. Višina sofinanciranja posameznega koordinatorja interesnega
programa Naučimo se plavati se določi tako,
da se število točk, ki jih je zbral na podlagi
meril iz zgornje tabele, pomnoži z vrednostjo točke, določene na način iz prejšnjega
stavka.
5. Koordinacija interesnega programa
Šolska športna tekmovanja in prireditve –
OŠ (6.068,88 EUR oziroma 1,454.346,34
SIT)

Točke
30
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10
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Merilo
1

Opis merila
Vključenost v program Šolska športna tekmovanja in prireditve
– odstotek občin
– odstotek osnovnih šol
– odstotek osnovnih šol s prilagojenim programom
100% vključenost pri vseh kriterijih je maksimalno število točk
(60)
2
Obveščanje (največ 20 točk)
– obveščanje prek e-pošte
– lastna spletna stran oziroma sportmladih.net
3
Izpeljava posveta in usposabljanja
Izpeljava zaključne prireditve na področnem centru
Sodelovanje na nagradnem natečaju (Naj športna šola)
4
Ocena dela koordinatorja, ki jo poda koordinator na državni ravni
Skupaj največ 100 točk

Točke
20
30
10

5
5
5
10
5
0–10

Koordinacija interesnega programa Šolska športna tekmovanja in prireditve se sofinancira na naslednji način:
Ministrstvo za šolstvo in šport določi
vrednost točke za koordinacijo interesnega programa Šolska športna tekmovanja in
prireditve kot razmerje med višino sredstev,
določeno za koordinacijo interesnega programa Šolska športna tekmovanja in prireditve (6.068,88 EUR oziroma 1,454.346,34
SIT) in skupnim številom točk vseh na javni
razpis izbranih koordinatorjev interesnega
programa Šolska športna tekmovanja in prireditve, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje. Višina sofinanciranja posameznega
koordinatorja interesnega programa Šolska
športna tekmovanja in prireditve se določi
tako, da se število točk, ki jih je zbral na
podlagi meril iz zgornje tabele, pomnoži z
vrednostjo točke, določene na način iz prejšnjega stavka.
6. Koordinacija interesnega programa
Šolska športna tekmovanja in prireditve
– SŠ (3.129,27 EUR oziroma 749.897,33
SIT)
Merilo
1

Opis merila
Vključenost v program Šolska športna tekmovanja in prireditve
– odstotek občin
– odstotek srednjih šol
100% vključenost pri vseh kriterijih je maksimalno število točk
(60)
2
Obveščanje (največ 20 točk)
– obveščanje prek e-pošte
– lastna spletna stran oziroma sportmladih.net
3
Izpeljava posveta in usposabljanja
Izpeljava zaključne prireditve na področnem centru
Sodelovanje na nagradnem natečaju (Naj športna šola)
4
Ocena dela koordinatorja, ki jo poda koordinator na državni ravni
Skupaj največ 100 točk
Koordinacija interesnega programa Šolska športna tekmovanja in prireditve se sofinancira na naslednji način:
Ministrstvo za šolstvo in šport določi
vrednost točke za koordinacijo interesnega programa Šolska športna tekmovanja in
prireditve kot razmerje med višino sredstev,
določeno za koordinacijo interesnega programa Šolska športna tekmovanja in prireditve (3.129,27 EUR oziroma 749.897,33
SIT) in skupnim številom točk vseh na javni
razpis izbranih koordinatorjev interesnega
programa Šolska športna tekmovanja in prireditve, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje. Višina sofinanciranja posameznega
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koordinatorja interesnega programa Šolska
športna tekmovanja in prireditve se določi
tako, da se število točk, ki jih je zbral na
podlagi meril iz zgornje tabele, pomnoži z
vrednostjo točke, določene na način iz prejšnjega stavka.
7. Koordinacija interesnega programa
Hura, prosti čas (3.034,44 EUR oziroma
727.173,17 SIT)

Merilo
1
2
3

Opis merila
Odstotek vključenih občin v program Hura, prosti čas
Celostna ponudba programov Hura, prosti čas
Obveščanje (največ 20 točk)
– obveščanje prek e-pošte
– lastna spletna stran oziroma sportmladih.net

4
Ocena dela koordinatorja, ki jo poda koordinator na državni ravni
Skupaj največ 100 točk

Koordinacija interesnega programa
Hura, prosti čas se sofinancira na naslednji
način:
Ministrstvo za šolstvo in šport določi
vrednost točke za koordinacijo interesnega programa Hura, prosti čas kot razmerje
med višino sredstev, določeno za koordinacijo interesnega programa Hura, prosti čas
(3.034,44 EUR oziroma 727.173,17 SIT) in
skupnim številom točk vseh na javni razpis
izbranih koordinatorjev interesnega programa Hura, prosti čas, ki izpolnjujejo pogoje
za sofinanciranje. Višina sofinanciranja posameznega koordinatorja interesnega programa Hura, prosti čas se določi tako, da se
število točk, ki jih je zbral na podlagi meril iz
zgornje tabele, pomnoži z vrednostjo točke,
določene na način iz prejšnjega stavka.
5. Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je 60.966,44 EUR oziroma
14,610.000 SIT.
Sredstva so zagotovljena na postavki
5619 – šport otrok in mladine ter športna rekreacija, konto 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam. Skrbnik
postavke je Ignac Polajnar.
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali
dostavljene na naslov Ministrstvo za šolstvo
in šport, Direktorat za šport, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana, do najkasneje 12. februarja
2007. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka
za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v vložišču
Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana. Vloga mora biti predložena
v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti
na sprednji strani označen z napisom »Ne
odpiraj – Področna koordinacija 2006/07
(6711-3/2007)«. Na hrbtni strani ovitka mora
biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga
mora biti dostavljena skupaj z zahtevano
dokumentacijo in prilogami v ovojnici označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne
bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so
del razpisne dokumentacije, bodo izločene
iz nadaljnjega postopka.
8. Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjene, podpisane in ožigosane razpisne
obrazce za prijavo na razpis.

Točke
40
20
10
20
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9. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge 19. februarja
2007. Odpiranje vlog ne bo javno.
10. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih
javnega razpisa obveščeni v roku 28 dni od
dneva za oddajo vlog.
11. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-

Št.

tacijo: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih naslovih www.mss.gov.si in
www.sportmladih.net ter neposredno na Ministrstvu za šolstvo in šport, Direktoratu za
šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana (II. nadstropje, tajništvo), vsak delovni dan med 10.
in 12. uro. Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Ministrstvu za šolstvo in šport,
Direktoratu za šport pri Janezu Peterlinu (tel.
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javni razpis
za sofinanciranje strokovne priprave in
koordinacije programa šolskih športnih
tekmovanj in prireditev v šolskem letu
2006/2007
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije
programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2006/2007.
3. Na razpis se lahko prijavijo:
a) Nacionalne panožne športne zveze
(to so športne zveze, ki imajo uradne tekmovalne sisteme, v okviru katerih so registrirani
športniki uvrščeni v sistem kategorizacije
Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja
športnih zvez),
b) pri strokovni pripravi in koordinaciji tekmovanj osnovnih šol s prilagojenim programom in množičnih prireditev netekmovalnega
značaja pa se lahko prijavijo vsi tisti subjekti,
ki so kot izvajalci letnega programa športa
navedeni v 8. členu Zakona o športu.
4. Pogoji in merila
Nacionalna panožna športna zveza mora
ob prijavi na razpis predložiti:
– razpis šolskega športnega tekmovanja
v posamezni športni panogi, ki mora vsebovati vsebinski, organizacijski in finančni
načrt izpeljave tekmovanja (za posamezno
športno panogo se lahko razpiše samo en
sistem tekmovanja),
– ime koordinatorja, ki bo koordiniral izpeljavo celotnega šolskega športnega tekmovanja v posamezni športni panogi (koordinatorji morajo imeti visokošolsko izobrazbo
športne smeri ali pa morajo biti strokovno
usposobljeni na področju športa.
Ministrstvo za šolstvo in šport bo nacionalnim panožnim športnim zvezam za koordinacijo in pripravo strokovnih gradiv sredstva nakazalo v dveh delih, in sicer:
Prvi del sredstev v višini 10.119,35 EUR
oziroma 2,425.001 SIT bo izbranim prijaviteljem razdeljen na naslednji način:

– igre z žogo
– atletika
– gimnastika
– smučanje
– ostale športne panoge
– združeni programi (OŠPP, otroci s posebnimi potrebami)

24,5
10,1
7,6
3,7
20,6
2,5

569

01/478-42-56, epošta: janez.peterlin@gov.si)
in Mateji Reberšak Cizelj (tel. 01/230-60-64,
epošta: mateja@spic.si). Prijava na razpis
mora vsebovati izpolnjene, podpisane (podpis
pooblaščene osebe prijavitelja) in ožigosane
razpisne obrazce za prijavo na razpis. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo
ali dostavijo v skladu s 7. točko razpisa.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 6711-1/2007
Ob-1834/07
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 15/03) in 4. člena
Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Ur.
l. RS, št. 95/99, 11/06), objavlja Ministrstvo
za šolstvo in šport

OŠ (delež
v %)

Stran

SŠ (delež
v %)
21,2
1,7
1,1
0,8
6,2

Skupaj
(delež v
%)
45,7
11,8
8,7
4,5
26,8
2,5

Stran
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Drugi del sredstev v višini 10.119,35
EUR oziroma 2,425.001 SIT pa bo razdeljen
na podlagi sklepnega poročila, ki ga mora
nacionalna panožna športna zveza poslati
na Ministrstvo za šolstvo in šport najkasneje
31. 5. 2007, in sicer po naslednjih merilih:

Merilo
1
3
2
4
5

Opis merila
Priprava in oddaja pisnih gradiv
Realizacija razpisanega programa
Število področnih centrov vključenih v tekmovanje
– Obveščanje
– obveščanje prek e-pošte in spletne strani www.sportmladih.net
– uporaba spletne aplikacije Šolska športna tekmovanja
Ocena dela koordinatorja, ki jo poda koordinator na državni ravni

Ministrstvo za šolstvo in šport določi višino sofinanciranja na naslednji način: Ministrstvo za šolstvo in šport določi vrednost točke kot razmerje med skupno višino sredstev
(10.119,35 EUR oziroma 2,425.001 SIT) in
skupnim številom točk vseh na javnem razpisu izbranih nacionalnih panožnih športnih
zvez, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje. Višina sofinanciranja posamezne nacionalne panožne športne zveze se določi
tako, da se število točk, ki jih je zbrala na
podlagi meril iz zgornje tabele, pomnoži z
vrednostjo točke, določene na način iz prejšnjega stavka.
5. Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 20.238,69 EUR oziroma
4,850.000 SIT. Sredstva so zagotovljena na
postavki 5619 – šport otrok in mladine ter
športna rekreacija, konto 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.
Skrbnik postavke je Ignac Polajnar.
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali
dostavljene na naslov Ministrstvo za šolstvo
in šport, Direktorat za šport, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana, do najkasneje 12. februarja
2007. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka
za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v vložišču
Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana. Vloga mora biti predložena
v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti
na sprednji strani označen z napisom »Ne
odpiraj – ŠŠT 2006/07 (6711-1/2007)«. Na
hrbtni strani ovitka mora biti označen polni
naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo
in prilogami v ovojnici označeni na zgoraj
predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane
na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne
dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega
postopka.
8. Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjene, podpisane in ožigosane razpisne
obrazce za prijavo na razpis.
9. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge 19. februarja
2007. Odpiranje vlog ne bo javno.
10. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih
javnega razpisa obveščeni v roku 28 dni od
dneva za oddajo vlog.
11. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
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tacijo: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih naslovih www.mss.gov.si in
www.sportmladih.net ter neposredno na
Ministrstvu za šolstvo in šport, Direktoratu za šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana (II. nadstropje, tajništvo), vsak delovni
dan med 10. in 12. uro. Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Ministrstvu
za šolstvo in šport, Direktoratu za šport
pri Janezu Peterlinu (tel. 01/478-42-56,
epošta: janez.peterlin@gov.si) in Mateji
Reberšak Cizelj (tel. 01/230-60-64, epošta:
mateja@spic.si). Prijava na razpis mora
vsebovati izpolnjene, podpisane (podpis
pooblaščene osebe prijavitelja) in ožigosane razpisne obrazce za prijavo na razpis.
Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji
pošljejo ali dostavijo v skladu s 7. točko
razpisa.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 3711-2/2007
Ob-1835/07
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o
športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 15/03) in 4.
člena Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa
športa (Ur. l. RS, št. 95/99, 11/06), objavlja
Ministrstvo za šolstvo in šport
javni razpis
za sofinanciranje strokovne priprave in
koordinacije programa šolskih športnih
tekmovanj in prireditev v šolskem letu
2007/2008
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije
programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2007/2008.
3. Na razpis se lahko prijavijo:
a) Nacionalne panožne športne zveze (to so športne zveze, ki imajo uradne
tekmovalne sisteme, v okviru katerih so
registrirani športniki uvrščeni v sistem kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije
– združenja športnih zvez),
b) pri strokovni pripravi in koordinaciji tekmovanj osnovnih šol s prilagojenim
programom in množičnih prireditev netekmovalnega značaja pa se lahko prijavijo
vsi tisti subjekti, ki so kot izvajalci letnega
programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu.
4. Pogoji in merila
Nacionalna panožna športna zveza
mora ob prijavi na razpis predložiti:
– razpis šolskega športnega tekmovanja
v posamezni športni panogi, ki mora vsebovati vsebinski, organizacijski in finančni
načrt izpeljave tekmovanja (za posamezno
športno panogo se lahko razpiše samo en
sistem tekmovanja),
– ime koordinatorja, ki bo koordiniral
izpeljavo celotnega šolskega športnega
tekmovanja v posamezni športni panogi
(koordinatorji morajo imeti visokošolsko
izobrazbo športne smeri ali pa morajo
biti strokovno usposobljeni na področju
športa.
Ministrstvo za šolstvo in šport bo nacionalnim panožnim športnim zvezam za
koordinacijo in pripravo strokovnih gradiv
sredstva nakazalo v dveh delih, in sicer:
Prvi del sredstev v višini 10.119,35 EUR
oziroma 2,425.001 SIT bo izbranim prijaviteljem razdeljen na naslednji način:

Št.

– igre z žogo
– atletika
– gimnastika
– smučanje
– ostale športne panoge
– združeni programi (OŠPP, otroci s posebnimi
potrebami)
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SŠ (delež
Skupaj
v %)
(delež v %)
21,2
45,7
1,7
11,8
1,1
8,7
0,8
4,5
6,2
26,8
2,5

Drugi del sredstev v višini 10.119,35
EUR oziroma 2,425.001 SIT pa bo razdeljen
na podlagi sklepnega poročila, ki ga mora
nacionalna panožna športna zveza poslati
na Ministrstvo za šolstvo in šport najkasneje
31. 5. 2008, in sicer po naslednjih merilih:
Merilo
1
3
2
4
5

Opis merila
Priprava in oddaja pisnih gradiv
Realizacija razpisanega programa
Število področnih centrov vključenih v tekmovanje
Obveščanje
– obveščanje prek e-pošte in spletne strani www.sportmladih.net
– uporaba spletne aplikacije Šolska športna tekmovanja
Ocena dela koordinatorja, ki jo poda koordinator na državni ravni
Ministrstvo za šolstvo in šport določi višino sofinanciranja na naslednji način: Ministrstvo za šolstvo in šport določi vrednost točke kot razmerje med skupno višino sredstev
(10.119,35 EUR oziroma 2,425.001 SIT) in
skupnim številom točk vseh na javnem razpisu izbranih nacionalnih panožnih športnih
zvez, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje. Višina sofinanciranja posamezne nacionalne panožne športne zveze se določi
tako, da se število točk, ki jih je zbrala na
podlagi meril iz zgornje tabele, pomnoži z
vrednostjo točke, določene na način iz prejšnjega stavka.
5. Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je 20.238,69 EUR oziroma
4,850.000 SIT. Sredstva so zagotovljena na
postavki 5619 – šport otrok in mladine ter
športna rekreacija, konto 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.
Skrbnik postavke je Ignac Polajnar.
6. Polovico sredstev mora biti porabljena
v letu 2007, druga polovica v letu 2008.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali
dostavljene na naslov Ministrstvo za šolstvo
in šport, Direktorat za šport, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana, do najkasneje 12. februarja
2007. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka
za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v vložišču
Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana. Vloga mora biti predložena
v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti
na sprednji strani označen z napisom »Ne
odpiraj – ŠŠT 2007/08 (6711-2/2007)«. Na
hrbtni strani ovitka mora biti označen polni
naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo
in prilogami v ovojnici označeni na zgoraj
predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane
na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne
dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega
postopka.
8. Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjene, podpisane in ožigosane razpisne
obrazce za prijavo na razpis.
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9. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge 19. februarja
2007. Odpiranje vlog ne bo javno.
10. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih
javnega razpisa obveščeni v roku 28 dni od
dneva za oddajo vlog.
11. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo
na spletnih naslovih www.mss.gov.si in
www.sportmladih.net ter neposredno na
Ministrstvu za šolstvo in šport, Direktoratu za šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana
(II. nadstropje, tajništvo), vsak delovni dan
med 10. in 12. uro. Dodatne informacije
lahko prijavitelji dobijo na Ministrstvu za šolstvo in šport, Direktoratu za šport pri Janezu Peterlinu (tel. 01/478-42-56, epošta:
janez.peterlin@gov.si) in Mateji Reberšak
Cizelj (tel. 01/230-60-64, epošta: mateja@spic.si). Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjene, podpisane (podpis pooblaščene osebe prijavitelja) in ožigosane razpisne
obrazce za prijavo na razpis. Podpisane in
ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu s 7. točko razpisa.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 0150/2007
Ob-1780/07
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04), in ob smiselni
uporabi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 13/06) in
Programa dela Slovenske turistične organizacije za leto 2007, ki je bil na Upravnem
odboru STO potrjen dne 23. 10. 2006, Vlada
RS pa je soglasje podala dne 13. 12. 2006,
Slovenska turistična organizacija, Dunajska
156, 1000 Ljubljana objavlja:
javni razpis
za oddajo partnerskih projektov za
območja s posebnimi razvojnimi
problemi v letu 2007
1. Ime oziroma naziv in sedež subjekta, ki vabi k oddaji partnerskih projektov:
Slovenska turistična organizacija, Dunajska
156, 1000 Ljubljana.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
poziva: Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04), smiselna uporaba
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 13/06), Program dela
Slovenske turistične organizacije za leto
2007, potrjen na Upravnem odboru STO
dne 23. 10. 2006, na katerega je podala
Vlada RS soglasje dne 13. 12. 2006.
3. Predmet javnega poziva
Predmet tega poziva so partnerski projekti za območja s posebnimi razvojnimi problemi v letu 2007 (območja so definirana v
Uradnem listu RS, št. 44-2483/2001, stran
4909). Prijavijo se lahko projekti, ki zajemajo
aktivnosti s področja:
– pospeševanja prodaje,
– odnosov z javnostmi,
– oglaševanja in E-oglaševanja,
– izobraževanja in usposabljanja osebja
v turizmu,
– oblikovanja skupnega promocijsko-informativnega materiala.
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
STO bo pri izbranih projektih sodelovala
v višini največ 60 odstotkov vrednosti projekta. Partnerji v projektu pa morajo izvesti
in financirati najmanj 40 odstotkov vrednosti
projekta.
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Partnerski projekt mora predstavljati povezavo najmanj petih pravnih subjektov, ki
se ukvarjajo s turističnimi in drugimi dejavnostmi, povezanimi s turizmom in imajo sedež v Sloveniji ali v tujini.
Vsak od partnerjev mora soditi najmanj
v eno izmed kategorij ponudnikov turističnih
storitev:
– ponudniki namestitvenih kapacitet;
– ponudniki dopolnilnih turističnih storitev (šport, gostinske storitve, turistične znamenitosti);
– turistične agencije, organizatorji potovanj, prevozniki;
– LTO-ji, G.I.Z idr. subjekti javnega in zasebnega prava, ki opravljajo vlogo koordinatorja razvojnih in trženjskih aktivnosti.
Prijavitelj – nosilec projekta mora biti pravna oseba javnega ali zasebnega prava iz območja s posebnimi razvojnimi problemi.
5. Merila za izbor partnerskih projektov
Partnerski projekti bodo izbrani na podlagi naslednjih kriterijev:
1. število partnerjev v projektu iz območij
s posebnimi razvojnimi problemi,
2. število vseh partnerjev v projektu,
3. delež sredstev partnerjev v projektu,
4. število partnerjev v projektu iz tujih
držav.
Najvišja skupna vrednost prijavljenega
projekta (sredstva partnerjev in sredstva
STO) ne sme biti višja od 25.000 EUR (DDV
je vključen). Projekti, ki bodo presegli to vrednost bodo izločeni.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago: višina sredstev, ki je na razpolago
za partnerske projekte, namenjene razvoju
območij s posebnimi razvojnimi problemi v
letu 2007, je 125.180 EUR (DDV je vključen).
7. Obdobje partnerskega sodelovanja:
obdobje za izvedbo aktivnosti prične teči
z dnevom podpisa partnerske pogodbe in
velja do 30. 10. 2007.
8. Rok, do katerega morajo biti predloženi predlogi projektov za partnersko sodelovanje: šteje se, da je prijava prispela
pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo
prijav, to je do dne 12. 2. 2007, najkasneje
do 12. ure prispela k naročniku na naslov
Slovenske turistične organizacije, Dunajska
156, Ljubljana, V. nadstropje v tajništvu. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave
bodo vrnjene prijavitelju neodprte, zato mora
biti na hrbtni strani vsake pošiljke označen
pošiljatelj.
9. Datum odpiranja predlaganih projektov za partnersko sodelovanje: komisija bo
z odpiranjem prijav pričela dne 13. 2. 2007
ob 10. uri na STO, Dunajska 156, Ljubljana.
Odpiranje ni javno.
10. Rok, v katerem bodo nosilci potencialno izbranih projektov obveščeni o izidu
razpisa: predlagatelji bodo o izboru projektov, ki bodo izbrani s strani Slovenske turistične organizacije, pisno obveščeni v roku
najpozneje 45 dni od dneva, ko bo končano
odpiranje predlogov.
11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo dokumentacijo: vso
dokumentacijo si lahko ogledate na spletni strani Slovenske turistične organizacije
www.slovenia.info, na Poslovnih straneh.
Slovenska turistična organizacija
Št. 0151/2007
Ob-1782/07
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in
ob smiselni uporabi Pravilnika o postopkih

za izvrševanje proračuna RS (Uradni list
RS, št. 13/06) in Programa dela Slovenske
turistične organizacije za leto 2007, ki je
bil na Upravnem odboru STO potrjen dne
23. 10. 2006, Vlada RS pa je soglasje podala dne 13. 12. 2006, Slovenska turistična
organizacija, Dunajska 156, 1000 Ljubljana,
objavlja
javni razpis
za oddajo partnerskih projektov na
perspektivnih trgih v letu 2007
1. Ime oziroma naziv in sedež subjekta, ki vabi k oddaji partnerskih projektov:
Slovenska turistična organizacija, Dunajska
156, 1000 Ljubljana.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
poziva: Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), smiselna uporaba Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Uradni list RS, št. 13/06),
Program dela Slovenske turistične organizacije za leto 2007, potrjen na Upravnem
odboru STO dne 23. 10. 2006, na katerega
je podala Vlada RS soglasje dne 13. 12.
2006.
3. Predmet javnega poziva: predmet
tega poziva so Partnerski projekti na perspektivnih trgih v letu 2007.
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Slovenska turistična organizacija bo izbrane projekte skupaj s partnerji izvajala na
perspektivnih trgih Francije, Skandinavije,
Ruske Federacije, Izraela in Španije.
S ciljem koncentracije sredstev in večje
učinkovitosti podpore določenim trženjskim
aktivnostim, se bodo podprla le študijska
potovanja tour operaterjev (TO in TA).
Prijavljena študijska tura se bo s strani
STO podprla do največ 40%. Partnerji v
projektu morajo izvesti in financirati najmanj
60% vrednosti projekta.
STO v okviru prijavljenih in izbranih partnerskih projektih na perspektivnih trgih v
letu 2007 ne bo financirala stroškov nočitev.
5. Merila za izbor partnerskih projektov
Partnerski projekti bodo izbrani na podlagi naslednjih kriterijev:
1. Število vseh partnerjev v projektu
2. Delež sredstev partnerjev v projektu
Prijavljena študijska tura se bo s strani
STO podprla do največ 40%, vendar ne več
kot 2.100 EUR (DDV vključen).
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago: STO bo partnerskim aktivnostim
na perspektivnih trgih namenila v letu 2007
54.000 EUR (DDV vključen).
7. Obdobje partnerskega sodelovanja:
obdobje za izvedbo aktivnosti prične teči
z dnevom podpisa partnerske pogodbe in
velja do 30. 10. 2007.
8. Rok, do katerega morajo biti predloženi predlogi projektov za partnersko sodelovanje: šteje se, da je prijava prispela
pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo
prijav, to je do dne 9. 2. 2007, najkasneje do
12. ure oddana na naslov Slovenske turistične organizacije, Dunajska 156, Ljubljana,
V. nadstropje v tajništvu. Nepravočasne ali
nepravilno označene prijave bodo vrnjene
prijavitelju neodprte, zato mora biti na hrbtni
strani vsake pošiljke označen pošiljatelj.
9. Datum odpiranja predlaganih projektov za partnersko sodelovanje: komisija bo
z odpiranjem prijav pričela dne 13. 2. 2007
ob 10. uri na STO, Dunajska 156, Ljubljana.
Odpiranje ni javno.
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10. Rok, v katerem bodo nosilci potencialno izbranih projektov obveščeni o izidu
razpisa: predlagatelji bodo o izboru projektov, ki bodo izbrani s strani Slovenske turistične organizacije, pisno obveščeni v roku
najpozneje 45 dni od dneva, ko bo končano
odpiranje predlogov.
11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo dokumentacijo: vso
dokumentacijo si lahko ogledate na spletni strani Slovenske turistične organizacije
www.slovenia.info, na Poslovnih straneh.
Slovenska turistična organizacija
Št. 21/07
Ob-1784/07
Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja
(Uradni list RS, št. 43-1836/06) in Uredbe o
izvajanju finančnih podpor za ohranjanje in
razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06)
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja
javni razpis
za razpisno področje B: finančna
podpora Slovencem po svetu v letu
2007
1. Ime in sedež uporabnika proračunskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: Urad):
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in
po svetu, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
2. Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je spodbujanje dejavnosti, ki med slovenskimi rojaki, ki živijo
v tujini, omogočajo:
– utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete,
– medizseljensko povezovanje,
– ohranjanje vezi z Republiko Slovenijo,
– vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev v izseljenstvu.
3. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega poziva so programi in projekti, ki
podpirajo cilje javnega razpisa.
4. Prosilci javnega razpisa: na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične
osebe iz tujine, kakor tudi organizacije civilne družbe, ki v Republiki Sloveniji delujejo
na področju povezovanja in skrbi za Slovence po svetu.
5. Pomen izrazov
Program so redne naloge in aktivnosti, ki
jih prosilec izvaja vsako leto in predstavlja
njegovo trajno dejavnost.
Projekt je ekonomsko neodvisen niz
medsebojnih povezanih aktivnosti, ki predstavljajo zaokroženo celoto in pri katerih
se za doseganje ciljev projekta uporabljajo različni viri (finančni, človeški itd.). Projekt je začasnega značaja in njegov cilj je
doseganje enkratnega rezultata. Začasen
značaj pomeni, da ima vsak projekt omejeno časovno dobo, trajanje je določeno z
datumom začetka in konca, enkraten rezultat pa pomeni, da ga je zaradi njegovih
posebnosti mogoče razlikovati od podobnih
projektov ter od običajnih rednih nalog oziroma aktivnosti.
Vsebine programa se ne more prijaviti v
okviru projekta.
6. Pogoji za dodelitev finančne podpore
Finančno podporo lahko prejme prosilec,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da si z enkratnim dejanjem ali s trajno
dejavnostjo prizadeva za materialno, socialno, politično, kulturno ali duhovno dobrobit
pripadnikov slovenskega naroda zunaj Re-

publike Slovenije oziroma za ohranitev in
krepitev njihove identitete;
– da ima pozitiven odnos do povezovanja z matično domovino Republiko Slovenijo in
– da spoštuje postopke in obveznosti v
zvezi z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije.
Programi in projekti, ki ne bodo izpolnjevali omenjenih pogojev, bodo zavrnjeni.
7. Merila za dodelitev finančne podpore
Merila za dodelitev finančne podpore:
– izpričana vloga prosilca in njegovega
pomena znotraj posamezne slovenske skupnosti,
– obseg in kakovost delovanja,
– velikost in razvejanost strukture,
– načrti delovanja,
– dejanski stroški in potrebe,
– nujnost zadev,
– simbolna vrednost enkratnega dejanja,
trajnega delovanja ali materialnega pričevanja,
– višina finančne podpore, ki jo prosilec
prejme z drugih virov.
Komisija lahko pridobi tudi mnenje zunanjega strokovnjaka.
Posamezne vloge bodo pred dokončno
odločitvijo strokovne komisije po potrebi
usklajene tudi z drugimi sofinancerji, ki delujejo na državni ravni.
8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje
programov in projektov Slovencev po svetu
v letu 2007 znaša 1.000.000 evrov.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007.
9. Predvidena višina dodeljenih sredstev:
višina dodeljenih sredstev se določi glede
na omejitve po posameznih kategorijah in
na podlagi meril. Merila so ovrednotena s
točkami kot izhaja iz ocenjevalnega lista, ki
je dostopen v razpisni dokumentaciji.
10. Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa (obrazec za pripravo vloge, pogoji in merila za
dodeljevanje sredstev ter vzorec pogodbe) je na razpolago na spletni strani Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu:
http://www.uszs.gov.si/ pod rubriko Javne
objave.
Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu Urada
Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po
svetu, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana,
tel. 01/430-28-10 (vsak dan med 9. in 14.
uro) in na vseh diplomatsko-konzularnih
predstavništvih Republike Slovenije v času
uradnih ur.
Izjemoma bo zainteresiranim dokumentacija poslana tudi z navadno pošto ali po
elektronski pošti.
11. Način prijave
Vloga mora biti posredovana na prijavnem obrazcu in v zaprti ovojnici.
Na ovojnici morajo biti podane naslednje
oznake oziroma podatki:
– vidna oznaka: »Ne odpiraj – Prijava na
razpis – Slovenci po svetu 2007«,
– polni naslov Urada,
– naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice.
12. Trajanje javnega razpisa
Obravnavane bodo samo pravočasno
oddane in popolne vloge.
Za prepozno šteje vloga, ki ni bila oddana na pošti do vključno 28. 2. 2007.
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Ker se vloga lahko odda osebno na Uradu, šteje za prepozno tudi vloga, ki do 15.
ure tega istega dne ni bila predložena v
tajništvu Urada.
Kot prepozne bodo štele tudi vloge, ki
bodo na Urad po pošti prispele po 15. 3.
2007 ne glede na to, kdaj so bile oddane
na pošti.
13. Odpiranje vlog
Posebna komisija bo najkasneje 5. 3.
2007 pričela odpirati vloge.
Odpiranje vlog ni javno.
14. Ocenjevanje vlog: strokovna komisija ocenjuje prispele vloge po vrstnem redu
prispetja, praviloma neposredno po odpiranju vlog.
15. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo
o izidu obveščeni najkasneje v dveh mesecih po obravnavi vseh pravočasnih in popolnih vlog na strokovni komisiji.
16. Dodatna pojasnila: vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade
RS za Slovence v zamejstvu in po svetu vsak
dan med 9. in 14. uro, tel. 01/430-28-10,
faks 01/478-22-96 ter po elektronski pošti z
naslovom: urad.slovenci@gov.si.
Urad Vlade RS
za Slovence v zamejstvu in po svetu
Št. 21/07
Ob-1785/07
Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja
(Uradni list RS, št. 43-1836/06) in Uredbe o
izvajanju finančnih podpor za ohranjanje in
razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06)
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja
javni razpis
za razpisno področje A: finančna
podpora avtohtoni slovenski narodni
skupnosti v zamejstvu v letu 2007
1. Ime in sedež uporabnika proračunskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: Urad):
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in
po svetu, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
2. Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je spodbujanje dejavnosti, ki med Slovenci v zamejstvu omogočajo:
– utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete,
– medsebojno povezovanje,
– ohranjanje vezi z Republiko Slovenijo,
– vzdrževanje struktur in dejavnosti avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah.
3. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega poziva so programi in projekti, ki
podpirajo cilj javnega razpisa.
4. Prosilci javnega razpisa: na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične
osebe iz zamejstva, kakor tudi organizacije
civilne družbe, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in skrbi za
Slovence v zamejstvu.
5. Pomen izrazov
Program so redne naloge in aktivnosti, ki
jih prosilec izvaja vsako leto in predstavlja
njegovo trajno dejavnost.
Projekt je ekonomsko neodvisen niz
medsebojnih povezanih aktivnosti, ki predstavljajo zaokroženo celoto in pri katerih
se za doseganje ciljev projekta uporabljajo različni viri (finančni, človeški itd.). Projekt je začasnega značaja in njegov cilj je
doseganje enkratnega rezultata. Začasen
značaj pomeni, da ima vsak projekt ome-
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jeno časovno dobo, trajanje je določeno z
datumom začetka in konca, enkraten rezultat pa pomeni, da ga je zaradi njegovih
posebnosti mogoče razlikovati od podobnih
projektov ter od običajnih rednih nalog oziroma aktivnosti.
Vsebine programa se ne more prijaviti v
okviru projekta.
Krovne organizacije so tiste reprezentativne organizacije narodnih skupnosti, ki
povezujejo registrirane organizacije in društva slovenske skupnosti in delujejo vsaj
deset let na celotnem tradicionalnem ozemlju poselitve.
6. Pogoji za dodelitev finančne podpore
Finančno podporo lahko prejme prosilec,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da si z enkratnim dejanjem ali s trajno
dejavnostjo prizadeva za materialno, socialno, politični, kulturno ali duhovno dobrobit
pripadnikov slovenskega naroda zunaj Republike Slovenije oziroma za ohranitev in
krepitev njihove identitete;
– da ima pozitiven odnos do povezovanja z matično domovino Republiko Slovenijo in
– da spoštuje postopke in obveznosti v
zvezi z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije.
Programi in projekti, ki ne bodo izpolnjevali omenjenih pogojev, bodo zavrnjeni.
7. Merila za dodelitev finančne podpore
Merila za dodelitev finančne podpore:
– izpričana vloga prosilca in njegovega
pomena znotraj posamezne slovenske skupnosti,
– obseg in kakovost delovanja,
– velikost in razvejanost strukture,
– načrti delovanja,
– dejanski stroški in potrebe,
– nujnost zadev,
– simbolna vrednost enkratnega dejanja,
trajnega delovanja ali materialnega pričevanja,
– višina finančne podpore, ki jo prosilec
prejme z drugih virov.
Komisija lahko pridobi tudi mnenje zunanjega strokovnjaka.
Posamezne vloge bodo pred dokončno
odločitvijo strokovne komisije po potrebi
usklajene tudi z drugimi sofinancerji, ki delujejo na državni ravni.
8. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje
programov in projektov avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah
v letu 2007 znaša 7.400.000 evrov.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007.
9. Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa (obrazec za pripravo vloge, pogoji in merila za
dodeljevanje sredstev ter vzorec pogodbe) je na razpolago na spletni strani Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu:
http://www.uszs.gov.si/ pod rubriko Javne
objave.
Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu Urada
Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po
svetu, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, tel.
01/430-28-10 (vsak dan med 9. in 14. uro) in
na vseh diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v času uradnih ur.
10. Način prijave
Prosilci iz svoje vloge posredujejo na
spodaj navedena sprejemna mesta:
– prosilci s sedežem na avstrijskem Koroškem svoje vloge tokrat pošljejo oziroma

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
osebno predložijo izključno na sedež Zveze
slovenskih organizacij na Koroškem, Tarviser Strasse 16, 9020 Klagenfurt/Celovec;
– prosilci s sedežem na avstrijskem Štajerskem svoje vloge tokrat pošljejo oziroma
osebno predložijo izključno na Urad Vlade
RS za Slovence v zamejstvu, Železna cesta
14, 1000 Ljubljana;
– prosilci iz Republike Hrvaške svoje vloge tokrat pošljejo oziroma osebno predložijo
izključno na sedež Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, Masarykova 13/I, 10000
Zagreb;
– prosilci iz Republike Italije svoje vloge
tokrat pošljejo oziroma osebno predložijo
izključno na sedež Sveta slovenskih organizacij, Ulica/Via Donizetti 3, 34133 Trst/Trieste;
– prosilci iz Republike Madžarske svoje
vloge tokrat pošljejo oziroma osebno predložijo izključno na sedež Zveze Slovencev
na Madžarskem, Gárdonyi u. 1, 9970 Monošter/Szentgotthárd;
– prosilci iz Republike Slovenije svoje
vloge pošljejo oziroma osebno predložijo izključno na Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti posredovana na prijavnem obrazcu in v eni zaprti ovojnici.
Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka: »Ne odpiraj – Prijava na
razpis – Slovenci v zamejstvu 2007«,
– polni naslov sprejemnega mesta (sedež krovne organizacije/Urada), kot je navedeno zgoraj,
– naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice.
11 Trajanje javnega razpisa: za prepozno
se šteje vloga, ki ni bila oddana na pošti do
vključno 28. 2. 2007 oziroma do tega dne ni
bila do 15. ure osebno predložena na zgoraj
navedenih sprejemnih mestih.
12. Odpiranje vlog
Posebne komisije za odpiranje bodo
pričele z odpiranjem vlog najkasneje 5. 3.
2007.
Odpiranje vlog ni javno.
13. Obravnava vlog: obravnavane bodo
samo pravočasno oddane in popolne vloge
na predpisanih obrazcih v razpisni dokumentaciji z obveznimi prilogami, kot določa
dokumentacija javnega razpisa.
14: Obveščanje o izboru: odločbe o dodelitvi sredstev za vse prosilce bodo izdane v roku dveh mesecev po prejemu vseh
usklajenih mnenj krovnih organizacij oziroma najkasneje 5. junija 2007.
15. Dodatna pojasnila: vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade
RS za Slovence v zamejstvu in po svetu vsak
dan med 9. in 14. uro, tel. 01/430-28-10,
faks 01/478-22-96 ter po elektronski pošti
na naslovu: urad.slovenci@gov.si.
Urad Vlade RS
za Slovence v zamejstvu in po svetu
Št. 12
Ob-1726/07
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Višja strokovna šola objavlja
razpis
za pridobitev naziva predavatelj/-ica
višje strokovne šole
za program živilstvo za naslednja predmetna področja za 2. letnik:
Trženje v živilstvu, Embalaža in transport
v živilstvu, Tehnologija mesa in mesnih izdelkov, Tehnologija mleka in mlečnih izdelkov, Tehnologija rastlinskih živil, Tehnologija
vina, Prehrana z gastronomijo, Tehnologija

velikih kuhinj, Tehnologija živil živalskega
izvora in Tehnologija rastlinskih živil.
V skladu s 33. in 34. členom Zakona
o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l.
RS, št. 86/04) bo naziv predavatelj/-ica višje
strokovne šole podeljen kandidatu/kandidatki, ki izpolnjuje predpisane pogoje:
– Izobrazba – izpolnjevati je treba zahteve iz Odredbe o smeri strokovne izobrazbe
predavateljev in drugih strokovnih delavcev
v programu za pridobitev višje strokovne
izobrazbe živilstvo (Ur. l. RS, št. 8/99).
Odredbo lahko poiščete na spletni strani
http://www.bic-lj.si.
– Najmanj tri leta delovnih izkušenj na
predmetnem področju, za katerega kandidirate.
– Merila za določitev vidnih dosežkov na
strokovnem področju za pridobitev naziva
predavatelj višje šole (Ur. l. RS, št. 20/06).
Obrazec dobite na spletni strani.
Informacije in potrebno dokumentacijo
lahko dobite na naslovu šole: Biotehniški
izobraževalni center Ljubljana, Višja strokovna šola, Ižanska 10, 1000 Ljubljana, tel.
01/2807603 ter na spletni strani.
Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejemamo
14 dni po objavi razpisa na isti naslov s
pripisom »predavatelj višje šole«. Obrazec
Merila za določitev vidnih dosežkov pošljite
tudi na disketi ali na e-pošto: vss@bic-lj.si.
O imenovanju bomo kandidate obvestili
v zakonitem roku.
Biotehniški izobraževalni
center, Ljubljana
Višja strokovna šola Ljubljana
Št. 1/2007
Ob-1778/07
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo v skladu s Pravilnikom o podelitvi nagrad, priznanj in častnih priznanj Izidorja
Cankarja objavlja
razpis
za podelitev:
– nagrade za življenjsko delo, priznanj za
izjemne dosežke in
– častnega priznanja za posebne zasluge
na področju umetnostne zgodovine. Pravilnik je objavljen na spletni strani društva
(www.suzd.si).
Kandidate lahko predlagajo strokovne
organizacije ter posamezniki s področja
umetnostne zgodovine. Pisne predloge s
podatki naj predlagatelji pošljejo najkasneje
do vključno 15. februarja 2007 na naslov:
FF, Oddelek za umetnostno zgodovino,
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, s pripisom (Ne
odpiraj! Razpis IC).
Slovensko umetnostnozgodovinsko
društvo
Ob-1919/07
Skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v JP KSP Litija d.o.o. objavlja
javni razpis
za delovno mesto direktorja javnega
podjetja Komunalno stanovanjsko
podjetje Litija d.o.o.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj višjo izobrazbo ekonomske,
tehnične, pravne smeri ali smeri organizacije,
– najmanj osem let delovnih izkušenj na
vodilnih delovnih mestih,
– državljanstvo Republike Slovenije,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– da niso podane omejitve iz drugega
odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih
družbah (nekaznovanost zoper gospodarstvo, delovno razmerje in socialno varnost,
pravni promet, premoženje, okolje, prostor
in naravne dobrine, neizrečenost varnostnega ukrepa prepovedi opravljanja poklica, nečlanstvo v organu vodenja ali nadzora, nad
katerim je bil začet stečajni postopek in je
bil pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom).
Izbrani kandidat bo imenovan za štiri
leta. Mandat prične teči predvidoma s 1. 3.
2007.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev s kratkim življenjepisom
in vizijo poslovne politike podjetja pošljite v
roku 15 dni po objavi razpisa v zaprti ovojnici na Skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v JP KSP Litija d.o.o., Jerebova ulica 14, Litija z oznako »ne odpiraj za
razpis – direktor JP KSP Litija d.o.o.«
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni od objave razpisa.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom kandidati dobijo pri Jasni Tušar na tel.
01/89-63-434.
Skupni organ za izvrševanje
ustanoviteljskih pravic
v JP KSP Litija d.o.o.
Št. 007-01/2007
Ob-1436/07
Občina Škofljica objavlja na podlagi 10.
člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98),
5. člena Pravilnika o pogojih in merilih za
sofinanciranje izvajalcev letnega programa
športa iz javnih sredstev na lokalni ravni
v Občini Škofljica (Uradno glasilo Občine
Škofljica, št. 02/05) in Zakona o izvrševanju
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 126/06)
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju športa v Občini Škofljica za
leto 2007
1. Naročnik: Občina Škofljica, Šmarska
cesta 3, 1291 Škofljica.
2. Predmet javnega razpisa iz sredstev
proračuna Občine Škofljica za področje
športa je sofinanciranje naslednjih programov:
– športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja šoloobveznih otrok,
– športna vzgoja mladine,
– športna dejavnost študentov,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– delovanje društev in zvez,
– priznanje športnikom in športnim delavcem,
– vzdrževanje športnih objektov,
– promocijske športne prireditve.
3. Vsi programi morajo biti izvedeni v
letu 2007.
4. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja
oziroma panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– vrtci in osnovne šole.
5. Vsi izvajalci morajo k prijavi priložiti:

a) naziv ponudnika, priimek, ime, naslov
in telefonsko št. kontaktne osebe ponudnika,
b) dokazilo o registraciji dejavnosti,
c) številko transakcijskega / poslovnega
računa in identifikacijsko številko za DDV,
d) vsebine programa morajo biti predstavljene na osnovi Pravilnika o pogojih in
merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega
programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Škofljica in predstavitev
finančnega plana programa,
e) izjavo o zagotovljenih materialnih, prostorskih in organizacijskih pogojih za izvajanje programa in izjavo.
6. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na vložišču Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica, v času uradnih ur
ali na spletni strani Občine Škofljica:
http://www.skofljica.si. Dodatne informacije
dobite na tel. 041/726-898.
7. Izvajalci letnega programa športa se
bodo sofinancirali na podlagi Pravilnika o
pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih
sredstev na lokalni ravni v Občini Škofljica.
Športna društva in njihova združenja imajo
pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju
nacionalnega programa.
8. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti
dostavljene do ponedeljka 12. 3. 2007 do
12. ure na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica. Ponudbe morajo biti dostavljene v zaprti kuverti z navedbo
naslova ponudnika in z oznako Programi
športa »Ne odpiraj – vloga«.
9. Javno odpiranje ponudb bo 14. 3.
2007 ob 11. uri v sejni sobi Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica. Prisotni
predstavniki ponudnikov morajo strokovni
komisiji predložiti pisno pooblastilo za zastopanje na odpiranje ponudb.
10. Medsebojna razmerja med Občino
Škofljica in izbranim izvajalcem športnega
programa, se bodo uredila s pisno pogodbo.
11. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v najkasneje v 90 dneh od
dneva odpiranja ponudb oziroma po sprejemu proračuna Občine Škofljica za leto 2007,
v katerem bo določena tudi višina sredstev
za posamezne programe.
12. Upoštevali bomo samo prijave na
razpis, ki bodo vložene na predpisani razpisni dokumentaciji, vložene do navedenega roka in zložene po navedenem vrstnem
redu.
Občina Škofljica
Št. 007-02/2007
Ob-1437/07
Občina Škofljica objavlja na podlagi 24.
člena Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 61/06),
104. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02), 9.
člena Pravilnika o izvedbi javnega poziva
in javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 93/05) in
ob uporabi določb Zakona o vzpodbujanju
turizma (Ur. l. RS, št. 2/04), Zakona o humanitarnih organizacijah (Ur. l. RS, št. 98/03)
in Zakona o izvrševanju proračuna RS (Ur.
l. RS, št. 126/06)
javni razpis
za sofinanciranje programov društev v
Občini Škofljica v letu 2007
1. Občina Škofljica poziva kulturna društva, veteranske organizacije, druga posebna društva (društva upokojencev, lovsko
društvo, Old timer club…), društva, katerih
dejavnost je delo z mladino (društvo prijateljev mladine, Skavti…) humanitarne orga-
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nizacije (Karitas…), ki izpolnjujejo sledeče
pogoje:
a) da so registrirane po Zakonu o društvih,
b) da imajo sedež društva oziroma sedež
enote v Občini Škofljica,
c) da imajo urejeno evidenco o članstvu
in ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja,
d) da imajo urejeno evidenco o plačani
članarini, oziroma podajo izjavo, da društvo
nima članarine,
e) da program izvajajo v Občini Škofljica
oziroma izven v primeru gostovanja, humanitarna društva in humanitarne organizacije
tudi izven Občine Škofljica, s članstvom občanov Občine Škofljica,
f) da za isti program niso sofinancirani iz
proračuna Občine Škofljica in ne kandidirajo
po katerem koli drugem pravilniku o sofinanciranju dejavnosti s strani Občine Škofljica,
da oddajo vloge za dodelitev sredstev
do 12. 3. 2007, 12. ure, na naslov: Občina
Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica. Ponudbe morajo biti dostavljene v zaprti
kuverti z navedbo naslova ponudnika in z
oznako »programi društev – ne odpiraj«.
2. Vloga mora vsebovati:
a) podatke o naročniku (natančno izpolnjena predpisana razpisna dokumentacija),
b) podroben načrt dela za leto 2007 (natančno izpolnjena predpisana razpisna dokumentacija),
c) odločbo o vpisu v register društev,
d) izjavo o višini članarine oziroma izjavo, da društvo nima članarine,
e) izjavo, da za programe, za katere društvo kandidira za sredstva na tem razpisu,
ne kandidira na drugih razpisih oziroma drugih pravilnikih o sofinanciranju dejavnosti v
Občini Škofljica.
3. Sofinancirali se bodo sledeči pro
grami:
a) delovanje društev,
b) turistični programi in ostale prireditve,
c) kulturni programi in prireditve,
d) humanitarni programi.
4. Razpisna dokumentacija, ki jo izpolnite glede na vsebino programa, mora biti
urejena po vrstnem redu, ki je naveden v
drugi točki razpisa. Vsi prijavljeni programi
morajo biti izvedeni v letu 2007.
5. Razpisno
dokumentacijo
lahko
dvignete na vložišču Občine Škofljica,
Šmarska cesta 3, Škofljica, v času uradnih ur ali na spletni strani Občine Škofljica: http://www.skofljica.si. Dodatne informacije dobite med 8. in 11. uro na tel.
01/360-16-15.
6. Odpiranje prispelih ponudb za sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij bo
14. 3. 2007 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo strokovni komisiji predložiti pisno pooblastilo za
zastopanje na odpiranju ponudb.
7. Programi se bodo ocenjevali na podlagi Navodil za izvedbo razpisa in določitev načina izvedbe sofinanciranja programa
društev.
8. Nepopolnih prijav in prijav, ki ne bodo
oddane na predpisanih obrazcih, komisija
ne bo obravnavala.
9. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa
obveščeni najkasneje v roku 90 dni po odpiranju ponudb.
Z vsakim ponudnikom, ki bo upravičen do
dodelitve sredstev, bo sklenjena pogodba.
Občina Škofljica
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Javne dražbe
Št. 478-59/2006
Ob-1438/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter na
podlagi Programa prodaje državnega stvarnega premoženja za leti 2006 in 2007 (Ur. l.
RS, št. 116/05) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine, in sicer
nezasedenega dvosobnega stanovanja
št. 1 na Kosovelovi 8 v Sežani, po
metodi javne dražbe
1. Predmet prodaje:
Predmet prodaje je dvosobno stanovanje
št. 1 v izmeri 47,67 m2 v kleti stanovanjskega objekta na naslovu Kosovelova ulica 8 v
Sežani, ki je vpisano v podvložek št. 2867/1,
k.o. Sežana. Stanovanje sestoji iz dveh sob,
kuhinje, shrambe, kopalnice s straniščem in
predprostora v skupni izmeri 47,67 m2.
Lastnik: Republika Slovenija, upravljavec: Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Izklicna cena: izklicna cena za stanovanje, ki je predmet javne prodaje, znaša
22.951,09 €.
3. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino najkasneje v roku 8 dni po
prejemu računa, ki ga izstavi prodajalec po
obojestranskem podpisu pogodbe. Plačilo
kupnine v tem roku je bistvena sestavina
pravnega posla.
4. Prehod lastništva: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
5. Kavcija:
Ponudniki morajo do 19. 2. 2007 do 12.
ure vplačati kavcijo v višini 10% od navedene izklicne cene, in sicer: 2.295,11 €.
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve).
Sklicna
številka:
28
17116-2990008-48025906.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javne dražbe.
6. Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«,
– uspeli dražitelj je dolžan v roku 30 dni
po opravljeni javni dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če uspeli dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana kavcija bo zadržana,
– kupec mora nepremičnine prevzeti
v roku 15 dni od sklenitve kupoprodajne
pogodbe, vendar ne pred plačilom celotne
kupnine,
– vse morebitne stroške, ki bi nastali v
zvezi s prodajo, plača kupec,
– naročnik v skladu s petim odstavkom
5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 117/06) ni zavezanec
za plačilo DDV,

– Vlada RS ali stalna komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega
premoženja MNZ s soglasjem predstojnika
lahko do sklenitve pravnega posla postopek
prodaje ustavita.
7. Ogled nepremičnine: ogled nepremičnine, ki je predmet prodaje, je mogoč po
predhodnem dogovoru z Ivanom Bratužem,
PU Nova Gorica, tel. 05/302-92-12.
8. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: javna dražba bo dne 20. 2. 2007 ob 10.
uri v sejni sobi na naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve, Služba za javna naročila,
Cankarjeva ul. 4, medetaža.
9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo
pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javni dražbi.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni
na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni
organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani
varščini.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 430-53/2006
Ob-1439/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter na
podlagi Programa prodaje državnega stvarnega premoženja za leti 2006 in 2007 (Ur. l.
RS, št. 116/05) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine, in sicer
nezasedenega stanovanja v Gornjih
Petrovcih, Gornji Petrovci 35/a
1. Predmet prodaje:
Predmet prodaje je nezasedeno dvosobno stanovanje št. 4 v prvem nadstropju stanovanjskega objekta v Gornjih Petrovcih,
Gornji Petrovci 35/a, ležeče na parceli št.
2978/4.S, identifikacijska št. 4.E, vpisano v
podvložek št. 406/6, k.o. Gornji Petrovci.
Lastnik: Republika Slovenija, upravljavec: Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Izklicna cena: izklicna cena za stanovanje, ki je predmet javne dražbe, znaša 19.380,00 €. Najnižji znesek zvišanja je
100,00 €.
3. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino najkasneje v roku 8 dni po
prejemu računa, ki ga izstavi prodajalec po
obojestranskem podpisu pogodbe. Plačilo
kupnine v tem roku je bistvena sestavina
pravnega posla.
4. Prehod lastništva: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
5. Kavcija:
Ponudniki morajo do 19. 2. 2007 do 12.
ure vplačati kavcijo v višini 10% od navedene izklicne cene, in sicer: 1.938 €.
Način plačila: virmansko.

Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve).
Sklicna številka: 28 17116-299000848025906.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javne dražbe.
6. Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«,
– uspeli dražitelj je dolžan v roku 30 dni
po opravljeni javni dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če uspeli dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana kavcija bo zadržana,
– kupec mora nepremičnine prevzeti
v roku 15 dni od sklenitve kupoprodajne
pogodbe, vendar ne pred plačilom celotne
kupnine,
– vse morebitne stroške, ki bi nastali v
zvezi s prodajo, plača kupec,
– naročnik v skladu s petim odstavkom
5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 117/06) ni zavezanec
za plačilo DDV,
– Vlada RS ali stalna komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega
premoženja MNZ s soglasjem predstojnika
lahko do sklenitve pravnega posla postopek
prodaje ustavita.
7. Ogled nepremičnine: ogled nepremičnine, ki je predmet prodaje, je mogoč po
predhodnem dogovoru z gospo Miro Prelec,
PU Murska Sobota, Služba za operativno
podporo, tel. 02/522-15-05.
8. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: javna dražba bo dne 20. 2. 2007 ob 10.
uri v sejni sobi na naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve, Služba za javna naročila,
Cankarjeva ul. 4, medetaža.
9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred
pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javni dražbi.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni
na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni
organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani
varščini.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 478-0012/2007-43/05
Ob-1603/07
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, objavlja na podlagi Pravilnika o
oddajanju profitnih stanovanj Mestne občine
Kranj v najem (Ur. l. RS, št. 31/03)
javno dražbo
za oddajo profitnega stanovanja
Mestne občine Kranj v najem
I. Predmet oddaje je naslednje stanovanje:
1. Enosobno stanovanje v 4. nadstropju
objekta na naslovu Kidričeva 4b, v Kranju, v
izmeri 40,80 m2, točkovano s 304 točkami,
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za izhodiščno mesečno najemnino 143,30
EUR.
II. Stanovanje opredeljeno v I. točki javne
dražbe bo oddano v najem na javni dražbi,
ki bo v ponedeljek, dne 12. 2. 2007, ob 11.
uri v sobi št. 14, na naslovu Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
Zoper uporabnika v stanovanju, opredeljenem v I. točki javne dražbe, je v teku
izvršilni postopek na izpraznitev in izročitev
nepremičnine; sklep o izvršbi na izpraznitev
in izročitev nepremičnine je pravnomočen.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
osebe:
– ki so polnoletni državljani Republike
Slovenije,
– ki imajo stalno prebivališče na območju
Mestne občine Kranj,
– katerih ožji družinski člani, ki skupaj
z udeležencem prosijo za dodelitev stanovanja so državljani Republike Slovenije ali
tujci, če imajo dovoljenje za stalno bivanje
v skladu z Zakonom o tujcih (Ur. l. RS, št.
61/99, 9/01, 87/02, 96/02),
– ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Mestne občine Kranj,
– ki predložijo potrdilo o vplačani varščini.
IV. Na podlagi sklepa župana iz 4. člena Pravilnika o oddajanju profitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem št.
478-0012/2007-43/05, z dne 17. 1. 2007, so
kot ciljna skupina določene družine, kjer ima
prosilec oziroma udeleženec javne dražbe
prijavljeno stalno prebivališče na območju
Mestne občine Kranj najmanj petnajst let
pred objavo javne dražbe, in imajo prednost
pri dodelitvi profitnega stanovanja v najem,
kolikor je udeležencev javne dražbe več, kot
je razpoložljivih stanovanj.
V. Izhodiščna najemnina se ugotavlja na
podlagi Odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Ur.
l. RS, št. 23/00, 96/01 in 29/03), oziroma
v skladu z drugimi veljavnimi predpisi ter
znaša 110 odstotkov neprofitne najemnine
za določeno stanovanje.
Najemnina se bo usklajevala z rastjo življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji (inflacije) in ne vključuje stroškov za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in
obratovalnih ali individualnih stroškov, ki jih
bo s svojim delovanjem povzročil najemnik.
Najemnino bodo najemniki plačevali v
rokih dospetja določenih s strani upravljavca
stanovanj v lasti Mestne občine Kranj.
VI. Pred javno dražbo mora vsak dražitelj plačati varščino v višini 3 izhodiščnih
mesečnih najemnin.
Varščino je potrebno nakazati na podračun enotnega zakladniškega računa št.
01252-0100006472, sklic na številko odobritve 18 75515-2010046-43060005 Mestne
občine Kranj, z navedbo »Plačilo varščine
za javno dražbo za oddajo profitnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem«. Pred
začetkom javne dražbe se mora dražitelj
izkazati s potrjenim potrdilom o plačilu varščine.
Plačana varščina se bo najemniku vračunala v najemnino, in sicer tako, da bo
ob prekinitvi najemne pogodbe oproščen
plačila najemnine za dodeljeno stanovanje
za zadnje 3 mesece, v primeru da ima poravnane vse obveznosti do Mestne občine
Kranj. V primeru, da najemnik nima poravnanih vseh obveznosti do Mestne občine
Kranj, varščina zapade na račun le-teh. V

primeru, da je plačana varščina manjša, kot
znaša trimesečna najemnina, bo izbrani dražitelj nakazal razliko v roku 3 mesecev od
podpisa pogodbe. V primeru, da je plačana
varščina večja, kot znaša trimesečna najemnina, bo Mestna občina Kranj nakazala
izbranemu dražitelju razliko v roku 15 dni po
podpisu pogodbe.
Drugim dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, bo varščina brezobrestno vrnjena v
10 dneh po končani javni dražbi.
VII. Pogodba o oddaji stanovanja mora
biti sklenjena najpozneje v roku 30 dni po
zaključku javne dražbe. V primeru, da se
ponudnik, ki je na dražbi uspel, v 8 dneh od
poziva Mestne občine Kranj k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade varščina v korist Mestne občine Kranj. Najemna
pogodba bo sklenjena za nedoločen čas.
VIII. Pravila javne dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije
ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je vplačal varščino
za stanovanje,
3. udeleženec lahko draži toliko časa,
dokler izklicana najemnina ne presega 1/3
povprečnega rednega mesečnega prihodka za obdobje oktober 2006 do vključno
december 2006, pri čemer se seštevajo prihodki udeleženca in ožjih družinskih članov,
ki skupaj z udeležencem prosijo za dodelitev stanovanja,
4. dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 1.000 SIT,
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
7. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
8. ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe,
9. morebitne ugovore reši takoj voditelj
dražbe.
IX. Udeleženci javne dražbe morajo najkasneje do petka, 9. 2. 2007 do 12. ure, na
Oddelek za gospodarske in premoženjske
zadeve Mestne občine Kranj, Slovenski trg
1, 4000 Kranj, soba št. 156, predložiti:
– potrdilo o državljanstvu za udeleženca
javne dražbe in ožje družinske člane, ki skupaj z njim prosijo za dodelitev stanovanja,
– potrdilo o stalnem prebivališču za udeležence javne dražbe in ožje družinske člane, ki skupaj z njim prosijo za dodelitev
stanovanja,
– davčno številko in številko računa udeleženca javne dražbe z navedbo imena in
naslova banke ali druge finančne ustanove,
– navedbo EMŠO za udeleženca in ožje
družinske člane, ki skupaj z njim prosijo za
dodelitev stanovanja,
– dovoljenje za stalno bivanje v skladu z
Zakonom o tujcih za ožje družinske člane,
ki niso državljani Republike Slovenije, in ki
skupaj z udeležencem javne dražbe prosijo
za dodelitev stanovanja,
– potrdilo, da ima udeleženec poravnane
vse zapadle obveznosti do Mestne občine
Kranj, za katerega je potrebno zaprositi na
Oddelku za finance Mestne občine Kranj,
najkasneje do torka, dne 6. 2. 2007,
– dokazilo o rednem mesečnem prihodku za obdobje oktober 2006 do vključno december 2006, za udeleženca in ožje družin-
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ske člane, ki skupaj z udeležencem prosijo
za dodelitev stanovanja,
– potrdilo o vplačani varščini,
– seznam ožjih družinskih članov, ki skupaj z njim prosijo za dodelitev stanovanja,
– seznam dokumentov oziroma potrdil iz
te točke razpisa.
X. Postopek oddaje profitnega stanovanja v najem se lahko ustavi vse do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški, in sicer v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
XI. Mestna občina Kranj si pridržuje pravico odkloniti sklenitev pogodbe, kolikor izbrani dražitelj ne izpolnjuje pogoja iz točke
VIII/3.
XII. Ogled stanovanja je možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do srede, dne 7. 2. 2007 do 12. ure.
XIII. Podrobnejše informacije so interesentom javne dražbe na voljo na Oddelku
za gospodarske in premoženjske zadeve
Mestne občine Kranj.
Mestna občina Kranj
Št. 352-23/2007
Ob-2054/07
Na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03, 77/03) ter na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
programu prodaje državnega finančnega in
stvarnega premoženja za leti 2004/2005,
ki ga je z odlokom (Uradni list 86/04) sprejel Državni zbor Republike Slovenije dne
13. 7. 2004, Ministrstvo za javno upravo
razpisuje
javno dražbo
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000
Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe:
– odprodaja nezasedenih stanovanj:
1. stanovanje št. 4 na naslovu Prežihova
ulica 18, Mežica, v izmeri 57,63 m2, izklicna
cena 31.296,95 €;
2. stanovanje št. 7 na naslovu Kidričeva
11, Sežana, v izmeri 59,50 m2, izklicna cena
40.060,09 €;
3. stanovanje št. 1 na naslovu Stari trg
36a, Slovenske Konjice, v izmeri 45,50 m2,
izklicna cena 27.124,02 €;
4. stanovanje št. 47 na naslovu Vrtna
ulica 8, Murska Sobota, v izmeri 32,44 m2,
izklicna cena 25.454,85 €.
3. Predmet javne ponudbe
– odprodaja zasedenih stanovanj:
5. stanovanje št. 1 na naslovu Ribniška
4, Maribor s pripadajočo garažo v izmeri
114,07 m2, izklicna cena 135.620,10 €;
6. stanovanje št. 6 na naslovu Rodiška
9, Kozina, v izmeri 53,95 m2, izklicna cena
37.556,33 €;
7. stanovanje št. 2 na naslovu Ulica
Gradnikove brigade 12, Vipava, v izmeri
48,50 m2, izklicna cena 45.902,19 €.
Nepremičnine se odprodajajo posamezno po sistemu videno-kupljeno.
3. Javna dražba in javna ponudba se
bosta opravili ustno.
Najnižji znesek zvišanja je 500 €.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba
mora biti sklenjena v roku 15 delovnih dni
po opravljeni javni dražbi. Vzorci pogodbe
so na ogled pri Ministrstvu za javno upravo,
Direktoratu za investicije, nepremičnine in
skupne službe državne uprave, Tržaška 21,
Ljubljana, Darja Trček, tel. 01/478-18-50.
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5. Način in rok plačila
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati
kupnino v roku 8 dni od podpisa pogodbe na
TRR št.: 01100-6300109972, sklic na številko (navedene spodaj!). Položena kavcija se
šteje v kupnino.
Odprodaja nezasedenih stanovanj:
1. stanovanje št. 4 na naslovu Prežihova ulica 18, Mežica, v izmeri 57,63 m2,
18 31119-7200013-75490107;
2. stanovanje št. 7 na naslovu Kidričeva 11, Sežana, v izmeri 59,50 m2,
18 31119-7200013-75490207;
3. stanovanje št. 1 na naslovu Stari trg
36, Slovenske Konjice, v izmeri 45,50 m2,
18 31119-7200013-75490307;
4. stanovanje št. 47 na naslovu Vrtna
ulica 8, Murska Sobota, v izmeri 32,44 m2,
18 31119-7200013-75490407.
Odprodaja zasedenih stanovanj:
5. stanovanje št. 1 na naslovu Ribniška
4, Maribor s pripadajočo garažo, v izmeri
114,07 m2, 18 31119-7200013-75490507;
6. stanovanje št. 6 na naslovu Rodiška 9, Kozina, v izmeri 53,95 m2,
18 31119-7200013-75490607;
7. stanovanje št. 2 na naslovu Ulica
Gradnikove brigade 12, Vipava, v izmeri
48,50 m2, 18 31119-7200013-75490707.
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6. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov.
7. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% od izklicne cene na račun št.: 01100-6300109972,
sklic (sklicne številke navedene v točki 5).
Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem,
ki na javni dražbi ne uspejo, kavcija vrne v
roku 15 dni brez obresti.
8. Ogled nepremičnin: razpored ogledov
bo objavljen na spletni strani Ministrstva za
javno upravo.
9. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– 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),
– 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 za sodelovanje na dražbi,
če je oseba zastopnik.
10. Udeležba na javni ponudbi: najemniki stanovanj imajo predkupno pravico.
11. Datum, čas in kraj izvedbe javne
dražbe: 13. 2. 2007 ob 13. uri v sejni sobi v
4. nadstropju na naslovu: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave,
Tržaška 21, Ljubljana.
12. Ustavitev postopka: vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko ustavi postopek javne dražbe do sklenitve pravnega
posla, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem
razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za javno upravo
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Razpisi delovnih mest
Št. 17/2007
Ob-1440/07
Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta
66, Podčetrtek, razpisuje naslednje prosto
delovno mesto za:
čistilca/čistilko
za določen čas s polovičnim delovnim
časom.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in s potrdilom iz kazenske evidence, sprejemamo 8 dni po objavi razpisa na naslov:
Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta 66,
3254 Podčetrtek.
Kandidate bomo obvestili o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Podčetrtek
Št. 18001-5/2007/1
Ob-1441/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
svetovalca/svetovalke
v Sektorju za vseživljenjsko učenje in
štipendiranje v Direktoratu za trg dela in
zaposlovanje.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– 3 leta in 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 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
na 7 mesecev 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:

– 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 Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve 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
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
svetovalec, številka: »18001-1/2007« na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, in sicer
v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: gp.mddsz@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje
mag. Darja Hribernik, tel. 01/369-77-80.
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve
Št. 110-19/2007-31111
Ob-1442/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 41/06

– uradno prečiščeno besedilo in zadnje
spremembe št. 127/06):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Šmarju pri Je
lšah.
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 Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-18/2007-31111
Ob-1443/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo in zadnje
spremembe št. 127/06):
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Lendavi.
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,
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– 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 Zakona o
sodniški službi 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. 17/2007
Ob-1445/07
Upravna Enota Grosuplje, Kolodvorska
cesta 2, Grosuplje, objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto:
finančnik IV v Upravni enoti Grosuplje,
Oddelku za občo upravo, druge upravne
naloge in skupne zadeve.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– višjo strokovno izobrazbo ekonomske
ali upravne smeri;
– najmanj šest 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.
Delovno področje:
– izvajanje nalog v zvezi s pripravo proračuna in spremljanje porabe proračunskih
sredstev in priprava poročil za management,
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– preverjanje skladnosti dokumentov (računov, pogodb, naročilnic, potnih nalogov) z
zakonskimi določili, ki urejajo to področje,
– obdelovanje podatkov za izdelavo mesečnih likvidnostnih načrtov,
– koordiniranje finančno računovodskih
del,
– izvajanje nalog v zvezi z pripravo in obračunom plač in drugih stroškov dela.
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 postopka
dovoljuje Upravni enoti Grosuplje 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.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Grosuplje,
Kolodvorska cesta 2, Grosuplje.
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 (Ur.
l. 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
javno objavo« za prosto strokovno-tehnično delovno mesto finančnik IV, številka:
»100-56/2005« na naslov: Upravna enota
Grosuplje, Kolodvorska cesta 2, 1290 Grosuplje, 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.grosuplje@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi prostega
delovnega mesta. Obvestilo o končanem
izbirnem postopku bo objavljeno na spletni
strani Upravne enote Grosuplje na naslovu:
http://upravneenote.gov.si/grosuplje/.
Informacije o postopku objave dajeta Urbas in Pajer, na tel. 01/78-10-900. V besedilu internega natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Upravna enota Grosuplje
Št. 07-2/1
Ob-1446/07
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na podlagi 12. člena Akta o
ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št.

96/00) razpisuje prosto delovno mesto, in
sicer:
I. vodja Območne izpostave Logatec
m/ž.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo najmanj višjo izobrazbo družboslovne, humanistične ali ekonomske smeri,
– da imajo 3 leta delovnih izkušenj na
področju kulturnih dejavnosti,
– da poznajo področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– da imajo vodstvene sposobnosti,
– znanje slovenščine in še najmanj enega svetovnega jezika.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Poskusno delo 5 mesecev.
Kandidati za vodjo območne izpostave
morajo v postopku razpisa predložiti svojo zamisel o razvoju in delovanju območne
izpostave.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Javni sklad Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti
Št. 124-001/2007
Ob-1447/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB 2),
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica
2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja javni natečaj za zaposlitev:
pripravnika za usposabljanje za opra
vo državnega izpita iz javne uprave v Ob
činski upravi Občine Šmartno pri Litiji.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri,
– 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.
Okvirna vsebina dela:
– vodenje poslovnih knjig,
– priprava računovodskih izkazov in pojasnil k računovodskim izkazom,
– računovodska kontrola pravilnosti knjigovodske dokumentacije ter knjiženje v poslovne knjige,
– zbiranje urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje zahtevnejših
gradiv,
– sprotno informiranje in priprava podatkov o porabi proračunskih sredstev (spremljanje izvrševanja proračuna).
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 oziroma fotokopijo diplome,
2. izjavo kandidata:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se prega-
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nja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
3. izjavo kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje Občini
Šmartno pri Litiji, pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjeno delovno razmerje
za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom. Kandidat se bo usposabljal za
samostojno opravljanje dela na uradniškem
delovnem mestu svetovalec.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova
ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega 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: »javni natečaj – pripravnik« na naslov: Občina
Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275
Šmartno pri Litiji, 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 uradni elektronski naslov občinske
uprave: info@smartno-litija.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Če je prijava poslana po pošti se šteje,
da je pravočasna, če je oddana na pošto
priporočeno najkasneje zadnji dan roka za
prijavo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od poteka roka za
prijavo na natečaj.
Splošne informacije o izvedbi javnega
natečaja daje mag. Karmen Sadar, tajnik
Občine Šmartno pri Litiji, tel. 01/896-27-72.
Občina Šmartno pri Litiji
Št. 4
Ob-1449/07
Svet glasbene šole Sevnica, Cesta na
grad 22, 8290 Sevnica, razpisuje delovno
mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 98/05
– uradno prečiščeno besedilo in 129/06).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predvideni začetek dela bo dne 28. 4.
2007.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja

zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda), dosedanjih delovnih izkušnjah,
kratkim življenjepisom pošljite najkasneje v
8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
glasbene šole Sevnica, Cesta na grad 22,
8290 Sevnica, s pripisom »Prijava za razpis
za ravnatelja«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izbiri v zakonitem roku.
Svet Glasbene šole Sevnica
Ob-1453/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 –
UPB2) Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev
trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
višji svetovalec – vodja pravne služ
be.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo pravne smeri;
– najmanj šest 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.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo pravne smeri 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:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanje notranjih organizacijskih
enot in sodelovanje z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil
organa,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– sodelovanje na sejah,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
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Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Šmarje pri Jelšah
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 – vodja pravne službe
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 in 6mesečnim poskusnim
delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v
prostorih Občine Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji svetovalec – vodja pravne službe« na
naslov: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev
trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, 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@smarje.si ali obcina@smarje-prijelsah.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 Bojana Oset (03/81-71-618).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Občina Šmarje pri Jelšah
Št. 6
Ob-1455/07
Svet šole OŠ narodnega heroja Maksa
Pečarja, Črnuška cesta 9, 1231 Črnuče, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS,
št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo in
129/06).
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Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda), dosedanjih delovnih izkušnjah
in kratkim življenjepisom pošljite v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet šole, OŠ
narodnega heroja Maksa Pečarja, Črnuška
cesta 9, 1231 Črnuče, z oznako “Prijava za
razpis za ravnatelja/ico”.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Osnovna šola narodnega heroja
Maksa Pečarja
Št. 1101-4/2007/1
Ob-1456/07
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:
svetovalec v Sektorju za računovod
stvo proračuna.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj za visoko strokovno oziroma 7 mesecev za univerzitetno izobrazbo.
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).
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 izjave:
– 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, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
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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 četrte 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 poslovnih knjig,
– usklajevanje evidenc z drugimi OE in
zunanjimi institucijami,
– računovodska kontrola,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
s poznavanjem računovodstva s področja
javnega sektorja.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Direktoratu za javno računovodstvo v Sektorju
za računovodstvo proračuna, Vojkova 57,
Ljubljana, v nazivu svetovalec II.
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. 1101-4/2007 in
navedbo razpisanega delovnega mesta«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo
o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za finance (www.sigov.si/mf/slov/index.htm).
Za dodatne informacije o izvedbi objave
pokličite na tel. 01/369-63-24, o delovnem
področju razpisanega delovnega mesta pa
na številko 01/369-60-10.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 110-34/2007/1-Saša Bole Ob-1458/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta
svetovalca v Direktoratu za investici
je, nepremičnine in skupne službe držav
ne uprave, Sektorju za ravnanje z nepre
mičnim premoženjem države.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
družboslovne 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 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:
– samostojno reševanje rutinskih zadev
z delovnega področja sektorja,
– reševanje zahtevnejših zadev ob pomoči vodje sektorja,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za izdelavo strokovnih gradiv, poročil ter
analiz z delovnega področja sektorja.
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 javno
upravo 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 javno upravo na Tržaški
21 v Ljubljani oziroma v njegovih uradnih
prostorih.
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.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto svetovalec, številka »110-34/2007«
na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Sekretariat, Služba za kadrovske in splošne
zadeve, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS in na spletni strani Ministrstva za javno
upravo. Za pisno obliko prijave se šteje
tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mju@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 mag. Saša Bole, tel. 01/478-85-66, informacije o delovnem področju pa Goran
Šuler, tel. 01/478-16-66.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 2/2007
Ob-1505/07
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06) Republika Slovenija, Delovno sodišče v Mariboru,
Glavni trg 17, Maribor, objavlja javni natečaj
za zasedbo enega prostega delovnega mesta za nedoločen čas:
višji pravosodni sodelavec.
Delovno mesto višji pravosodni sodelavec je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivu višji pravosodni sodelavec
II in višji pravosodni sodelavec I, izbrani
kandidat bo naloge opravljal v nazivu višji
pravosodni sodelavec II.
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 pravosodnega
organa,
– sodelovanje pri izvajanju določil reda
posameznega pravosodnega organa,
– vodenje pomembnejših predpisanih in
potrebnih evidenc, obdelava podatkov,
– zbiranje statističnih podatkov in priprava poročil,
– izdaja predpisanih sklepov in potrdil s
področja dela,
– priprava informacij s področja dela za
potrebe organa,
– druge naloge, določene s področnimi
predpisi,
– opravljanje drugih strokovnih del po odredbi predstojnika pravosodnega organa,
– opravljanje strokovnih del v postopkih
pri pravosodnih organih,
– priprava poročil, analiz, 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,
– sodelovanje pri izvajanju uprave pravosodnega organa,
– spremljanje javnih glasil,
– opravljanje tajniških zadev in drugega
podobnega dela po odredbi predsednika ali
sekretarja sodišča.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:

– višja strokovna izobrazba ekonomske
ali pravne smeri,
– 3 leta in 6 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,
– znanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Skladno z 89. členom ZJU lahko na
razpisano delovno mesto kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega
upravnega izpita in izpita iz 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 mora kandidat
izpolnjevati še splošne pogoje, 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, 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 o tem, da
ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot 6 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 dokazila:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogojev
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova, na kateri je bila pridob
ljena,
– pisno izjavo, da je državljan Republike
Slovenije,
– pisno izjavo o znanju uradnega jezika,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– pisno izjavo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu oziroma, da strokovnega
izpita nima,
– pisno izjavo, o opravljenem izpitu iz
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
6 mesecev,
– pisno izjavo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– pisno izjavo 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 ustrez
no dokazilo.
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Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas, z
2mesečnim poskusnim delom in polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Delovnega sodišča v Mariboru, Glavni
trg 17, Maribor. Formalno nepopolne prijave
se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih
državne uprave in pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo z življenjepisom v
pisni obliki, v zaprti ovojnici z označbo „za
javni natečaj za prosto delovno mesto višji
pravosodni sodelavec“ na naslov: Delovno
sodišče v Mariboru, Urad predsednika, Glavni trg 17, 2000 Maribor, in sicer v roku 8 dni
od objave v Uradnem listu RS in na spletni
strani Ministrstva za javno upravo. Prijava
se lahko pošlje tudi v elektronski obliki, na
elektronski naslov: urad.dsmb@sodisce.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja je
mogoče dobiti na tel. 02/23-50-865.
Delovno sodišče v Mariboru
Su 0106/2007
Ob-1520/07
Okrajno sodišče v Kamniku, Urad predsednice, 1240 Kamnik, Tomšičeva 2, 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.
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 najzahtevnejših postopkov in
izdajanje odločb iz pristojnosti izvršbe,
– predlaganje ukrepov za reševanje odprtih vprašanj,
– strokovna pomoč izvršilnim referentom
II in vodjem vpisnika in skrb za njihovo izobraževanje,
– 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,
– spremljanje in proučevanje prakse pravosodnega organa in strokovne literature,
– opravljanje zahtevnejših strokovnih del
skladno s predpisi, ki urejajo postopek na
posameznem področju, in materialni 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,
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– opravljanje drugih nalog po odredbi
predsednika sodišča in sodnika.
Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:
– visoka strokovna izobrazba upravne ali
družboslovne smeri,
– najmanj osem 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,
– pisno izjavo o znanju uradnega jezika,
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi,
– pisno izjavo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave 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 vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
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– 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 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 Kamniku, Tomšičeva 2, 1240 Kamnik.
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: Okrajno sodišče v Kamniku, Tomšičeva 2, 1240 Kamnik,
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 na tel.
01/83-19-180.
Okrajno sodišče v Kamniku
Št. 23/2007
Ob-1569/07
Dom Lukavci, Lukavci 9, 9242 Križevci
pri Ljutomeru, na podlagi sklepa sveta zavoda z dne 17. 1. 2007 razpisuje delovno
mesto
direktorja zavoda.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan
kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje določene v 56., 57, in 69. členu Zakona
o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07):
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na
področju dejavnosti socialnega varstva ali
druge dejavnosti, ki je povezana s socialno
varstveno dejavnostjo,
– da ima višjo strokovno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne,
sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno
specializacijo, 20 let delovnih izkušenj, od
tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih
delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva, ki jo opravlja ta socialno
varstveni zavod,
– direktor socialno varstvenega zavoda
mora poleg pogojev iz prve in druge alinee
imeti opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna
zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS
za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz prejšnje alinee je
lahko za direktorja imenovan kandidat, ki
nima opravljenega programa za vodenje,
mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu
od začetka opravljanja nalog direktorja.
Mandat direktorja traja 5 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naslovijo kandidati na Svet zavoda Dom
Lukavci, Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru, z oznako »razpis za direktorja« v
roku 8 dni od dneva objave. O izbiri bodo
kandidati pisno obveščeni v roku določenem
z zakonom.
Svet zavoda Dom Lukavci

Ob-1575/07
V skladu z 58. čl. Zakona o javnih uslužbencih – ZJU-UPB2 (Ur. l. RS, št. 32/06)
Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostih
uradniških delovnih mest v Davčni upravi
RS,
na Davčnem uradu Kranj
1. davčni/-a kontolor/-ka v referatu za
kontrolo in odmero davkov in drugih dajatev.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj za najnižji naziv- višji/-a kontrolor/-ka III.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
Opis nalog:
– kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti vlaganja davčnih napovedi in davčnih obračunov in ostalih nalog s področja kontrole
in odmere,
– vodenje posebnega ugotovitvenega
postopka za določitev davčne osnove in
odmere davkov in drugih obveznosti,
– vodenje obnov postopkov v zvezi z vračili davkov in drugih dajatev,
– vodenje za zahtevnih upravnih in davčnih postopkov,
– vodenje prekrškovnega postopka in izdaja plačilnega naloga.
na Davčnem uradu Postojna
2. referent/-ka v oddelku za davčno knjigovodstvo in izterjavo.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– srednja izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji
naziv – referent/-ka IV.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kratek opis dela:
– kontroliranje in vnašanje podatkov v register zavezancev in pripravljanje informacij
na njihovi podlagi,
– ažuriranje registra in povezanih evidenc davčnih zavezancev,
– vodenje enostavnih upravnih postopkov na I. stopnji,
– opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem
potrdil iz enostavnih evidenc,
– izdajanje potrdil iz registra in predpisanih evidenc.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja.
Strokovni izpit iz upravnega postopka
oziroma preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega
naloga mora kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo pooblastila za opravljanje dejanj
v upravnem postopku oziroma za vodenje
prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas s predvidenim 2-mesečnim poskusnim delom.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
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– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi morajo kandidati/-ke priložiti naslednje:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. pisno izjavo 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 ustrezna dokazila.
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
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Prijave pošljite v 8 dneh od objave na
naslov, kjer se bo delovno mesto opravljalo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijave se pošljejo na
naslov, kjer se bo navedeno delovno mesto
tudi opravljalo:
– pod št. 1: DURS, DU Kranj, Slovenska
trg 2, 4000 Kranj ali na gp.durs-kr@gov.si,
– pod št. 2: DURS, DU Postojna, Vojkova
ulica 7, 6230 Postojna ali na gp.durs-po@
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.
Za dodatne informacije o izvedbi internega natečaja se lahko obrnete na naslednje
osebe na davčnih uradih:
– pod št. 1: Marja Štromajer, tel.
04/23-71-129,
– pod št. 2: Ida Samsa, tel.
01/72-11-319.
Davčna uprava RS
Št. 110-6/2007-1
Ob-1725/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - UPB2)
Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS,
objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto v Carinski upravi RS, na Generalnem
carinskem uradu:
carinik (m/ž) v Sektorju za preiskave, v
Analitsko informacijskem oddelku.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj srednja izobrazba družboslovne ali tehnične smeri,
– 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji
naziv carinik III.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit po Zakonu o carinski
službi,
– preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo odločbe o pre
kršku,
– znanje tujega jezika,
– uporaba programske opreme.
Kratek opis nalog:
– opravlja dela v zvezi z obdelavo, zbiranjem in izmenjavo preiskovalnih informacij
in podatkov,
– izvaja analize na podatkih za sistem
analize tveganja,
– opravlja dela v zvezi z objavo operativnih preiskovalnih informacij in podatkov,
– vodi prekrškovni postopek pred izdajo
odločbe o prekršku in izdaja plačilni nalog,
– opravlja manj zahtevna opravila pri odkrivanju carinskih in trošarinskih prekrškov.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki poznajo carinske postopke in osnove iz
podatkovne baze Oracle.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu carinik opravljal v nazivu carinik III
z možnostjo napredovanja v naziv carinik
II in carinik I.
Z izbranim javnim uslužbencem bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas
s polnim delovnim časom, ter poskusnim
delom v trajanju dveh mesecev.
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 Carinski upravi RS
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis, kjer naj kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine,
ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l.
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 in navedbo delovnega mesta« na
naslov, kjer se bo delo tudi opravljalo: Carinska uprava RS, Generalni carinski urad,
Šmartinska c. 55, 1523 Ljubljana, in sicer v
roku 8 dni po objavi na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika poslana na
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elektronski naslov: gcu.carina@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Carinske uprave RS: www.carina.gov.si.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
01/478-30-29, Irena Lušina.
Carinska uprava RS
Št. 3-07-02/31
Ob-1727/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – ZJUUPB2) Sodni svet Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
strokovni sodelavec Sodnega sveta
Republike Slovenije.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo pravne smeri,
– najmanj 2 leti 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.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– državni pravniški izpit,
– znanje enega svetovnega tujega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
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.
Delovno področje:
– priprava pravnih stališč in izdelava
osnutkov odločb in predlogov za izvolitev
sodnikov,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno sestavljanje tožb in oblikovanje odgovorov na tožbe ter drugih vsebin
v upravnih in delovnih sporih,
– pregled in priprava gradiv za seje sodnega sveta,
– pisanje zapisnika na sejah sodnega
sveta,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– priprava poročil, analiz in informacij v
zvezi z delom sodnega sveta,
– sprejemanje vlog in izjav strank na
zapisnik ter priprava osnutkov odgovorov
strankam,
– priprava in obdelava statističnih podatkov,
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
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– opravljanje drugih zahtevnejših nalog
po odredbi predsednika, sekretarja ali člana
sodnega sveta.
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 Sodnemu svetu 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 ne bo imenovan v uradniški naziv, pač pa se mu bodo pravice oziroma dolžnosti določile glede na uradniški
naziv »višji pravosodni svetovalec III«.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas do 31. 12.
2010 za delo na projektu Lukenda, s polnim
delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Sodnega sveta RS v Ljubljani, Tavčarjeva 9.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 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 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
strokovni sodelavec Sodnega sveta RS« na
naslov: Sodni svet RS, Tavčarjeva 9, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva za javno upravo, na Zavodu
za zaposlovanje in na oglasni deski sodne
stavbe na Tavčarjevi 9 v Ljubljani.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje sekretarka sodnega sveta: tel. 01/36647-90.
Sodni svet Republike Slovenije
Ob-1787/07
Svet zavoda Doma upokojencev Ptuj,
Volkmerjeva 10, Ptuj, razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice zavoda.
Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, predpisanih v Zakonu o socialnem
varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo) izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo v skladu z zakonom,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– pet let delovnih izkušenj na področju
socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda,
– pripraviti program zavoda za petletni
mandat.
Kandidati/tke naj pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah in kratkim življenjepisom,
pošljejo v osmih dneh od dneva objave na
naslov: Svet Doma upokojencev Ptuj, Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj, s pripisom »za
razpis direktorja«.
Kandidati/tke bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.
Dom upokojencev Ptuj
Ob-1788/07
Na podlagi 57. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 –
UPB2) Republika Slovenija, Upravna enota
Šmarje pri Jelšah objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta
svetovalec v Oddelku za okolje in pro
stor.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu
svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje slovenskega 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.
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.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi internih predpisov in
drugih zahtevnejših gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– vodenje v zahtevnih pravnih postopkih
– denacionalizacija;
– opravljanje drugih upravnih in pravnih
nalog podobne zahtevnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razviden datum pridobitve izobrazbe in
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis in dolžina delovnih izkušenj ter
opis drugih znanj in veščin, ki jih je kandidat
pridobil;
3. pisno izjavo, o izpolnjevanju drugih
pogojev za zasedbo delovnega mesta;

4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Upravni enoti Šmarje
pri Jelšah pridobitev podatkov iz centralne
kadrovske evidence oziroma iz kadrovske
evidence organa, v katerem opravlja delo.
Namesto pisnih izjav lahko kandidat predloži fotokopije dokazil iz katerih je razvidno
izpolnjevanje pogojev.
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.
Strokovna usposobljenost kandidatov bo
presojana na podlagi opisa dosedanjih delovnih izkušenj, izjav prijavljenih kandidatov
in razgovora s kandidati.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki
imajo delovne izkušnje na področju okolja in
prostora ter sposobnost dobrega komuniciranja s strankami.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Upravne enote Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12,
3240 Šmarje pri Jelšah.
Izbrani javni uslužbenec bo sklenil delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in petmesečnim poskusnim
delom.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv
svetovalec II. Delo bo opravljal v prostorih
Upravne enote Šmarje pri Jelšah, Aškerčev
trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.
Kandidat pošlje pisno prijavo v zaprti
ovojnici z označbo »za javni natečaj svetovalec« v 8 dneh po objavi na naslov: Republika Slovenija, Upravna enota Šmarje pri
Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri
Jelšah. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: ue.smarje@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 45 dneh po objavi javnega natečaja na spletni strani Ministrstva za javno
upravo.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja daje Angela Brenčič, na tel.
03/817-17-19.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Upravna enota Šmarje pri Jelšah
Št. 110-56/2006-5
Ob-1789/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
objavlja na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZJU) javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta:
podsekretar v Pravni službi General
nega sekretariata.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoko strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem pravne ali ekonomske smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih,
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– 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.
V skladu z 89. členom ZJU lahko na
delovno mesto kandidirajo tudi kandidati,
ki nimajo opravljenega državnega izpita iz
javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni
izpit opravili najpozneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. V primeru, da ima
izbrani kandidat opravljen pravniški državni
izpit, se mu v skladu s prvim odstavkom
167. člena ZJU prizna del državnega izpita
iz javne uprave, ki vsebinsko ustreza že
opravljenemu izpitu.
V primeru, da kandidat nima opravljenega preizkusa znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih se v skladu
s prvim odstavkom 19. člena Uredbe o vrsti izobrazbe, strokovnem usposabljanju in
preizkusu znanja za vodenje in odločanje
v prekrškovnem postopku (Uradni list RS,
št. 42/04) šteje, da izpolnjuje pogoje glede
preizkusa znanja po tej uredbi pooblaščena
oseba, ki je opravila strokovni izpit po posebnih predpisih, če sta vsebina in obseg
strokovnega izpita enaka vsebini in obsegu
preizkusa znanja glede na stopnjo izobrazbe iz te uredbe, ali pravniški državni izpit.
Delovno področje:
– vodenje postopka in odločanje v prekrškovnih zadevah,
– vodenje projektnih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji in v
upravnih postopkih na drugi stopnji,
– opravljanje drugih najzahtevnejših 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. 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. pisno izjavo o opravljenem preizkusu
znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih, iz katere mora biti razvidna
ustanova, na kateri je kandidat opravljal izpit
in leto opravljanja izpita,
5. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
6. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za gospodarstvo pridobitev podatkov iz 5. 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 Podsekretar opravljal v nazivu Podsekretar z možnostjo napredovanja v naziv
Sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas
s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za
gospodarstvo, Kotnikova 5, 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 Podsekretar v Pravni službi, številka: 110-9/2005-76«, na naslov: Ministrstvo
za gospodarstvo, Kotnikova 5, 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: gp.mg@gov.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Jasna Avbelj-Hamzič, tel. 01/400-32-40,
informacije o delovnem področju pa Andreja
Rupar Knez, tel. 02/234-10-30.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 12/2007
Ob-1791/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska c. 50, Ljubljana objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
svetovalec za revizijsko statistiko –
eno delovno mesto.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– pridobljen naziv preizkušeni revizor informacijskih sistemov,
– znanje angleškega jezika,
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– poznavanje statističnih metod,
– poznavanje programskih orodij za analiziranje podatkov in statistične analize,
– znanje uradnega jezika in splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na pogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev in
– 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 katerega oseba kandidira, pri čemer se
upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Svetovalec za revizijsko statistiko opravlja naslednje naloge:
– razvija in uvaja statistične metode v
revizijsko prakso računskega sodišča,
– pripravlja navodila za uporabo statističnih metod pri revidiranju,
– sodeluje pri definiranju ciljev in vključevanju statističnih postopkov v revizijske
projekte,
– svetuje pri izvedbi in po potrebi izvede
ustrezne postopke za pridobitev podatkov
od revidirancev,
– svetuje pri izvedbi in po potrebi izvede pretvorbo pridobljenih podatkov v obliko,
primerno za obdelavo v programu za statistično analizo,
– svetuje pri izvedbi in po potrebi izvede
statistične analize na pridobljenih podatkih,
– poskrbi za predstavitev in zagovor rezultatov statističnih analiz,
– svetuje pri uporabi statističnih metod v
revizijskem postopku,
– nudi pomoč pri uporabi računalniških
programov za analizo podatkov in statistiko.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. izjavo o pridobljenem nazivu preizkušeni revizor informacijskih sistemov,
3. izjavo o znanju angleškega jezika in
poznavanju statističnih metod in programskih orodij za analiziranje podatkov,
4. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje glede zahtevanih delovnih izkušenj,
5. izjavo kandidata da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
pogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
6. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Računskemu sodišču
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Republike Slovenije pridobitev podatkov iz
4. točke iz uradnih evidenc.
Prijava naj vsebuje tudi življenjepis, v
katerem naj kandidat navede tudi znanja in
veščine, ki si jih je poleg formalne izobrazbe
še pridobil.
Formalno nepopolne prijave, iz katerih
ne bo mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje pogoje, navedene v javnem natečaju, se
ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidati lahko prijave vložijo v roku 15
dni od objave javnega natečaja.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave na naslov: Računsko sodišče
Republike Slovenije, Slovenska c. 50, 1000
Ljubljana z navedbo »javni natečaj – uradniško delovno mesto«.
Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
sloaud@rs-rs.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni po poteku
roka za prijavo na natečaj.
Z izbranimi kandidati bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili delovno razmerje
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalca za revizijsko statistiko
opravljal v nazivu tretje stopnje prvega kariernega razreda z možnostjo napredovanja
v drugo stopnjo.
Delo bo opravljal v prostorih Računskega
sodišča Republike Slovenije, Slovenska c.
50, Ljubljana.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite pri Heleni Rosa, vodji
kadrovske službe (tel. 01/478-58-14).
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Računsko sodišče RS
Št. 12/2007
Ob-1792/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska c. 50, Ljubljana objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
svetovalec za pravne zadeve – eno
delovno mesto.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– znanje angleškega ali drugega svetovnega jezika,
– poznavanje vsaj enega računalniškega
programa za oblikovanje besedila in obdelavo podatkov,
– znanje uradnega jezika in splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na pogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev in
– 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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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 katerega 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 izpit v skladu s prvim odstavkom
89. člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
Svetovalec za pravne zadeve opravlja
naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za delo
prvega namestnika predsednika,
– pomaga prvemu namestniku predsednika pri vodenju in koordinaciji projektov,
– skrbi za zagotavljanje kakovosti revizijskih poročil,
– pripravlja zahtevna pravna mnenja.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. izjavo o poznavanju vsaj enega računalniškega programa za oblikovanje besedila in oblikovanje podatkov ter izjavo o
znanju tujega jezika,
3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje glede zahtevanih delovnih izkušenj,
4. izjavo kandidata da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
pogojno 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 Računskemu sodišču
Republike Slovenije pridobitev podatkov iz
4. točke iz uradnih evidenc.
Prijava naj vsebuje tudi življenjepis, v
katerem naj kandidat navede tudi znanja in
veščine, ki si jih je poleg formalne izobrazbe
še pridobil.
Formalno nepopolne prijave, iz katerih
ne bo mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje pogoje, navedene v javnem natečaju, se
ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidati lahko prijave vložijo v roku 8
dni od objave javnega natečaja v Uradnem
listu RS ter na spletni strani Ministrstva za
javno upravo.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave na naslov: Računsko sodišče
Republike Slovenije, Slovenska c. 50, 1000
Ljubljana z navedbo »javni natečaj – uradniško delovno mesto«.
Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: sloaud@rs-rs.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni po poteku
roka za prijavo na natečaj.
Z izbranimi kandidati bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili delovno razmerje
za nedoločen čas, s polnim delovnim ča-

som. Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalca za pravne zadeve opravljal v nazivu tretje stopnje prvega kariernega razreda z možnostjo napredovanja v
drugo stopnjo.
Delo bo opravljal v prostorih Računskega
sodišča Republike Slovenije, Slovenska c.
50, Ljubljana.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite pri Heleni Rosa, vodji
kadrovske službe (tel. 01/478-58-14).
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Računsko sodišče RS
Št. 110-24/2007-31111
Ob-1794/07
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 Oddelku prekrškov Okrajnega sodi
šča v Slovenskih Konjicah in
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na izvršilnem oddelku Okrajnega sodišča
v Slovenskih Konjicah.
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 Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-23/2007-31111
Ob-1795/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 30. člena
Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
list RS, št. 41/06 – uradno prečiščeno besedilo in zadnje spremembe št. 1/07):
a) 1 prosto mesto državnega pravo
branilca na Državnem pravobranilstvu na
sedežu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem pravobranilstvu in
posebne pogoje za imenovanje na mesto
državnega pravobranilca, določene v 26.
členu Zakona o državnem pravobranilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 28/2007
Ob-1806/07
Svet Varstveno delovnega centra Koper,
Ulica 15. maja 8, 6000 Koper, na podlagi
sklepa 2. korespondenčne seje, v skladu
z določili 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91/I, 17/91, 55/92, 13/93,
66/93, 45/94, 8/96, 36/00), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06, 69/05 – odločba US in 21/06
– odločba US) in 33. in 34. člena Statuta
Varstveno delovnega centra Koper razpisuje
delovno mesto
direktorja/ice.
Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (VII) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj
ali
– višjo strokovno izobrazbo (VI) iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu in 20
let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let
na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih
na področju socialnega varstva;
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva;
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda;
– predložiti mora program dela Varstveno delovnega centra Koper;
– znanje jezika italijanske narodnosti
(vsaj pasivno).
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Pisne vloge z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, kratkim življenjepisom in programom dela VDC Koper
morajo kandidati poslati po pošti na naslov: Varstveno delovni center Koper, Ulica
15. maja 8, 6000 Koper, p.p. 745 ali oddati
v tajništvu zavoda v Kopru, Muzejski trg 7/I
najkasneje v 15 dneh po objavljenem razpisu, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj
– Prijava na razpis«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni od objave razpisa.
Svet Varstveno delovnega centra Koper
Št. 1100-1/07-2
Ob-1807/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) generalni direktor Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

1. Svetovalec v Oddelku za interven
cijske in specifične ukrepe – živalski del,
v Sektorju za kmetijske trge.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v dve zaporednih nazivih:
svetovalec I in svetovalec II.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu svetovalec II.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba;
biotehniške, kmetijske ali ekonomske smeri;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– 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 in 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
v roku enega leta od sklenitve delovnega
razmerja..
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv na področju kmetijskih
trgov in intervencijskih ukrepov;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv na
področja kmetijskih trgov in intervencijskih
ukrepov;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na področju kmetijskih
trgov in intervencijskih ukrepov;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Delovne naloge se po vsebini nanašajo
na izvajanje ukrepa »dobava hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih
oseb v EU« in druge ukrepe tržno-cenovne
kmetijske politike.
Prijava mora vsebovati:
– 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,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
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– 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;
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Agenciji RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja pridobitev podatkov
iz zgornje – 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijave vsebuje tudi kratek življenjepis in navedbo drugih znanj in
veščin kandidata.
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 in 3 – mesečnim
poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
Ljubljana.
Formalno nepopolne vloge se v skladu s
21. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Služba za splošne zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve, Dunajska 160, 1000 Ljubljana z označbo »javni natečaj številka
1100-1/07«, ali na elektronski naslov: dunja.pejic@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva
objave javnega natečaja v Uradnem listu
Republike Slovenije ter spletnih straneh Ministrstva za javno upravo. Kandidati bodo o
izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60
dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije ter spletnih straneh Ministrstva
za javno upravo. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni
strani http://www.arsktrp.gov.si/. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo
vročen sklep, da niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Katarina Hočevar
Podgoršek, tel. 01/478-92-62.
Agencije RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja
Su 0106/07
Ob-1810/07
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Kopru, Urad predsednice, Ferrarska 9, 6000
Koper objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec/višja
pravosodna svetovalka (strokovni(a)
sodelavec(ka)).
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40
ur na teden ter s poskusno dobo v trajanju
treh mesecev.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno
sodišče v Kopru, Ferrarska 9, Koper 6000.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec I.
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Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj dve leti delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– aktivno znanje italijanskega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– pisno izjavo o pridobljeni izobrazbi,
– pisno izjavo o opravljenem pravniškem
državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– pisno izjavo o delovnih izkušnjah, iz
katere je razvidna delovna doba,
– pisno izjavo o državljanstvu RS,
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
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,
– pisno izjavo, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi takšnega kaznivega
dejanja.
Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite na naslov: Okrajno sodišče
v Kopru, Urad predsednice (za javni natečaj), Ferrarska 9, 6000 Koper.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega
sodišča v Kopru, tel. 05/66-83-356.
Okrajno sodišče v Kopru
Su 010600/2006
Ob-1811/07
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Piranu, Urad predsednika, Tartinijev trg 1,
6330 Piran, objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec/višja
pravosodna svetovalka (strokovni(a)
sodelavec(ka)).
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40
ur na teden ter s poskusno dobo v trajanju
treh mesecev.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno
sodišče v Piranu, Tartinijev trg 1, 6330 Piran.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj dve leti delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje svetovnega tujega jezika,
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– aktivno oziroma pasivno znanje italijanskega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– pisno izjavo o pridobljeni izobrazbi,
– pisno izjavo o opravljenem pravniškem
državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– pisno izjavo o delovnih izkušnjah, iz
katere je razvidna delovna doba,
– pisno izjavo o državljanstvu RS,
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
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,
– pisno izjavo, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi takšnega kaznivega
dejanja.
Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite na naslov: Okrajno sodišče
v Piranu, Urad predsednika (za javni natečaj), Tartinijev trg 1, 6330 Piran.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega
sodišča v Kopru, tel. 05/66-83-356.
Okrajno sodišče v Piranu
Su 010601/2007-18
Ob-1812/07
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Postojni, Urad predsednika objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
pravosodni
sodelavec/pravosodna
sodelavka (vodja vpisnika) – eno prosto
delovno mesto za nedoločen čas.
Delovno mesto bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40 ur na
teden ter s poskusno dobo v trajanju dveh
mesecev.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno
sodišče v Postojni, Jenkova ulica 3, 6230
Postojna.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu pravosodni sodelavec
III, II, I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba družboslovne ali naravoslovne
smeri,
– najmanj tri leta in osem mesecev delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen strokovni izpit (strokovni
upravni izpit) in izpit iz Sodnega reda,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.

K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– pisno izjavo o pridobljeni izobrazbi,
– pisno izjavo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu iz javne uprave in izpitu iz
Sodnega reda,
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi,
– pisno izjavo o državljanstvu RS,
– pisno izjavo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– pisno izjavo, da kandidat 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.
Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili pošljite na naslov: Okrajno sodišče v Postojni, Urad predsednika (za javni
natečaj), Jenkova ulica 3, 6230 Postojna.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega
sodišča v Kopru, tel. 05/66-83-356.
Okrajno sodišče v Postojni
Ob-1918/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (ZJU-UPB2, Uradni list RS, št.
32/06 – prečiščeno besedilo) Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta:
vodja materialno tehnične službe v
Oddelku za gospodarjenje s poslovnimi
in upravnimi prostori ter premičnim pre
moženjem Mestne občine Maribor.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati nasled
nje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ekonomske,
tehnične, organizacijske ali pravne smeri z
najmanj tremi leti in štirimi meseci delovnih
izkušenj ali visoko strokovno izobrazbo z
najmanj petimi leti delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje uradnega 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.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen državni izpit iz javne upra-
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ve. 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:
– organiziranje, načrtovanje, usmerjanje
in koordiniranja dela z drugimi organi glede
izvajanja dela službe,
– 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.
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 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 vodja materialno tehnične službe
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
Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta
1, Maribor.
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 Vodja materialno tehnične službe«,
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
Št. 18001-7/2007/1
Ob-1920/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
vodje sektorja v Sektorju za storitve
in programe socialnega varstva v Direk
toratu za socialne zadeve.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba družboslovne ali pravne smeri oziroma visoka
strokovna izobrazba družboslovne ali pravne smeri s specializacijo, magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti,
– 7 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.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
na 4 leta 8 mesecev v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo s specializacijo ali 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:
– vodenje in organiziranje dela delovnega področja ministrstva,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– vodenje projektnih skupin,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah in
– opravljanje drugih najzahtevnejših 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,
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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 delo, družino in socialne zadeve 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 vodja sektorja opravljal v nazivu podsekretar z možnostjo napredovanja v naziv
sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas
s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, 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 oznako: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
vodja sektorja v Sektorju za storitve in programe socialnega varstva« na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, 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:
gp.mddsz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Biserka Vuk, tel. 01/369-77-80.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 18001-8/2007/1
Ob-1921/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
svetovalca/svetovalke v Službi za
kontrolo, nadzor, evalvacijo programov
in preprečevanje dela in zaposlovanja na
črno v Direktoratu za trg dela in zapo
slovanje.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri,
– 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– strokovni izpit s področja stroke (izbrani kandidat ga lahko opravi v roku 6 mesecev od sklenitve delovnega razmerja),
– 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,
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– 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
na 7 mesecev v primeru, da ima kandidat
univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo ali 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:
– 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,
– pomoč pri pripravi metodologije in
predpisov za nadzor programov zaposlovanja in kontrolo ukrepov ESS,
– nadzor programov zaposlovanja in
kontrola ukrepov ESS,
– nadzor nad ZRSZ in drugimi osebami
na področju zaposlovanja in
– priprava zbirnih poročil in odobritev
zahtevkov za povračilo sredstev ESS.
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 delo, družino in socialne zadeve 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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, 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 oznako: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalca v Službi za kontrolo, nadzor,
evalvacijo programov in preprečevanje dela
in zaposlovanja na črno« na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, 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:
gp.mddsz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje mag. Darja Hribernik, tel.
01/369-77-80.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 18001-9/2007
Ob-1922/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
vodje sektorja v Sektorju za upravno
pravne zadeve v Direktoratu za socialne
zadeve.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba pravne smeri oziroma visoka strokovna izobrazba ali pravne smeri s specializacijo, magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti,
– 7 let delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– opravljen strokovni izpit iz splošnega
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.
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
na 4 leta 8 mesecev v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo s specializacijo ali z magisterijem znanosti ali doktoratom
znanosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni iz-

pit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– vodenje in organiziranje dela delovnega področja ministrstva,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– vodenje upravnih postopkih v zadevah
na drugi stopnji,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah in
– opravljanje drugih najzahtevnejših 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. potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz splošnega upravnega postopka,
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 Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve 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 vodja sektorja opravljal v nazivu podsekretar z možnostjo napredovanja v naziv
sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas
s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, 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 oznako: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
vodja sektorja v Sektorju za storitve in programe socialnega varstva« na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, 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:
gp.mddsz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Biserka Vuk, tel. 01/369-77-67.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 18001-1-10/2007/1
Ob-1923/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo dveh prostih
uradniških delovnih mest:
svetovalca/svetovalke v Službi za
mednarodno sodelovanje in evropske
zadeve.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne ali pravne smeri,
– 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– višja raven znanja angleškega jezika
in osnovna raven znanja še 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 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
na 7 mesecev v primeru, da ima kandidat
univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo ali 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:
– 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 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. dokazilo o znanju tujih jezikov ali izjavo,
3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
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dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve 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
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, 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 oznako: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
svetovalca v Službi za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve« na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, 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:
gp.mddsz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Biserka Vuk, tel. 01/369-77-67.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Druge objave
Št. 478-37/2007
Ob-1823/07
Mestna občina Koper na podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
47/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 56/02),
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03),
sklepa Občinskega sveta Mestne občine
Koper, št. K4652-144/2004 z dne 20. julij
2006 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišča v lasti Mestne
občine Koper
1. Predmet prodaje je naslednja nepremičnina: zemljišče s parc. št. 1598/5 k.o Koper v skupni izmeri 490 m2, za izklicno ceno
19,270.174,80 SIT na dan 31. 12. 2006 oziroma 80.413,02 € na dan 1. 1. 2007.
2. Izklicna cena zemljišča je izračunana
na dan 31. 12. 2006 in bo revalorizirana na
dan sklenitve pogodbe.
3. V ceno zemljišča ni vključen 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
4. Zemljišče se prodaja po načelu videno-kupljeno.
5. Zemljišče s parc. št. 1598/5 k.o Koper
je funkcionalno zemljišče, ki v naravi obkroža poslovno stavbo, z naslovom Pristaniška
8, katera stoji na zemljišču s parc. št. 1606
k.o Koper. Zemljišče se nahaja na območju, ki se ureja z Odlokom o spremembah
in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu
Večnamenska dvorana v Kopru (Uradna objava, št. 13/99).
6. Rok plačila kupnine: najkasneje v 8.
dneh od sklenitve pogodbe. Neupoštevanje
pogodbenih rokov plačila s strani kupca je
razlog za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe, ob kateri si Mestna občina Koper obdrži
vplačano varščino.
7. Kupec pridobi lastninsko pravico po
plačilu celotne kupnine.
8. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.
9. Obravnavane bodo pisne ponudbe,
ki bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper z oznako za javni razpis, št.
478-37/2007 s pripisom »ponudba za parcelo št. 1598/5 k.o. Koper – Ne odpiraj« najkasneje do vključno ponedeljka 12. 2. 2007 do
9. ure. Na ovojnici mora biti naveden naziv
oziroma ime ponudnika.
10. Ponudba za nakup zemljišča mora
vsebovati naslednje elemente:
– številko parcele, ki je predmet po
nudbe,
– višino ponujene cene brez DDV, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne,
– dokazilo o plačani varščini in številko
transakcijskega računa za vračilo varščine
in banke v primeru, da ponudnik ne uspe s
svojo ponudbo,
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe
oziroma izpisek iz sodnega registra in ID
štev. za DDV za pravne osebe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.

11. Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino v višini 10% od izhodiščne cene stavbnega zemljišča brez DDV,
katera mora biti nakazana na podračun
proračuna Mestne občine Koper pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila (UJP)
– Urad Koper številka: 01250-0100005794,
obvezni sklic na številko 00 478-37-2007.
Varščina mora biti vplačana do ponedeljka 12. 2. 2007 do 9.ure. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v
petnajstih dneh po sprejemu sklepa o izbiri,
uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri
plačilu kupnine.
12. Ponudba se šteje za popolno, če
vsebuje vse sestavine iz 10. točke javnega
razpisa.
13. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
umakne ali jo dopolni do roka za sprejem
ponudbe, ki je določen v javnem razpisu; v
primeru umika ponudbe se plačana garancija za resnost (varščina) ponudbe ne vrne.
14. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika bo komisijska, izbran
bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za
posamezno zemljišče.
15. O izbiri najugodnejšega ponudnika
ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike,
ki so sodelovali na javnem razpisu in sicer
predvidoma v roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec
bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega
ponudnika najkasneje v roku petnajst dni od
datuma odpiranja ponudb. Odločitev župana
je dokončna.
16. Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek prodaje, ne da bi za to
navedla razloge.
17. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
18. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin.
19. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost, stroške notarskih storitev
ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača
kupec zemljišča.
20. Mestna občina Koper si obdrži
predkupno pravico pri nadaljnji prodaji zemljišča in služnost za potrebe izgradnje
objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture. Omejitve lastninske pravice
se vpišejo v zemljiško knjigo. Pri načrtovanju in izvajanju posegov v ureditvenem
območju je potrebno upoštevati smernice
in projektne pogoje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki so del lokacijskega načrta.
21. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03
in 77/03).
22. Javno odpiranje ponudb bo v torek
13. 2. 2007 ob 9. uri v sejni sobi Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, pritličje.
23. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom
lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel.
05/66-46-273, v času uradnih ur.
Mestna občina Koper

Št. 110-25/2007-31111
Ob-1798/07
Na podlagi drugega odstavka 71. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 41/06 – uradno prečiščeno besedilo in
zadnje spremembe št. 127/06), Ministrstvo
za pravosodje objavlja
javni poziv
okrajnim sodnikom, k vložitvi prijav za
dodelitev enega okrajnega sodnika na delo
na Ministrstvo za pravosodje.
Okrajni sodnik bo dodeljen za opravljanje
zahtevnejših strokovnih nalog na kazensko
pravnem področju.
Predvideni čas dodelitve je 2 leti.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu RS na
naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-1813/07
Vabilo k oddaji ponudb
za gradbeno vzdrževalna dela v času
remonta in intervencijska gradbeno
vzdrževalna dela
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje na podlagi točke 5.3
svojega organizacijskega predpisa o izvedbi postopkov naročil velike vrednosti, vabi
ponudnike k oddaji ponudb za: gradbeno
vzdrževalna dela v času remonta in intervencijska gradbeno vzdrževalna dela.
Ponudba se izdela v celoti.
Naročnik bo izvajalca izbral na podlagi
pogojev in meril opredeljenih v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je na voljo v Termoelektrarni Trbovlje d.o.o., Ob
železnici 27, Trbovlje pri Aniti Žučko,
tel. 03/56-51-250. Dvigniti jo je mogoče vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Cena razpisne dokumentacije je 40 EUR.
Znesek je potrebno nakazati na TRR
26330-0012039086 s pripisom »RD –
Gradbeno vzdrževalna dela v času remonta in intervencijska gradbeno vzdrževalna
dela«. Ponudniki morajo za dvig dokumentacije predložiti potrdilo o plačilu razpisne
dokumentacije ter navedbo podatkov ponudnika (naziv, naslov, davčna številka).
Ponudniki lahko zahtevajo razpisno dokumentacijo tudi po pošti.
Pojasnila v zvezi z razpisom lahko dobijo
zainteresirani ponudniki v Termoelektrarni
Trbovlje pri Dušanu Rotar.
Rok za oddajo ponudb je 12. 2. 2007
do 12. ure.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
Ob-1837/07
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva
ul. 2, Ljubljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 2/07 – UPB3)
določa in objavlja datum nastopa poslovanja
notarja.
1. 2. 2007 prične s poslovanjem notarka
Frančiška Persea Cetin v Mozirju, Šmihelska c. 2.
Notarska zbornica Slovenije
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Ob-1838/07
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva
ul. 2, Ljubljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 2/07 – UPB3)
določa in objavlja datum nastopa poslovanja
notarja.
5. 2. 2007 prične s poslovanjem notarka
Branka Bradeško v Tržiču, Trg svobode 18.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-1521/07
Stečajni upravitelj v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Tovarna meril Koples
d.o.o. – v stečaju, Francetova 16, Slovenj
Gradec, na podlagi pravnomočnega sklepa
stečajnega senata opr. št. St 9/2003 z dne
3. 10. 2006 objavlja:
Odreja se prodaja dela premoženja
stečajnega dolžnika Tovarne meril Koples
d.o.o. – v stečaju, Francetova 16, Slovenj
Gradec z zbiranjem ponudb, in sicer:
I. Predmet prodaje: terjatev stečajnega
dolžnika Tovarna meril Koples d.o.o. – v
stečaju, Francetova cesta 16, 2380 Slovenj
Gradec do družbe Präsident Messwerkzeugfabrik GmbH, Im Meisenfeld 26, 32602
Vlotho-Exter, Nemčija, ki je v stečaju, v višini
141.364,83 EUR.
Terjatev se prodaja za najnižjo ceno
28.273 EUR.
Ponudniki naj pošljejo svoje ponudbe v
zaprti ovojnici v 15 dneh od objave tega
razpisa v Uradnem listu RS (dan objave
se ne šteje), na Okrožno sodišče v Slovenj
Gradcu, z oznako: »St 9/2003 Ponudba za
odkup – ne odpiraj!«.
II. Pogoji prodaje
Ponujena cena je lahko tudi nižja od najnižje cene, vendar pa v tem primeru ponudba prodajalca ne veže na sklenitev pogodbe
in bo o tem odločal stečajni senat.
Ponudniki morajo v ponudbi, ki jo za
pravno osebo podpiše zakoniti zastopnik
navesti točen naslov oziroma ime firme,
predmet ponudbe in ponujeni znesek. K ponudbi mora biti obvezno priloženo potrdilo
o plačilu 10% varščine (overjeni prenosni
nalog za pravne osebe ali položnica za fizične osebe), fizične osebe morajo k ponudbi
predložiti potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije, pravne osebe pa največ 10 dni
star izpisek iz sodnega registra. Predložiti
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morajo tudi javno listino ali izjavo iz četrtega
odstavka 153. člena ZPPSL.
Ponudniki ne morejo biti fizične in pravne
osebe, določene v 153. členu ZPPSL, to so
določeni bivši zaposleni, člani nadzornega
sveta, prokuristi in njihovi družinski člani in
določeni sorodniki ter pravne osebe, katerih
delež pripada prej navedenim fizičnim osebam in presega delež 10 odstotkov celotnega osnovnega kapitala te pravne osebe.
Ponudniki so dolžni plačati varščino v višini 10% od objavljene izklicne cene na transakcijski račun stečajnega dolžnika, številka
25100-9700485255, odprt pri Probanki d.d.,
s pripisom »Ponudba za odkup St 9/2003«
in vplačilo dokazati s predložitvijo kopije nakazila kot prilogo ponudbe.
Varščina se izbranemu ponudniku všteje
v kupnino, drugim pa brez obresti vrne v
roku 3 dni po zaključku izbora.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločeno v roku 8 dni od dneva, ko bo potekel rok za zbiranje ponudb.
III. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine
Izbrani ponudnik je dolžan celotno kupnino plačati v roku 8 dni od prejema obvestila
o izbiri, kupnino pa plačati v celoti v roku 8
dni šteto od dneva podpisa kupoprodajne
pogodbe. Če kupnine ne plača v tem roku
in plačila ustrezno ne zavaruje, velja, da
je odstopil od nakupa in prodaja se razveljavi, plačana varščina ali del kupnine se
mu ne vrne in zapade v korist stečajnega
dolžnika.
Plačilo kupnine se lahko tudi odloži za
obdobje dveh mesecev od sklenitve pogodbe, vendar mora kupec do roka za plačilo
kupnine zagotoviti in predložiti nepreklicno
in brezpogojno garancijo prvovrstne banke
na prvi poziv in za znesek kupnine.
Davek na dodano vrednost ter vse stroške v zvezi s sklenitvijo prodajne pogodbe
in druge stroške v zvezi s prenosom terjatve
je dolžan poravnati kupec.
Poziv z zbiranjem ponudb se objavi v
Uradnem listu RS in na oglasni deski Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu.
Vse informacije glede prodaje je možno
dobiti pri stečajnem upravitelju odvetniku
mag. Miranu Kosu, Koroška 14, Ravne na
Koroškem, oziroma na tel. 02/82-22-286, po
predhodnem dogovoru.
Tovarna meril Koples d.o.o. – v stečaju
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Evidence sindikatov
Št. 101-25/2006-2
Ob-1576/07
1. Upravna enota Kranj sprejme v hrambo pravila Sindikata zavoda SVIZ Gimnazije
Kranj z dne 12. 9. 2006. Naziv sindikata
je Sindikat vzgoje, izobraževanja, znano
sti in kulture Slovenije Gimnazije Kranj
(SVIZ Gimnazije Kranj), s sedežem v Kra
nju, Koroška cesta 13.
2. Pravila iz prve točke se vpišejo v evidenco statutov in pravil sindikatov pri tem
organu, pod zaporedno številko 68, hkrati
pa se tu izbrišejo pravila sindikata zavoda
Gimnazije Kranj z dne 16. 11. 1993.

Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-135/2006-7
Ob-1814/07
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 18. 1.
2007 na podlagi priglasitve izdal odločbo,
v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38.
člena Zakona o preprečevanju omejevanja
konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da priglašeni koncentraciji družb Pro
dukcija Plus, storitveno podjetje, d.o.o.,
Kranjčeva 26, 1521 Ljubljana, in Televi
deo, d.o.o., Mala vas 23b, 1000 Ljubljana,
ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s
pravili konkurence.
Do koncentracije bo prišlo s pridobitvijo
100% poslovnega deleža v družbi Televideo
s strani družbe Produkcija Plus.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov o trgu prodaje oglasnega časa v televizijskih programih Urad
ugotavlja, da v zvezi z obravnavano koncentracijo ni izkazan resen sum o neskladnosti
koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1463/07
NT&RC d.o.o., Prešernova 19, 3000
Celje, podjetje je izdajatelj tednika Novi
tednik in radia Radio Celje. Oba medija
se financirata iz lastnih virov.
Izdajatelj: Podjetje NT&RC d.o.o., Prešernova 19, 3000 Celje.
Struktura kapitala:
– Atka prima – 30%,
– Srečko Šrot – 17,63%,
– Anica Šrot Aužner – 12,42%,
– Atka d.o.o. – 7,80%,
– Zdenka Batistič – 6,43%,
– zaposleni in bivši zaposleni – 25,72%.
Ob-1464/07
Ime, priimek in stalno prebivališče fizičnih oseb, ki imajo v premoženju družbe
Tv Celje d.o.o. najmanj pet odstotni delež
kapitala:
– Ivan Pfeifer, Polzela 76, 3313 Polzela
– 51%,
– Janko Šopar, Ul. Matevža Haceta 12,
3000 Celje – 49%.
Ob-1469/07
Televizijski program: Televizija Ptuj.
Izdajatelj: Videoprodukcija Martin Ivanuša s.p.
Sedež: Slomškova 9, 2250 Ptuj.
Lastniški delež: 100% lastnik: Videoprodukcija Martin Ivanuša s.p.
Člani organa upravljanja: Martin Iva
nuša.
Ob-1470/07
Pravna oseba: ATV Babnik & CO d.n.o.
Sedež: Pokopališka pot 8, 1270 Litija.

Produkcija programa: ATV Signal Litija.
Lastniški in upravljalski delež: Franc
Babnik, Pokopališka pot 8, 1270 Litija,
100% lastnik in upravljalec.
Ob-1570/07
Medij: Radio Tartini.
Izdajatelj: Šu&Co d.o.o., Trg 1. maja 3,
6330 Piran, davčna številka: SI71169709.
Ime in priimek fizičnih in pravnih oseb,
ki imajo v premoženju izdajatelja najmanj
5odstotni delež kapitala:
– Ivo Šuto, Trg 1. maja 3, Piran
(26,20%),
– Žiga Šuto, Trg 1. maja 3, Piran
(26,20%),
– Matija Zajec, Preradovičeva ul. 8, Ljubljana (25,20%),
– Traffic design d.o.o., Velika čolnarska
15, Ljubljana (22,50%).
Ob-1824/07
Ime medijev: Moj Radio, Moj Radio 1.
Izdajatelj, upravljalec in lastnik je Boris
Sušin, s.p., Kidričeva 2b, 3320 Velenje.
Ob-1925/07
Javno glasilo: Televizija TeleVal.
Ime medija: Televizija TeleVal, Nikova
ulica 9, 2230 Lenart.
Izdajatelj: TeleFilm, Silvo Lešnik, s.p.,
Zg. Voličina 86, 2232 Voličina.
Lastnik: Silvo Lešnik, Zg. Voličina 86,
2232 Voličina (100% lastnik).
Viri financiranja: televizijska produkcija,
ekonomska propaganda (reklamni oglasi).
Direktor: Silvo Lešnik, Zg. Voličina 86,
2232 Voličina.
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Objave gospodarskih družb
Ob-1471/07
Na podlagi 11. in 532. člena ZGD-1 obveščamo, da je družba Partner IN, naložbe
in svetovanje, d.o.o. pridobila večino delnic
družbe TPV trženje in proizvodnja opreme
vozil d.d., Kandijska cesta 60, Novo mesto.
Iz izpiska iz KDD z dne 16. 1. 2007 je
razvidno, da je družba Partner IN, naložbe
in svetovanje, d.o.o. imetnica 54.000 delnic
TPV d.d. (z oznako TPVG).
TPV d.d.
predsednik uprave – generalni direktor
Vladimir Gregor Bahč

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-1825/07
Popravek
V objavi sklepa o zmanjšanju osnovnega
kapitala družbe Novum, d.o.o., Celovška cesta 73, 1000 Ljubljana, objavljeni v Uradnem
listu RS, št. 5 z dne 19. 1. 2007, Ob-285/06,
se prvi odstavek popravi in pravilno glasi:
Osnovni kapital družbe, ki znaša
59.422,00 EUR se zmanjša za znesek
51.922,00 EUR, tako, da znaša nominalni
znesek osnovnega kapitala 7.500,00 EUR.
Uredništvo

Sklici skupščin
Št. 01/2007
Sklicujem

Ob-1566/07

skupščino
delničarjev družbe Gradnje, gradbeno
podjetje Kranj, d.d., v likvidacijij,
Struževo 3b, Kranj,
ki bo dne 9. 3. 2007 ob 10. uri na sedežu družbe v Kranju, Struževo 3b z dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine in potrdi vabljeni notar.
2. Sprejem poročila o poteku postopka
redne likvidacije.
Predlog sklepa: skupščina družbe je v
skladu z določili 416. člena ZGD, sprejela
poročilo likvidacijskega upravitelja o poteku postopka prostovoljne likvidacije družbe.
Poročilo o poteku likvidacijskega postopka
je sestavni del tega sklepa. Poslovne knjige,
knjigovodska dokumentacija in dokumentacija o likvidacijskem postopku, se po zaključenem postopku prostovoljne likvidacije
shrani največjem delničarju Jožetu Jeriču,
Velesovo 41, 4207 Cerklje.
3. Sprejem sklepa o razdelitvi premoženja po zaključenem postopku redne likvidacije družbe.
Predlog sklepa:

3.1. Skupščina družbe je v skladu z določili 416. člena ZGD, sprejela predlog razdelitve premoženja delničarjem po zaključenem
postopku redne likvidacije družbe, ki je sestavni del tega sklepa.
3.2. Na osnovi tega sklepa, se rezervirajo in začasno zadržijo sredstva za kritje
stroškov v zvezi z zaključitvijo postopka prostovoljne likvidacije in morebitnih nepredvidenih stroškov, nastalih v postopku prenehanja družbe zaradi redne likvidacije.
V zvezi z zaključitvijo postopka prostovoljne likvidacije se začasno zadržijo in
rezervirajo sredstva za plačilo poslovnih
stroškov po sprejemu sklepa o zaključku
postopka redne likvidacije (sodne in druge
takse, poštne storitve in druge storitve, odvetniške storitve, plačilo še neporavnanih
stroškov upravitelja do dneva prenehanja
zaposlitve, stroški notarja itd.).
Rezervirana sredstva se z dnem izbrisa
družbe iz sodnega registra, deponirajo v notarski pisarni Murnik Marije iz Kranja.
Po zaključku postopkov prostovoljne likvidacije in pokritju nastalih stroškov redne
likvidacije, se preostanek rezerviranih in deponiranih sredstev, razdeli delničarjem po
enakem ključu kot se glasi sprejeti predlog
razdelitve preostanka premoženja. Morebitni primanjkljaj sredstev za kritje stroškov pa
gre v breme delničarjem, ki so bili udeleženi
pri razdelitvi premoženja po enakem ključu
kot se glasi sprejeti predlog razdelitve premoženja.
3.3. Razdelitev preostanka premoženja
po zaključku redne likvidacije. Do razdelitve
premoženja so upravičeni delničarji, imetniki
navadnih imenskih delnic, vpisani v delniško
knjigo, ki se vodi na sedežu družbe, na dan
sklica skupščine. Predlog razdelitve premoženja po zaključku prostovoljne likvidacije je
sestavni del tega sklepa. Delničarjem se v
roku 30 dni po sprejemu sklepa skupščine
o sprejemu predloga razdelitve premoženja,
razdelijo in izplačajo sredstva iz razdelitve
na njihov račun, ki so ga javili likvidacijskemu upravitelju.
V primeru da delničar ne sporoči računa
upravitelju, se pripadajoča sredstva deponirajo v notarski pisarni Murnik Marije iz
Kranja.
4. Sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra po zaključku likvidacijskega postopka.
Predlog sklepa: po zaključku postopkov iz prejšnje točke, likvidacijski upravitelj poda pristojnemu okrožnemu sodišču v
Kranju predlog za izbris družbe iz sodnega
registra.
Predlogi sklepov skupščine, poročilo o
poteku postopka prostovoljne likvidacije in
predlog razdelitve premoženja, so na razpolago delničarjem, pri likvidacijskem upravitelju na naslovu družbe, 27 dni pred pričetkom zasedanja skupščine, vsak delovnik
od 10. do 13. ure. Pravico do udeležbe in
glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji,
ki so vpisani v knjigo delničarjev deset dni
pred sejo skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini je
prispela na sedež družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci
pa morajo predložiti pravilno izpolnjena po-

oblastila. Prijavljeni udeleženci se morajo,
vsaj pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v seznam udeležencev.
Likvidacijski upravitelj
Št. 3/07
Ob-1800/07
Na podlagi prvega odstavka 24. člena
statuta delniške družbe Pecivo d.d. Nova
Gorica in 295. ter 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicuje uprava družbe
skupščino
družbe Pecivo pekarstvo in
slaščičarstvo d.d. Nova Gorica, s
sedežem v Novi Gorici, Rejčeva 26,
ki bo dne 28. februarja 2007 ob 14. uri v
sejni dvorani Obrtne Zbornice v Novi Gorici,
Ulica Gradnikove brigade št. 6, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli predsednik nadzornega sveta Jožef Saksida.
Za preštevalki glasov se izvolita Janja
Gorkič in Alojzija Jarc.
Za sestavo notarskega zapisnika skupščine se pooblasti notarka Zdenka Gustinčič
iz Nove Gorice.
Na podlagi poročila preštevalk glasov
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.
2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2005 in pisnega poročila nadzornega
sveta k letnemu poročilu.
Uprava predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina se je seznanila
z letnim poročilom družbe za poslovno leto
2005 s pisnim poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja
družbe v preteklem poslovnem letu, ki ga je
skladno z 282. členom ZGD-1 predložil nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino,
da je potrdil letno poročilo za leto 2005.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava na podlagi zahtevka delničarjev
po 296. členu ZGD-1 predlaga skupščini
sprejem naslednjega sklepa:
a) Bilančni dobiček v višini 323,085.285,71
SIT (1,348.211,01 €) je sestavljen iz prenesenega dobička iz preteklih let v višini
304,348.127,71 SIT (1,270.022,23 €) in čistega dobička leta 2005 v višini 18,737.158
SIT (78.188,77 €);
– za izplačilo dividend se uporabi del čistega dobička iz poslovnega leta 1997 in del
iz poslovnega leta 1998 v višini 32,000.000
SIT (133.533,63 €);
– preostali del bilančnega dobička v višini 291,085.285,71 SIT (1,214.677,37 €)
ostane nerazporejen.
b) Skupščina ne potrdi in ne odobri dela
uprave in nadzornega sveta družbe Pecivo
d.d. v poslovnem letu 2005, zato jima ne
podeli razrešnice za delo v poslovnem letu
2005.
4. Sklepanje o prodaji lastnih delnic.
Uprava predlaga skupščini družbe sprejem naslednjega sklepa:
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Družba ima v lasti 831 lastnih delnic, ki
jih je v preteklosti odkupila od delničarjev
z namenom, da jih ponudi v odkup novim
zaposlenim za nedoločen čas. Delnice so
navadne, z glasovalno pravico.
831 lastnih navadnih delnic se ponudi v
odkup delavcem družbe, zaposlenim za nedoločen čas. Ob tem se izključi prednostna
pravica aktualnih delničarjev družbe. Delavcem, ki se jim delnice ponudijo, določi prodajno ceno in pogoje nakupa uprava družbe, h konkretnim prodajam pa daje soglasje
nadzorni svet v skladu s statutom.
5. Odpoklic člana nadzornega sveta:
Uprava na podlagi zahtevka delničarjev
po 296. členu ZGD-1 predlaga skupščini
družbe sprejem naslednjega sklepa: odpokliče se član nadzornega sveta Jožef Saksida. Ugotovi se, da prevzame njegovo mesto
Nevenka Kocina, ki je že bila izvoljena za
nadomestno članico nadzornega sveta dne
29. 9. 2004.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda, letnim
poročilom in poročilom nadzornega sveta je
delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
na sedežu družbe v Novi Gorici, Rejčeva
26, vsak delavnik od 9. do 12. ure, od 28. 1.
2007 do 28. 2. 2007.
Način glasovanja
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda, glasujejo delničarji, imetniki
navadnih delnic.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini imajo vsi
delničarji.
Imetnikom prednostnih delnic, katerih
glasovalna pravica je po statutu izključena in so na skupščino vabljeni, ni potrebno
predhodno najaviti svoje udeležbe.
Pravico uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, imetniki
navadnih delnic, vpisani v delniško knjigo
družbe, ki se vodi pri izdajatelju delnic ter
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo
udeležbo pisno prijavijo najkasneje tri dni
pred skupščino v tajništvu uprave na sede-

žu družbe v Novi Gorici, Rejčeva 26. Prijava udeležbe delničarja je pravočasna, če
na sedež družbe prispe do vključno 25. 2.
2007. Pooblaščenec delničarja mora prijavi
udeležbe priložiti tudi pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati splošne
podatke: za fizične osebe ime in priimek
ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca,
kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za
pravne osebe pa ime in priimek ter naslov
pooblaščenca in firmo, sedež ter podpis in
žig pooblastitelja. Udeleženci se ob prihodu
identificirajo z osebnimi izkaznicami. Vsaka
delnica daje delničarju en glas. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
istega dne, to je 28. 2. 2007 v isti dvorani.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Pecivo d.d.
uprava
Stojan Križaj
Ob-1801/07
Na podlagi določil statuta IMP Telekom,
d.d. sklicujem
11. redno sejo skupščine
delniške družbe IMP Telekom, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 26. 2. 2007, ob 15.
uri, na sedežu družbe IMP Telekom, d.d., v
Ljubljani, Vojkova 58 – sejna soba, v stari
upravni zgradbi – pritličje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in sprejem
dnevnega reda skupščine.
Predlogi sklepov:
a) Ugotovi se sklepčnost skupščine.
b) Izvolijo se delovna telesa po predlogu
uprave.
c) Ugotovi se prisotnost notarja.
d) Sprejme se dnevni red zasedanja
skupščine.
2. Prenos delnic manjšinskih delničarjev
na glavnega delničarja.
Predlog sklepa št. 2.1.: na predlog delničarja Erar, proizvodnja, posredništvo, tr-
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govina, najem in storitve, d.o.o., Šentiljska
cesta 49, 2000 Maribor, matična številka:
2158973, kot glavnega delničarja, ki je skladno z drugim odstavkom 384. člena ZGD-1
imetnik delnic, ki presegajo 90% osnovnega
kapitala družbe oziroma glasovalnih pravic,
se delnice preostalih delničarjev (manjšinskih delničarjev) prenesejo na glavnega
delničarja.
Predlog sklepa št. 2.2.: z vpisom sklepa
prenosa delnic v sodni register preidejo vse
delnice manjšinskih delničarjev na glavnega
delničarja.
Predlog sklepa št. 2.3.: glavni delničar
je dolžan po vpisu sklepa o prenosu delnic
v sodni register plačati manjšinskim delničarjem denarno odpravnino v znesku 9,20
EUR po delnici.
3. Oblikovanje rezerv za lastne delnice.
Predlog sklepa št. 3.1.: iz nerazporejenega čistega dobička se oblikujejo rezerve
za lastne delnice v višini 560.369,72 EUR
oziroma 134,287.000 SIT z namenom umika
delnic za zmanjšanje osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino je s predlogi sklepov, delničarjem na vpogled vsak delovni
dan na sedežu družbe v Ljubljani, Vojkova
58, v tajništvu uprave delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji skladno s statutom oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničarji morajo najmanj tri dni pred
skupščino prijaviti svojo udeležbo na skupščini, kar je pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov,
EMŠO, oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja.
Pooblastila morajo biti na sedežu družbe
prav tako najkasneje 3 dni pred skupščino.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano pri vpisu v seznam
prisotnosti. Vsaka delnica daje en glas.
IMP Telekom, d.d.
korporativni direktor
Vladimir Palčec
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Zavarovanja terjatev
SV 97/2007
Ob-2057/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 97/2007 z dne 22. 1.
2007, je stanovanje št. 9/III v bloku v Mariboru, Antoličičeva 24 – parc. št. 1606/3,
1756/1 in 1602/2 k.o. Sp. Radvanje, solast
Strohmayer Jožefa in Strohmayer Viktorije,
obeh stanujočih Maribor, Antoličičeva 24, na
temelju prodajne pogodbe št. 362-01-439/92
z dne 17. 2. 1993, zastavljeno v korist Banke Sparkasse d.d., za zavarovanje denarne
terjatve v višini 27.000 EUR s pp.
SV 64/07
Ob-2058/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV 64/07 z dne 23. 1. 2007,
je bila nepremičnina, stanovanje št. 17 v stanovanjski hiši Polzela 210, v skupni izmeri
50,99 m2, stoječe na parc. št. 617, vpisana v
vložku št. 1129 k.o. Polzela, last kreditojemalcev in zastaviteljev vsakega do polovice, na
podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne
29. 5. 2001, sklenjene med Polzelo tovarno
nogavic, d.d., Polzela, kot prodajalko in kreditojemalcema in zastaviteljema, kot kupcema,
zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank
Eberndorf, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, s sedežem na naslovu Bahnstase 22, 9141 Eberndorf, Avstrija, enolična
identifikacijska številka 1870653, za zavarovanje denarne terjatve na podlagi pogodbe za obročni kredit v znesku 16.115 EUR,
z zapadlostjo zadnje anuitete 20. 8. 2021,
s pogodbeno obrestno mero 7,5% in skupno letno efektivno obrestno mero, ki na dan
sklenitve te pogodbe znaša 8,22 odstotkov,
ter možnostjo predčasne zapadlosti kredita,
v primeru zamude z zamudnimi obrestmi in
stroški, vključno s stroški, ki bi jih upnica z
uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 46/07
Ob-2059/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 46/07 z dne 19. 1.
2007, je bilo zastavljeno stanovanje št. 139,
z ident. št. 2636-193-138, v 13. nadstropju
stanovanjske stavbe na naslov Ljubljana,
Glavarjeva ulica 47, ki je last zastavitelja
Kežman Stanka, Mali Obrež 31, 8257 Dobova. Stanovanje je zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg
republike 2, 1000 Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 50.100 EUR s
pripadki.
SV 46/07
Ob-2060/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek
iz Murske Sobote, opravilna številka SV
46/07 z dne 18. 1. 2007, je bilo stanovanje v skupni izmeri 76,68 m², ki obsega
dnevno sobo 20,29 m², sobo 16,24 m², kabinet 8,64 m², kuhinjo 11,54 m², shrambo
– garderobo 2,20 m², kopalnico 3,68 m², WC
1,51 m², predsobo 7,12 m², drugo 4,38 m²,
ložo, klet 1,08 m², ki se nahaja na naslovu
Lendavska ulica 25, Murska Sobota, in sicer v stavbi z identifikatorjem 03733, ki stoji
na parceli številka 246/6 katastrska občina

Murska Sobota, in sta ga zastavna dolžnika
pridobila po prodajni pogodbi, sklenjeni dne
21. 12. 2006, s prodajalko Pomurske mlekarne d.d., zastavljeno v korist upnice Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka
5446546, za zavarovanje izvršljive denarne
terjatve v višini 59.100 CHF s pripadki.
SV 52/07
Ob-2061/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz
Murske Sobote, opravilna številka SV 52/07
z dne 19. 1. 2007, je bilo stanovanje številka 2, v skupni izmeri 30,38 m², ki se sestoji
iz kuhinje, sobe in kopalnice ter kletnih in
ostalih skupnih prostorov in naprav, ki se
nahaja v pritličju stanovanjskega bloka v
stavbi z identifikacijsko številko 1908.ES,
stoječi na parceli številka 1035 katastrska
občina Murska Sobota, na naslovu Murska
Sobota, Slomškova ulica 66, in ga je zastavna dolžnica pridobila po prodajni pogodbi,
sklenjeni dne 12. 1. 1998, s prodajalko Papič Ireno in stanovanje številka 3, v skupni
izmeri 26,53 m², ki obsega predsobo, sobo,
kopalnico z WC in kletni prostor, ki se nahaja v pritličju stanovanjskega bloka v stavbi
z identifikacijsko številko 1908.ES, stoječi
na parceli številka 1035 katastrska občina
Murska Sobota, na naslovu Murska Sobota, Slomškova ulica 66, ki ga je zastavna
dolžnica pridobila po kupoprodajni pogodbi,
sklenjeni dne 16. 2. 2000, s prodajalcem
Toth Damijanom, zastavljeni v korist upnice
Banke Koper d.d., Koper, Pristaniška 14,
6000 Koper, matična številka 5092221, za
zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 40.000 EUR s pripadki.
SV 38/07
Ob-2062/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 38/07 z dne 18. 1.
2007, je nepremičnina, stanovanje št. 3 v
izmeri 42,62 m2, s kletnim prostorom št. 3
v izmeri 9,70 m2, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi v Mariboru, Vinarje 9A, stoječi
na parc. št. 298/6, vpisani pri vl. št. 1100,
k.o. Krčevina, ki je do celote last Maje Trajkovski, stanujoče Vinarje 9A, Maribor, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 11. 2. 2002
in aneksa k prodajni pogodbi z dne 12. 3.
2002, zastavljena v korist upnice Posojilnice
– Bank Št. Jakob v Rožu, Št. Jakob v Rožu,
Republika Avstrija, id. št. 1870769, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnice Maje
Trajkovski, stanujoče Vinarje 9A, Maribor, v
višini 37.500 EUR s pripadki.
SV 52/07
Ob-2063/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 52/07 z dne 18. 1.
2006, je bila nepremičnina, stanovanje št.
3, v skupni izmeri 53,55 m2, v večstanovanjski hiši v Mariboru na naslovu Valvasorjeva
ulica 46 – prej Leningrajska ulica 4, stoječa
na parc. št. 19, pri vl. št. 1208, k.o. Tabor,
pridobljena na podlagi prodajne pogodbe
z dne 19. 12. 1994, št. 687/94, sklenjena
med Stanovanjskim skladom Občine Ma-

ribor, na podlagi določil Stanovanjskega
zakona – kot prodajalcem in Voh Darkom,
EMŠO 2905950500239, stanujočim na naslovu Valvasorjeva ulica 46, 2000 Maribor,
zastavljena v korist banke – upnice Raiffeisenbank Eberndorf registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s sedežem
na naslovu Bahnstraße 22, enolična identifikacijska številka 1870653, 9141 Eberndorf,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 5.000 EUR s pripadki, z letno obrestno mero v višini 6,25%, s trenutno skupno letno efektivno obrestno mero v višini
8,99% in 5% letnimi zamudnimi obrestmi,
z možnostjo določitve predčasne zapadlosti kredita oziroma enostranskega razdora
pogodbe s strani kreditodajalke v primerih
posebej opredeljenih v pogodbi za obročni
kredit (enkratni kredit), z zapadlostjo prvega
obroka kredita na dan 20. 2. 2007 in zapadlostjo zadnjega obroka kredita na dan
20. 2. 2012.
SV 45/07
Ob-2064/07
Na podlagi notarskega zapisa notarja Andreja Škrka, opr. št. SV 45/07 z dne
18. 1. 2007, je bilo trisobno stanovanje št.
6, v izmeri 96,42 m2, ki se nahaja v II. nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu
Koroška ulica 2a, Ljubljana, stoječega na
parceli št. 328, k.o. Bežigrad, last kreditojemalca Vena Jemeršića, Koroška ulica 2a,
Ljubljana, na podlagi sodne poravnave z
dne 23. 11. 2006, sklenjene z Ivono Ljubičić
in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 5. 12.
2006, zastavljeno v korist upnice Volksbank
– Ljudska banka d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 70.290 EUR, s pripadki.
SV 20/2007
Ob-2065/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nevenke Kovačič
iz Kopra, pod opr. št. SV 20/2007 z dne
17. 1. 2007, se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice SKB banke d.d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4,
do dolžnice Ambrozius Božene, s stalnim
prebivališčem v Kopru, Srebrničeva ulica 5,
EMŠO 0309955505434, to je za zavarovanje denarnih terjatev upnice v višini 78.451
EUR, z rokom zapadlosti 8. 2. 2031, obresti po letni obrestni meri 3mesečni Euribor
+ 1,80%, zamudnih obresti, vseh stroškov in
pripadkov, izvede z ustanovitvijo zastavne
pravice pri nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, to je stanovanje v stanovanjski
hiši v Kopru, Srebrničeva ulica 5, vpisano
v z.k. vl. št. 1326, k.o. Semedela, parc. št.
411, stanovanje št. 000, nadstropje 1, v izmeri 89,25 m2, last Ambrozius Božene do
celote, vse v korist upnice SKB banke d.d.
Ljubljana, Ajdovščina 4, z matično številko
5026237.
SV 2/07
Ob-2066/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa opr. št. SV 2/07, DK 1/07
z dne 15. 1. 2007, notarja Milana Dolgana iz Ljubljane, je na poslovnem prostoru
št. 1 v izmeri 83,51 m2, v pritličju objekta
na Celovški cesti 73 v Ljubljani, ki stoji na
parc. št. 1047/13 k.o. Spodnja Šiška, v lasti
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dolžnika in zastavitelja Dino-Pek Pekarstvo
in slaščičarstvo d.o.o., Slamnikarska ulica
1, Domžale, pridobljena zastavna pravica v
korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, za terjatev v
višini glavnice 350.000 EUR s pp.
SV 51/07
Ob-2067/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 51/07 z dne 17. 1. 2007,
je stanovanje št. 1 v izmeri 68,60 m2, v 1.
nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu
Planina 21, Kranj, stoječe na parc. št. 197/5
k.o. Huje, last zastaviteljev Romane Čaplo,
Ulica Lojzeta Hrovata 5, Kranj in Dragana
Jovanovića, Stošičeva ulica 6, Kranj, vsa-

kega do ½, na temelju prodajne pogodbe,
sklenjene dne 19. 12. 2006, s prodajalko
Marjeto Pintar, Planina 21, Kranj, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, matična številka 5026237, za zavarovanje njene denarne
terjatve v višini 54.185 EUR, z obrestno
mero 5,4% letno ter z zapadlostjo glavnice
terjatve dne 18. 1. 2022.
SV 108/07
Ob-2068/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-108/07; DK-13/07 z
dne 18. 1. 2007, je bila nepremičnina, stanovanje št. 19, z ident. št. 2640/119, v
izmeri 28,1 m2 ter klet v izmeri 1,70 m2.
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Stanovanje se nahaja II. nadstropju večstanovanjskega objekta na naslovu Polje cesta
VI/10 v Ljubljani, parc. št. 576/3 k.o. Slape,
ki je last Sabljaković Jusufa, rojenega 1. 6.
1964 in Cvijanović Snježane, rojene 1. 6.
1965, oba stanujoča Glinškova ploščad 10,
Ljubljana, kot kupca, na podlagi prodajne
pogodbe, sklenjene dne 11. 1. 2007, s prodajalcem Gasparič Matjažem, stanujočim
Polje cesta VI/10, Ljubljana, zastavljeno
v korist upnice NLB Banke Domžale d.d.,
Ljubljanska cesta 62, Domžale, matična
številka 5101727, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 50.900 EUR s pripadki, napram dolžnikoma Sabljakovič Jusufem in
Cvijanović Snježano, oba stanujoča Glinškova ploščad 10, Ljubljana.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 96/2006
Os-1472/07
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 96/2006 sklep z
dne 15. 1. 2007:
I. To sodišče je dne 13. 12. 2006 ob 14.
uri neposredno prejelo predlog za začetek
postopka prisilne poravnave med dolžnikom: Avtoservis trgovina šport Zdravko
Bregar, s.p., Jagnjenica 10 B, Radeče, ki
ga zastopa odv. dr. Konrad Plauštajner iz
Celja in njegovimi upniki, z dne 8. 12. 2006
in je dne 15. 1. 2007 ob 11.30 začelo postopek prisilne poravnave med dolžnikom:
Avtoservis trgovina šport Zdravko Bregar,
s.p., Jagnjenica 10 B, Radeče (matična številka: 5165538, ID št. za DDV: 88627322) in
njegovimi upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni 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
(15. 1. 2007).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave 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 posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (7,93 €) in največ 2000 točk (158,60 €) ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na TRR sodišča 01100-8450084902, sklic na številko:
11-42153-7110006-00960607.
III. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka da prijavijo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, številka delovnega dovoljenja L7/2000.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. Kreže Roman, Čimerno 9, Radeče,
2. RS MF, DURS, Davčni urad Celje,
Oddelek za izterjatvo,
3. Zavarovalnica Triglav d.d., Ljubljana.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave
se naloži, da položi predujem za stroške
postopka v višini 7.000 € (sedem tisoč
00/100) na TRR tukajšnjega sodišča št.

01100-6960421564, sklic na št. 5-96-2006,
v roku 8 dni po prejemu pisnega odpravka
tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 1. 2007
St 81/2006
Os-1473/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 81/2006 sklep z dne 15. 1. 2007:
I. To sodišče je dne 26. 10. 2006 ob 15.17
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Okrepče
valnica Irena Jamnišek s.p., Šmarjeta pri
Celju 27, Škofja vas, z dne 26. 10. 2006 in
je dne 15. 1. 2007 ob 11.30 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: Okrepčevalnica
Irena Jamnišek s.p., Šmarjeta pri Celju 27,
Škofja vas (matična številka: 5017816, ID št.
za DDV: 61152927).
Odslej se firma glasi: Okrepčevalnica
Irena Jamnišek s.p., Šmarjeta pri Celju 27,
Škofja vas (matična številka: 5017816, ID št.
za DDV: 61152927) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v register samostojnih podjetnikov.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati
v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v
teku, se v prijavi navede sodišče, pred
katerim teče postopek in označba spisa.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi
del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek,
do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa
morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati
s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti
eura od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(7,93 €) in največ 2000 točk (158,60 €) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 01100-8450084902 (sklic na
št. 11-42153-7110006-00810607).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo:
dne 11. aprila 2007 ob 8.30 v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 15. 1.
2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 1. 2007
St 83/2006
Os-1474/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 83/2006 sklep z dne 15. 1. 2007:
I. To sodišče v Celju je dne 27. 10. 2006
ob 11.25 prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:

Prevozi – trgovina Peter Jeršič s.p., Ce
sta pod Rifnikom 27, Šentjur, z dne 27. 10.
2006 in je dne 15. 1. 2007 ob 9.30 začelo
stečajni postopek nad dolžnikom: Prevozi
– trgovina Peter Jeršič s.p., Cesta pod Rifnikom 27, Šentjur (matična številka: 5052612,
ID št. za DDV: 90127242).
Odslej se firma glasi: Prevozi - trgovina
Peter Jeršič s.p., Cesta pod Rifnikom 27,
Šentjur (matična številka: 5052612, ID št.
za DDV: 90127242) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p. Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v register samostojnih podjetnikov.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (7,93 €) in največ 2000 točk (158,60 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 011008450084902 (sklic na
št. 11-42153-7110006-00830607).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo:
dne 11. aprila 2007 ob 9. uri v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 15. 1.
2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 1. 2007
St 10/2007
Os-1475/07
To sodišče je s sklepom St 10/2007 dne
12. 1. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Hineco d.o.o., Vinterca 53, Lju
bljana, matična številka 5841879, davčna
številka 43887937.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Katarina Benedik, odvetnica 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
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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 16. 4. 2007 ob 14. uri v razpravni
dvorani št. I/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
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 254/2000
Os-1476/07
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad stečajno maso dolžnika
Atena servis d.o.o. – v stečaju, Ljubljana,
Palmejeva 4, za dne 12. 3. 2007 ob 13.20 v
razpravni dvorani št. I., Miklošičeva 7.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 10 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 2007
St 102/2006
Os-1477/07
To sodišče je s sklepom St 102/2006
dne 12. 1. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom J. Mojca d.o.o. – v stečaju,
Letališka c. 16, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2007
St 174/2005
Os-1478/07
To sodišče je s sklepom St 174/2005 dne
13. 12. 2006 zaradi prodaje pravne osebe
ustavilo stečajni postopek nad dolžnikom
Infot d.o.o., Ulica Milana Majcna 11, Lju
bljana – v stečaju, postopek pa se nadaljuje zoper stečajno maso.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2007
St 178/2006
Os-1479/07
To sodišče je s sklepom St 178/2006 dne
16. 1. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Marking, gradnja industrijskih
objektov in trgovina, d.o.o., Kolodvorska
16A, 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.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 1. 2007
St 138/2006
Os-1480/07
To sodišče je s sklepom St 138/2006 dne
16. 1. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Cerjak Karlo – ml. s.p. Pranje in
likanje perila in oblek s.p., Kolodvorska
ulica 10, Ljubljana – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani,
dne 17. 1. 2007

LIK 160/2006
Os-1481/07
To sodišče je s sklepom Lik 160/2006
dne 12. 1. 2007 odločilo, da se likvidacijski postopek nad Društvo jamarskih po
tapljačev Proteus, Lepi pot 6, Ljubljana,
ne izvede.
Začelo je stečajni postopek nad dolžnikom Društvo jamarskih potapljačev Proteus,
Lepi pot 6, Ljubljana, vpisano v register pri
Upravni enoti Ljubljana, pod zap. št. 941 z
odločbo, št. 10/II-024-49 z dne 5. 9. 1980 in
ga z istim sklepom takoj zaključilo.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dneh po tej objavi. Dolžnik se
po pravnomočnosti tega sklepa izbriše
iz registra društev pri Upravni enoti Ljub
ljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 2007
St 240/2005
Os-1482/07
To sodišče je s sklepom St 240/2005 dne
12. 1. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Poudarek d.o.o. – v stečaju,
Ljubljanska 108, Domžale.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2007
St 3/2006
Os-1483/07
To sodišče je s sklepom St 3/2006 dne
16. 1. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Zoom Promotion d.o.o.
– v stečaju, Ulica Gradnikove brigade 11,
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.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 1. 2007
St 229/2006
Os-1484/07
To sodišče je s sklepom St 229/2006 dne
15. 1. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom K2.NET informacijski inženi
ring d.o.o., Motnica 7, Trzin, matična številka 5910986, davčna številka 35631406,
šifra dejavnosti 64.200.
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% 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 11. 5. 2007 ob 10. uri v razpravni dvorani št. V, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 1. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 2007
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St 145/2005
Os-1485/07
To sodišče je s sklepom St 145/2005
dne 16. 1. 2007 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Chaush d.o.o., podjetje
za trgovino, zastopstva, gradbeništvo in
servisne storitve, Kotnikova 5, Ljubljana,
matična številka 5717272, vložna številka
12110700, davčna številka 23056886.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Maksimiljan Gale, Kropova 10, 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 16. 4. 2007 ob 13.10 v razpravni dvorani št. I, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 1. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 1. 2007
St 225/2006
Os-1486/07
To sodišče je s sklepom St 225/2006 dne
16. 1. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom BOA špedicija & trgovina, pro
daja in storitve, d.o.o., Malgajeva ulica
12, Ljubljana, matična številka 1893360,
vložna številka 13877000.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Maksimiljan Gale, Kropova 10, 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 16. 4. 2007 ob 13.20 v razpravni dvorani št. I., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 1. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 1. 2007
St 125/2005
Os-1487/07
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom OZ Ele
ktrovod z.b.o. – v stečaju, Devova 5,
Ljubljana, za dne 2. 4. 2007 ob 11.50 v
razpravni dvorani št. V., Miklošičeva 7.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 10 med

Stran

604 /

Št.

7 / 26. 1. 2007

uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2007
St 148/2006
Os-1488/07
To sodišče je s sklepom St 148/2006 dne
16. 1. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Metalka trading Trgovsko pod
jetje d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova ulica
2, matična številka 5242916, vložna številka: 10235500, davčna številka: 37855115.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Stevo Radovanovič 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 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 13.40 v razpravni dvorani št. I, Oddelek za gospodarsko sodstvo na
Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 1. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 1. 2007
St 182/2006
Os-1489/07
To sodišče je s sklepom St 182/2006 dne
16. 1. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Panax, izvoz-uvoz, d.o.o., Pot
k sejmišču 30, Ljubljana, matična številka
5653207, številka dejavnosti G/51.900.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Maksimiljan Gale, Kropova 10, 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 16. 4. 2007 ob 13. uri v razpravni dvorani št. I., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 1. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 1. 2007
St 215/2003
Os-1490/07
To sodišče je s sklepom St 215/2003 dne
17. 1. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom BHV d.o.o. – v stečaju, Wolfova
12, Ljubljana, ker premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
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Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2007
Lik 193/2006
Os-1491/07
To sodišče je s sklepom Lik 193/2006
dne 15. 1. 2007 začelo likvidacijski postopek
nad dolžnikom Fundacija za ekonomske
vede, ustanova, Kardeljeva ploščad 17,
Ljubljana in ga takoj zaključilo.
Preostanek premoženja dolžnika se dodeli Ustanovi dr. Antona Trstenjaka, Trubarjeva ulica 3, Ljubljana.
Po pravnomočnosti tega sklepa se odreja izbris dolžnika iz evidence ustanov pri
Ministrstvu RS za notranje zadeve.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 2007
St 44/2006
Os-1492/07
To sodišče je s sklepom St 44/2006 dne
16. 1. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Odejca Rutar Silva s.p. Koma
rijska pot 19, Brezovica pri Ljubljani – v
stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz Poslovnega registra Slovenije.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 1. 2007
St 171/2006
Os-1493/07
To sodišče je s sklepom St 171/2006
dne 15. 1. 2007 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Rokometni klub Ribnica,
Kolodvorska 17, Ribnica ter nato z istim
sklepom ta postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra Ministrstva za finance,
Davčna uprava RS.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 2007
St 74/2006
Os-1494/07
V stečajnem postopku nad dolžnikom
A.C.K. Avtotrgovina in servis d.o.o., Obr
tna 10, Lenart – v stečaju, vas obveščamo, da se I. narok za preizkus terjatev, ki
je razpisan za dne 22. 1. 2007 ob 11. uri v
sobi št. 308 tukajšnjega sodišča, prekliče in
preloži na dne 19. 2. 2007 ob 8.30 v sobo
št. 253/II.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 1. 2007
St 39/2004
Os-1495/07
Stečajni senat potrdi osnutek za glavno
razdelitev stečajne mase.
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase dolžnika Gostil
na »Pri Slavi«, Slava Maučec s.p., Ganča
ni 80/a – v stečaju, bo dne 3. 4. 2007 v sobi
št. 12 tukajšnjega sodišča ob 14.30.
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 16. 1. 2007
St 60/2006
Os-1496/07
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Zupančič Ljubomir – Technomarket
trgovina na debelo in drobno, Lendavska

cesta 13, Lendava, davčna št. 38103575,
se iz razloga drugega odstavka 99. člena
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključi.
Stroški stečajnega postopka se pokrijejo
iz proračunskih sredstev tukajšnjega sodišča.
Narok za preizkus terjatev določen za
dne 12. 3. 2007 se preklicuje.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 15. 1. 2007
St 57/2006
Os-1497/07
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Kurbus Mirko s.p. Ključavničarstvo
Stavešinci 11, 9245 Spodnji Ivanjci, davčna št. 86886100, se iz razloga drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji zaključi.
Stroški stečajnega postopka se pokrijejo
iz proračunskih sredstev tukajšnjega sodišča.
Narok za preizkus terjatev določen za
dne 19. 2. 2007 se preklicuje.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 15. 1. 2007
St 38/2006
Os-1498/07
To sodišče je na seji senata dne 15. 1.
2007 pod opr. št. St 38/2006 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Trgo
vina Avtoigla Drago Butala, s.p., Cesta
XV. brigade 27/a, 8330 Metlika, matična
številka 5184383, šifra dejavnosti 50.302,
se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Trgovina Avtoigla Drago Butala, s.p., Cesta
XV. brigade 27/a, 8330 Metlika, izbriše iz
Poslovnega registra Slovenije.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 15. 1. 2007
St 19/2002
Os-1499/07
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Slovenske železarne, Armature
Muta, Ravne, podjetje za proizvodnjo ar
matur d.o.o. – v stečaju, Koroška cesta
55, Muta, se zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris stečajnega dolžnika Slovenske železarne Armature Muta, Ravne, podjetje za pro
izvodnjo armatur d.o.o. – v stečaju, Koroška
cesta 55, Muta iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 17. 1. 2007
St 191/2006
Os-1571/07
To sodišče je s sklepom St 191/2006 dne
17. 1. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Vaška trgovina d.o.o., Šalka
vas 101, Livod, Kočevje, 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.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2007
St 202/2002
Os-1572/07
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Zadruga S z.b.o. – v stečaju,
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Ljubljana, opr. št. St 202/2002 razpisuje 3.
narok za preizkus prijavljenih terjatev od
zaporedne številke 117 do 371 in volitve
(nadomestnega) člana upniškega odbora za
dne 26. 3. 2007 ob 11.30, v razpravni dvorani št. III tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 1. 2007
St 126/2006
Os-1573/07
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 126/2006 z dne 18. 1. 2007 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Spona, podjetje za trgovino, storitve in
inženiring d.o.o., Limbuška cesta 2, Lim
buš ter odredilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:
– Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja
4, Maribor,
– Fortrade d.o.o., Pod hruševco 50, Vrhnika,
– M.A. & L. d.o.o., V Murglah 67a, Ljubljana,
– Ralf Gartner d.o.o., V Murglah 67a,
Ljubljana,
– Helios d.o.o., Kolličevo 65, Domžale,
– Starman d.o.o., Žeje pri Komendi 122,
Škofja Loka,
– predstavnik delavcev Vukmanič Aleš,
Gregorčičeva 34b, Maribor.
II. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Dušan Marin, Stantetova 4, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi tega izvlečka
oklica o pozivu za sklenitev prisilne poravnave. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% protivrednosti od vsote
prijavljenih terjatev, vendar najmanj 7,93 €
(1.900 SIT) in največ 158,57 € (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. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku 30dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 18. 1.
2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 1. 2007
St 3/98
Os-1574/07
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
TUS Uteks, Podjetje za predelavo usnja in
granulatov d.o.o. – v stečaju, Pohorska ce
sta 6a, Slovenj Gradec, se zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris stečajnega dolžnika TUS Uteks, Podjetje za predelavo usnja in granulatov d.o.o.
– v stečaju, Pohorska c. 6a, Slovenj Gradec,
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 17. 1. 2007
St 79/2006
Os-1577/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 79/2006 sklep z dne 19. 1. 2007:
I. To sodišče je dne 17. 10. 2006 ob 8.
uri prejelo neposredno predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: Egoist
Peter Thaler s.p., Adamičeva ulica 7, Ce

lje, z dne 12. 10. 2006 in je dne 19. 1. 2007
ob 9. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Egoist Peter Thaler s.p., Adamičeva
ulica 7, Celje (matična številka: 1238256, ID
št. za DDV: SI76826716).
Odslej se firma glasi: Egoist Peter Thaler
s.p., Adamičeva ulica 7, Celje (matična številka: 1238256, ID št. za DDV: SI76826716)
– v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Celje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v pristojni register samostojnih podjetnikov.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih
je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti
v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek,
do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo
navesti v prijavi del premoženja (predmet), na
katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
2% vrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (7,93 €) in največ 2.000 točk (158,60 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42153-7110006-00790607).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
11. aprila 2007 ob 9.30 v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 19. 1.
2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 1. 2007
St 54/2006
Os-1804/07
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 54/2006 sklep z
dne 19. 1. 2007:
Poravnalni senat na osnovi načrta finančne reorganizacije in vseh priloženih
dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih terjatev po 43. in 44/II členu ZPPSL, v
skladu z določili 52. člena ZPPSL razpisuje
narok za prisilno poravnavo med dolžnikom:
GLIN IPP, Podjetje za usposabljanje in
zaposlovanje invalidov d.o.o., Lesarska
10, Nazarje in njegovimi upniki, ki bo dne
14. februarja 2007 ob 13. uri v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog finančne reorganizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču,
v času uradnih ur. Upniki, ki bodo v prisilni
poravnavi glasovali pisno (54/II člen ZPPSL), naj glasovnico z originalnim podpisom
in žigom pošljejo poravnalnemu senatu;
upniki pravne osebe naj glasovnici priložijo
dokazilo, da jo je podpisal zakoniti zastopnik
oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje
upnika. Pri glasovanju se bodo štele samo
tiste glasovnice, ki jih bo poravnalni senat
prejel do zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 1. 2007
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Ppn 195/2006
Os-1805/07
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Avtoprevozništvo Grandovec
Anton s.p., Cesta 15, Videm-Dobrepolje,
za dne 16. 2. 2007 ob 13. uri, v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, razpravna
dvorana št. V.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
10 in 15 med uradnimi urami v ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 1. 2007
St 4/94
Os-1819/07
V stečajnem postopku stečajnega dolžnika Eltak, proizvodno in trgovsko podjetje
ter inženiring p.o. – v stečaju, Mislinja
104, Mislinja, se ustavi nadaljnje unovčevanje razdelitvene mase in se stečajni postopek zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris stečajnega dolžnika Eltak, proizvodno
in trgovsko podjetje ter inženiring p.o. – v
stečaju, Mislinja 104, Mislinja, iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 19. 1. 2007
St 22/2006
Os-1820/07
To sodišče je dne 19. 1. 2007 izdalo sklep
opr. št. St 22/2006, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika Usluga Orel in osta
li, Podjetje za gradbena in izvajalska dela
d.n.o. Branik, 5296 Branik, Šmarje 27, z
matično številko 5812933, davčno številko
18607365 in šifro dejavnosti 45.210.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58.
Upnike naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso
v višini 2% vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj
100 točk (7,93 EUR) in največ do vrednosti
2.000 točk (158,60 EUR). Takso je potrebno
plačati na TRR 01100-1000-339014, sklic
na št. 11-42218-7110006-00002206. Dokazilo o plačilu takse je potrebno priložiti prijavi
terjatve.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
11. 4. 2007 ob 8.30 v sobi št. 110/I tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 19. 1. 2007.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 1. 2007
St 30/2005
Os-1821/07
To sodišče je dne 18. 1. 2007 s sklepom,
opr. št. St 30/2005 v smislu prvega odstavka
169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Zemljarič Zoran s.p. – Go
stilna Ata Franc, Ormoška cesta 30, Ptuj
– v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 18. 1. 2007
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Izvršbe
In 2006/00363
Os-36759/06
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 13. 12.
2005, opr. št. I 2005/13762, je bil dne 5. 10.
2005 opravljen rubež stanovanja na Žibertovi 7 v Ljubljani, v izmeri 52 m2, ki je last
dolžnice Čamernik Barbare.
Rubež je bil objavljen tudi za zadevo opr.
št. In 2006/00363.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2006
In 214/2006
Os-37186/06
V pridruženi izvršilni zadevi opr. št.
In 214/2006, Okrajnega sodišča v Murski
Soboti, upnice Komunala d.o.o. Murska Sobota, proti dolžnikoma Ciglar Majdi in Ciglar
Jožefu, oba Lendavska ulica 19B, Murska
Sobota, zaradi izterjave 490.179 SIT s pp,
je predlagana izvršba na isto nepremičnino
dolžnikov, kot je navedena v rubežnem zapisniku št. Izv 2003/1720 z dne 20. 1. 2005.
Izvršba je dovoljena s sklepom opr. št. In
214/2006 z dne 27. 12. 2006.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 27. 12. 2006

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 4549/2006
Os-36250/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
3. 11. 2006, v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog Moličnik Franca, Brilejeva
3, Ljubljana, po poobl. notarki Katji Fink iz
Celja, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižni listine – kupoprodajne pogodbe z dne 5. 10. 2003, za stanovanje
št. 41, v V. nadstropju stanovanjske hiše
Celje, Čopova 23, v obsegu 24,44 m2, s
kletjo 0,94 m2, vpisanem pri vl. št. 2276/42,
k.o. Celje, sklenjene med Hozjan Petrom,
Šmiklavška c. 14, Celje, kot prodajalcem in
Horvat Davidom, Vesnaverjeva 30, Maribor,
kot kupcem. Pogodba je po izjavi predlagatelja izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist osebe z
imenom: Moličnik Franc, roj. 10. 1. 1948,
Brilejeva 3, Ljubljana, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. 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 v Celju
dne 22. 11. 2006
Dn 4700/2002
Os-35126/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Ingrid Vodopi-
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vec, Tbilisijska 38, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje z identifikatorjem 7.E in 8.E, vpisanem v podvložek
številka 4225/4, v katastrski občini Vič, dne
11. 10. 2006, pod opr. št. Dn 4700/2002,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
79/73-02/5 o prodaji in nakupu stanovanja,
grajenega za trg, z dne 5. 3. 1973, sklenjene
med prodajalcem SGP Grosuplje, Grosuplje, Taborska c. 13, ki ga zastopa generalni
direktor Alojz Benec in kopovalko Kadunc
Marijo, roj. l. 1925, Ljubljana, Galjevica 55/5,
za stanovanje št. 4, v I. nadstropju objekta
Tbilisijska 38, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, 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 Ljubljani
dne 1. 12. 2006
Dn 13226/2005
Os-35699/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Vertovšek, Cesta na Rupo 34, Kranj, ki
jo zastopa Andrej Perdan s.p., Adamičeva
9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje številka 30, z identifikatorjem 108/E, vpisanem v podvložek številka
3017/108, v katastrski občini Dravlje, dne
28. 9. 2006, pod opr. št. Dn 13226/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine,
– pogodbe z dne 14. 10. 1975, sklenjene
med Poslovnim združenjem Giposs in Ernestom Komanom, Gotska 8, Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe z dne 25. 2.
1977, sklenjene med prodajalcem Ernestom
Komanom in kupovalko Marijo Martinčič za
stanovanje št. 30, v III. nadstropju v Gotski
ul. 8, v Ljubljani (k.o. Dravlje).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, 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 Ljubljani
dne 1. 12. 2006
Dn 2630/2005
Os-31652/06
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je
po zemljiškoknjižni sodnici Darji Pukl, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Občine Slovenske Bistrice, Kolodvorska ulica 10, Slovenska Bistrica, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, za
vknjižbo lastninske pravice za nepremičnino, parc. št. 1.E – stanovanje št. 769-65-1,
v 2. in 1. etaži v izmeri 75,72 m2 in 2.E – stanovanje št. 769-65-2 v 2. in 1. etaži v izmeri
75,36 m2, v objektu z naslovom Laporje 56,
parc. št. 216, k.o. 769 Laporje, s katerim je

začelo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine.
Vknjižba lastninske pravice na zgoraj
navedeni nepremičnini se predlaga v korist
Občine Slovenske Bistrice, Kolodvorska ulica 10, 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
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 7. 11. 2006
Dn 1343/2006
Os-35710/06
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
14. 11. 2006, Dn št. 1343/2006, začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 11. 11. 1991, št. 2, sklenjene med
OKP Kovinar, Vitanje, kot prodajalcem in
predlagateljico Jožefo Ravnak, Na gmajni 6,
Vitanje, kot kupcem. Pogodba se nanaša na
prodajo stanovanja št. 105-8, v 3. in 1. etaži,
v izmeri 70,63 m2, št. 8.E, Na gmajni 6, Vitanje, vpisanega v vl. št. 474/8, k.o. Vitanje.
Pogodba se je po izjavi predlagateljice postopka izgubila. Na navedeni nepremičnini
je predlagana vknjižba lastninske pravice
v korist predlagateljice Jožefe Ravnak, Na
gmajni 6, Vitanje, EMŠO 0804954505024,
do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi 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 predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 27. 11. 2006

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
N 27/06
Os-29162/06
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni
zadevi predlagatelja Bogdana Kosovelja,
Zagrajec 1, 6223 Komen, ki ga zasotopa odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane in nasprotno udeleženko Ivanko Maznik, Zagrajec 36,
6223 Komen, sedaj neznanega bivališča,
zaradi delitve solastnega premoženja, po
predlogu predlagatelja na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o nepravdnem postopku nasprotni udeleženki
postavilo začasno zastopnico, in sicer odvetnico Anito Hiti iz Sežane, Kraška cesta 6,
ki bo nasprotno udeleženko v tem postopku
zastopala vse do takrat, dokler nasprotna
udeleženka ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 11. 10. 2006
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 14010/2006
Rg-36694/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Keber & Dumitel,
storitve in trgovina, k.d., Medvode, Ulica k
studencu 8, objavlja sklep:
Keber & Dumitel, storitve in trgovina,
k.d., Medvode, Ulica k studencu 8, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 28. 11. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Alojz Keber, Gorenja vas,
Pot na Pretovč 1 in Keber Mateja, Medvode,
Rakovnik 125, 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 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 13240/2006
Rg-36697/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Mat podjetje za
trgovino, agencijo in marketing d.o.o., Kočevje, Trg zbora odposlancev 53, Kočevje,
objavlja sklep:
družba Mat podjetje za trgovino, agen
cijo in marketing d.o.o., Kočevje, Trg zbo
ra odposlancev 53, Kočevje, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 24. 11. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Selan Martin, Kočevje, Trg
zbora odposlancev 53, 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 13336/2006
Rg-155/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Muri 2006, gradbeništvo in posredovanje, d.o.o., Špruha 14,
Trzin, objavlja sklep:
družba Muri 2006, gradbeništvo in po
sredovanje, d.o.o., Špruha 14, Trizn, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 22. 11. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenik je Movern Ivan, Perkova ulica
15, Kamnik, 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 5. 1. 2007
Srg 436/2006
Rg-335/07
Družba Trošport Exclusive proizvodnja
in storitve d.o.o., Radlje ob Dravi, Sp.
Vižinga, katere družbeniki so Grogl Silva,
Vasiljevič Zdenka in Trošport Exclusive pro
izvodnja in storitve d.o.o., po sklepu skupščine z dne 18. 12. 2006, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzameta Zdenka
Vasiljevič, Flisova 24, Muta in Grogl Silva,
Vas 37b, Radlje ob Dravi.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 9. 1. 2007
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Aleksić Brigita, Šalamenci 003, Puconci,
potni list, št. P01018977, izdala UE Murska
Sobota. gni-248738
Arbiter Franc, Cesta v Rogozo 012,
Miklavž na Dravskem polju, potni list,
št. P00542665, izdala UE Maribor.
gnz-248721
Arh Tomaž, Janševa ulica 014, Mengeš,
potni list, št. P00548796, izdala UE Domžale.
gnn-248733
Bećić Irma, Šlandrova cesta 011, Velenje,
potni list, št. P00669833, izdala UE Velenje.
gnr-248454
Bertoncelj Tadeja, Kamna Gorica 078,
Kamna Gorica, potni list, št. P00829887,
izdala UE Radovljica. gnn-248458
Blaž Milan, Volfova ulica 022, Domžale,
potni list, št. P00915472, izdala UE Kranj.
gnb-248570
Božič Peter, Straža pri Raki 009A, Raka,
potni list, št. P00988579, izdala UE Krško.
gnx-248448
Breznik Dejan, Ulica bratov Učakar 122,
Ljubljana, potni list, št. P00114668, izdala
UE Ljubljana. gns-248728
Brulc Aleš, Ulica Molniške čete 013,
Ljubljana, potni list, št. P00445907, izdala
UE Ljubljana. gnk-248461
Cverle Nina, Baredi 036, Izola – Isola
d'Istria, potni list, št. P00113931, izdala UE
Izola. gnf-248566
Čater Andreja, Praše 049, Mavčiče,
potni list, št. P00533151, izdala UE Kranj.
gns-248453
Čulibrk Daliborka, Ulica Luke Svetca
001, Litija, potni list, št. P00483608, izdala
UE Litija. gnw-248449
Demirović Azemina, Cesta dveh cesarjev
104M, Ljubljana, potni list, št. P00244686,
izdala UE Ljubljana. gnd-248568
Farčnik Nina, VI. ulica 008, Radomlje,
potni list, št. P00519043, izdala UE Domžale.
gnu-248726
Gale Kirn Danica, Soteska 010,
Ljubljana, potni list, št. P00833412, izdala
UE Ljubljana. gnf-248466
Gombač Andreja, Žirje 030, Sežana,
potni list, št. P00220146, izdala UE Sežana.
gnl-248735
Gombač Bojan, Žirje 030, Sežana, potni
list, št. P00220161, izdala UE Sežana.
gnm-248734
Gričnik Danijel, Kolodvorska ulica 009,
Slovenska Bistrica, potni list, št. P00560442,
izdala UE Domžale. gnc-248569
Ikić Zlatan, Jemčeva cesta 046, Trzin,
potni list, št. P00795604, izdala UE Domžale.
gnp-248731
Jamnik Nataša, Hafnerjevo naselje 031,
Škofja Loka, potni list, št. P00739934, izdala
UE Škofja Loka. gnv-248450
Jovanović Ljepojka, Šuštarjeva kolonija
027, Trbovlje, potni list, št. P00991364,
izdala UE Trbovlje. gnq-248455
Karlo Viktoria, Čemažarjeva ulica 014,
Ljubljana, potni list, št. P00897817, izdala
UE Ljubljana. gny-248572

Klančič Saša, Miren 222B, Miren, potni
list, št. P00889517, izdala UE Nova Gorica.
gnx-248723
Kleiderman Marija, Kidričeva ulica 016,
Lendava, potni list, št. P00084615, izdala
UE Lendava. gnh-248739
Knez Simona, Bodrež 033, Grobelno,
potni list, št. P01070899, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnb-248470
Kokaš Hermina, Kidričeva ulica 034B,
Nova Gorica, potni list, št. P00716368,
izdala UE Nova Gorica. gng-248465
Končan Miha, Dobje 012, Poljane nad
Škofjo Loko, potni list, št. P00849802, izdala
UE Škofja Loka. gnu-248451
Kretič Boris, Borova vas 006, Maribor,
potni list, št. P00677206, izdala UE Maribor.
gnj-248462
Martinovič Marija, RIJEKA, PUT TURANJ
006, potni list, št. P00888941, izdala UE
Ilirska Bistrica. gnl-248460
Matić Jasmina, Maistrova ulica 006,
Brežice, potni list, št. P00724629, izdala UE
Brežice. gnv-248725
Mauc Elvis, Majšperk 075, Majšperk,
potni list, št. P00260159, izdala UE Ptuj.
gni-248463
Novak Jernej, Ulica Rozke Usenik 011,
Ljubljana – Šentvid, potni list, št. P00832835,
izdala UE Ljubljana. gni-248563
Plevel Neja, Krožna pot 059, Domžale,
potni list, št. P01198652, izdala UE Domžale.
gnq-248730
Plevel Nika, Krožna pot 059, Domžale,
potni list, št. P01141588, izdala UE Domžale.
gno-248732
Plevel Roman, Krožna pot 059, Domžale,
potni list, št. P00972484, izdala UE Domžale.
gnk-248736
Pretnar Anamarija, Tržaška cesta 295,
Ljubljana, potni list, št. P00555434, izdala
UE Ljubljana. gnh-248564
Rojnić Anja, Vodnikova ulica 015,
Domžale, potni list, št. P00793260, izdala
UE Domžale. gnz-248471
Rojnić Ivan, Vodnikova ulica 015,
Domžale, potni list, št. P00670646, izdala
UE Domžale. gny-248472
Rojnić Marinela, Vodnikova ulica 015,
Domžale, potni list, št. P01119419, izdala
UE Domžale. gnd-248468
Rušiti Džafer, Cesta dveh cesarjev 104V,
Ljubljana, potni list, št. P01024090, izdala
UE MZZ. gnh-248464
Sartori Vesna, Klanc 045, Bovec, potni
list, št. P00962972, izdala UE Tolmin.
gnm-248459
Slatič Sabrina, Pacinje 009, Dornava,
potni list, št. P00731177, izdala UE MZZ.
gnr-248729
Sojer Slađana, Tbilisijska ulica 142,
Ljubljana, potni list, št. P01177886, izdala
UE MNZ. gne-248467
Spahić Asmir, Cesta na Brdo 109,
Ljubljana, potni list, št. P00656728, izdala
UE Ljubljana. gnz-248571
Stanisavić Marinka, Čečovje 038B, Ravne
na Koroškem, potni list, št. P00626776, izdala UE Ravne na Koroškem. gnc-248469
Suljić Tatla, Opekarska cesta 014,
Vrhnika, potni list, št. P00741277, izdala
UE Vrhnika. gng-248565

Šentak Anton, Ulica Lili Novy 033,
Ljubljana, potni list, št. P00130005, izdala
UE Ljubljana. gnt-248727
Šol Tomaž, Kocjančiči 001, Pobegi,
potni list, št. P00866667, izdala UE Koper.
gnt-248452
Tešić Božidar, Tržaška cesta 006,
Ljubljana, potni list, št. P00576674, izdala
UE Ljubljana. gnj-248737
Trebše Rene,,, potni list, št. P01020412,
izdala UE Maribor. gne-248567
Trškan Ludvik, Klemenova ulica 098,
Ljubljana – Polje, potni list, št. P00841827,
izdala UE Ljubljana. gnx-248473
Trtnik Alan, Anžurjeva ulica 011, Ljubljana
– Polje, potni list, št. P01162972, izdala UE
Ljubljana. gnw-248724
Umolac Marinko, Ulica pod smreko 002,
Črnomelj, potni list, št. P01192469, izdala
UE Črnomelj. gnp-248456
Vrančić Zlatko, Sadinja vas 003, Ljubljana
– Dobrunje, potni list, št. P00201993, izdala
UE Domžale. gnw-248474
Zamuda Zlatko, Volkmerjeva cesta 028,
Ptuj, potni list, št. P00789875, izdala UE
Ptuj. gny-248722
Zgonc Miha, Hrašče 069A, Postojna,
potni list, št. P00413588, izdala UE Postojna.
gno-248457

Osebne izkaznice preklicujejo
Ahčin Peter, Trg mladinskih delovnih
brigad 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001716188. gng-248340
Ajdič Evelina, Maroltova ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001930389.
gnd-248368
Ajdič Sanja, Reboljeva ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001026348.
gno-248657
Ajdinoski Liman, Tabor 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001820626.
gnf-248666
Aleksić Brigita, Šalamenci 3, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 002050850.
gnx-248748
Aleksić Ves, Šalamenci 3, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 002050864.
gnv-248750
Aleksić Zea, Šalamenci 3, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 002050856.
gnw-248749
Avbelj Antonija, Krumperška ulica 9,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000504356.
gnz-248421
Avžlahar Jože, Javorškova ulica
16, Velike Lašče, osebno izkaznico, št.
001720243. gnf-248641
Banko Milica, Jemčeva cesta 7,
Trzin, osebno izkaznico, št. 000175818.
gnb-248420
Barbar Alojz, Podbeže 6, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001637172.
gnl-248535
Barbiš Andrej, Topolc 15, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001909963.
gnm-248534
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Bašelj Alojzij, Bazoviška ulica 12,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 000806180.
gns-248603
Bek Štefanija, Velike Rodne 15, Šmarje
pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 000297672.
gnu-248626
Belaj Srečko, Novi log 14, Hrastnik,
osebno
izkaznico,
št.
001460039.
gnv-248550
Beltram Boštjan, Sečovlje 118, Sečovlje
– Sicciole, osebno izkaznico, št. 000154128.
gns-248503
Bertoncelj Franka, Šišenska cesta 31,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000265113.
gnb-248670
Borec Marija, Homec, Bolkova ulica 17/b,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000980357.
gnh-248614
Božič Boštjan, Vitovlje 64/a, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 002013171.
gnk-248536
Brecelj Jon, Hradeckega cesta 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001415925.
gnc-248669
Breznik Drago, Jezero 124, Preserje,
osebno
izkaznico,
št.
001772739.
gnk-248361
Budaj Željka, Jezero 133, Preserje,
osebno
izkaznico,
št.
000586055.
gnx-248373
Buzina Lana, Pušenci 28, Ormož, osebno
izkaznico, št. 001967972. gni-248513
Cibic Vesna, Einspielerjeva ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000137379.
gni-248338
Čeak Branko, Pleteršnikova ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000867863.
gnz-248671
Dimec Brigita, Žalna 81, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000121373.
gny-248522
Doberšek Mateja, Spodnje Jablane 47,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000225760.
gnw-248624
Dodič Paula, Obrov 55/h, Sežana, osebno
izkaznico, št. 000721007. gng-248590
Draganić
Mira,
Podsmreka
6/j,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000125748.
gnc-248369
Dujmovič Patricija, Majde Vrhovnikove
ulica 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
002073320. gnr-248654
Dvoršak Janko, Spodnje Gameljne 111,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001025839.
gnn-248658
Fabjan Tomaž, Visejec 24, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001968127.
gnf-248416
Fon Vladimir, Ulica Metoda Mikuža 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000999541.
gni-248638
Froelich Milan, Tržaška cesta 35,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000734113.
gnx-248673
Gaberšek Adriana,
Pongrac
82,
Žalec, osebno izkaznico, št. 000227008.
gnf-248541
Galić Bojan, Cesta v Gorice 10/e,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001060364.
gnm-248359
Gerdevič Leopold, Kidričeva ulica
34/b, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001753260. gnq-248555
Girandon Ana, Malejeva ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000076765.
gnu-248651
Godar Stevo, Unec 103, Rakek, osebno
izkaznico, št. 000014205. gng-248390

Godec Nataša, Dolsko 42/a, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 001814110.
gnk-248561
Gračner Nadica, Sora 20, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
000074543.
gny-248372
Grobelnik Erik, Zabukovica 128/a,
Žalec, osebno izkaznico, št. 002040322.
gnr-248404
Habič Borut, Cesta 27. aprila 65,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000222018.
gny-248647
Hajdinjak Martina, Brilejeva ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001910986.
gnb-248370
Harc Marija, Spodnje Hlapje 11,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
000597021. gnb-248395
Hasnaš Boštjan, Dolsko 75, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001321250.
gng-248665
Hazler Lidija, Obrat 10, Lenart v Slov.
goricah, osebno izkaznico, št. 001751922.
gno-248607
Hočevar Zoran, Gregorčičeva ulica 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001331577.
gnw-248674
Hoffman John Anthony, Kunaverjeva
ulica 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
002037174. gnq-248380
Hren Sebastijan, Verje 74, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
000370717.
gnj-248637
Iličić Anita, Tomažičeva ulica 10,
Celje, osebno izkaznico, št. 001872841.
gnw-248499
Isaković Petra, Zakot 43, Brežice, osebno
izkaznico, št. 001925040. gny-248547
Jelenko Marija, Dobrnež 7, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 000320397.
gnm-248409
Jereb Janz Bogo, Ellerjeva ulica 37,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001180287.
gnz-248346
Kadirić Mirsad, Tominčeva ulica 2,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000578951. gnn-248508
Kalšek Sebastjan, Kamnik pod Krimom
23, Preserje, osebno izkaznico, št.
000261592. gnu-248426
Kastelic Žiga, Velike Pece 4, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
002013990.
gnz-248521
Katančič Ajša, Cvetkova ulica 18, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001986069.
gns-248528
Katančič Sobjak Darja, Cvetkova ulica
18, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001925290. gnt-248527
Katančič Staša, Cvetkova ulica 18,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001986074. gnu-248526
Kavčnik Bojan, Novi trg 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001546372.
gni-248663
Kazić Emina, Ulica bratov Rupar 8/a,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001819989.
gnp-248531
Kerin Miha, Kolodvorska ulica 20/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000995802.
gnt-248377
Kerševan
Slava,
Einspiuelerjeva
ulica 5/c, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001829749. gnj-248662
Kidrič Jurkica, Valvasorjeva ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001196836.
gnq-248355
Kmet Ivan, Log 7, Hrastnik, osebno
izkaznico, št. 001523471. gnw-248549
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Knaflič Zvonko, Runkova ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000255764.
gnt-248352
Korelc Miroslav, Opekarniška ulica 37,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 001067519.
gnj-248612
Košir Vera, Tugomerjeva ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001508402.
gnw-248649
Kovač Tadej, Sv. Anton na Pohorju
67, Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št.
001234327. gnj-248337
Kovač Tina, Puhtejeva ulica 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000172249.
gnl-248660
Kranjc Staša, Ormoška cesta 69,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 002003055.
gnv-248625
Kranvogel Anica, Ciglence 49, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001418047.
gno-248407
Krapež Marjan, Preglov trg 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001373117.
gnj-248362
Kraševec Marko, Cesta bratstva in
enotnosti 127, Metlika, osebno izkaznico,
št. 000591371. gnc-248619
Križnik Franc, Ješovec pri Kozjem 39,
Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št.
000819235. gnq-248605
Krpič Neža, Delavska ulica 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000487297.
gnp-248356
Kržišnik Bukić Vera, Prušnikova ulica 8i,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000758369.
gnz-248371
Kubot Sandra, Vipavska ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001460651.
gnx-248348
Kuharič Jan, Pušenci 41, Ormož, osebno
izkaznico, št. 001983917. gnd-248518
Kuharič Mojca, Pušenci 41, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
000873713.
gne-248517
Kuljič Dušan, TRg svobode 14,
Tržič, osebno izkaznico, št. 001127542.
gnv-248525
Lacković Vasilija, Pot v hribec 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001416082.
gni-248363
Lapuh Vinko, Gabernik, Gregorčičeva
ulica 15, Slovenska Bistrica, osebno
izkaznico, št. 000406626. gns-248553
Lasič Kamil, Ulica 9. septembra 46, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001467021.
gnp-248556
Leskošek Luka, Zrinjskega cesta 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001840358.
gnt-248652
Levstek Majda, Prigorica 111, Dolenja
vas, osebno izkaznico, št. 000653078.
gnz-248546
Lipovec Marija, Tržna ulica 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000507761.
gnu-248351
Lišter Ivana, Vrsno 8, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 001931718. gnt-248602
Lorenci Gregor, Slovenska cesta 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002035126.
gnk-248661
Majcen Karolina, Štorje 41, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
001592010.
gnf-248591
Makovec Maja, Celovška cesta 177,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001108564.
gnd-248668
Malec Martin, Ulica solidarnosti 4,
Litija, osebno izkaznico, št. 001052954.
gne-248542
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Malek Štefanija, Zgornja Voličina 107,
Lenart v Slov. goricah, osebno izkaznico, št.
001603482. gnn-248608
Maljkovič Petra, Maroltova ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001930382.
gnf-248366
Maljkovič Tijan, Maroltova ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001930384.
gne-248367
Marković Željko, Dravinjska cesta 20,
Poljčane, osebno izkaznico, št. 001850853.
gnk-248511
Medvešek Tina, Zgornja Jablanica 25,
Litija, osebno izkaznico, št. 001210336.
gnx-248548
Mencin Marija, Trebinjska ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000487196.
gnh-248339
Miholić Ana, Ličarjeva ulica 7, Cerkno,
osebno
izkaznico,
št.
001175617.
gnx-248523
Močnik Frančišek, Gornji Rudnik II/3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001939199.
gnn-248358
Nabernik Miha, Podkraj pri Velenju 5/b,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001592632.
gnz-248396
Novak Damjana, Vnanje Gorice, Pod
Goricami 17, Notranje Gorice, osebno
izkaznico, št. 000673195. gnl-248635
Omahna Urban, Cesta komandanta
Staneta 11, Litija, osebno izkaznico, št.
001467926. gnd-248543
Oražem Helena, Šibeniška ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001113414.
gnp-248656
Pavalec Robert, Spodnji Gasteraj 17,
Litija, osebno izkaznico, št. 000369427.
gnc-248544
Pavlič Damijan Jože, Ulica Metoda
Mikuža 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000350048. gnw-248374
Pažon Ivan, Plešičeva ulica 35,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000286126.
gns-248353
Pečnik Stanislav Tomaž, Mizni Dol 156,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 002035402.
gny-248597
Perić Saša, Na Fari 40, Prevalje, osebno
izkaznico, št. 001831727. gnh-248389
Piskar Robert, Stara cesta 20, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000481127.
gni-248613
Plevelj Vojko, Bergantova ulica 26,
Trzin, osebno izkaznico, št. 000651753.
gny-248422
Plohl Marija, Ritmerk 8, Ormož, osebno
izkaznico, št. 001375650. gnf-248516
Plše Srečko, Plodršnica 6, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001685814.
gnd-248393
Plut Zofija, Breznikova ulica 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000010378.
gnd-248343
Podbregar Alojzij, Vrh pri Mlinšah 2,
Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
001847254. gnq-248405
Pogačar Nina, Bohinjska Bela 68,
Bohinjska Bela, osebno izkaznico, št.
001549477. gnp-248506
Poklukar Helena, Rutarjeva ulica 4/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001816789.
gnv-248375
Polajžer Ivan, Miklošičeva ulica 1,
Celje, osebno izkaznico, št. 002052040.
gnu-248501
Poljšak Franc, Lubejeva ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000182274.
gnu-248376
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Povše Jelka, Ulica Ljudevita Stiasnyja 5,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001171382.
gni-248588
Prah Matjaž, Friderikova ulica 2,
Celje, osebno izkaznico, št. 001632085.
gny-248497
Pregelj Vesna, Ljubinj 48, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 001913962. gnr-248604
Pugelj Anton, Ob Ljubljanici 36/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001729425.
gnr-248354
Pulko Damjan, Prešernova ulica 32,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 002065368.
gni-248388
Rajner Maja, Luize Pesjakove 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001858340.
gnm-248659
Rajterič Zdenko, Preglov trg 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000396005.
gnq-248655
Rudolf Alma, Triglavska ulica 6/a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001606690.
gng-248615
Senekovič Janko, Mozelj 2/b, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
000748348.
gnn-248558
Smajić Mirjana, Postojnska ulica 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001814608.
gng-248365
Sojer Slađana, Tbilisijska ulica 142,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001963676.
gng-248640
Sporn Jožica, Malenškova ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001370430.
gny-248672
Stanić Ervin, Puhova ulica 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001513790.
gnz-248646
Stergar Nika, Jakčeva ulica 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001275918.
gnh-248364
Strauch Malovrh Gabrijela, Vidmarjeva
ulica 23, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000689409. gnr-248379
Strojan Zdenko, Dečja vas pri Zagradcu
25, Zagradec, osebno izkaznico, št.
000322474. gnb-248520
Šalamun Renato, Vrhovci, Cesta XIII/1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001998642.
gnf-248341
Šenekar Silva, Spodnji Ivanjci 9, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001778152.
gnj-248537
Šinko Aleš, Mladinska ulica 9, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001840177.
gni-248538
Škamprle Lea, Orlek 34, Sežana, osebno
izkaznico, št. 001733715. gnh-248589
Šketa Andrej, Glinškova ploščad 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000429670.
gns-248653
Škulj Marija, Zofke Kvedrove 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000773756.
gnh-248664
Šmuc Slavka, Tičnica 30, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 000106476. gnz-248596
Šopar Janko, Ulica Matevža Haceta 12,
Celje, osebno izkaznico, št. 001470248.
gnz-248496
Štajdohar Simon, Mestni log 27,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 000834400.
gno-248557
Štaudeker Matjaž, Libeliče 20/b, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št.
000250574. gnj-248487
Štros Luka, Stara Fužina 18/a, Bohinjsko
Jezero, osebno izkaznico, št. 001727197.
gno-248507
Štuhec Ciril, Lašnica 16, Ormož, osebno
izkaznico, št. 001818738. gng-248515

Šumi Sabina, Cankarjeva 8, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001538152.
gnd-248693
Tahirović Zlatko, Zadružna ulica 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001793809.
gnv-248350
Topličan Dragutin, Jemčeva cesta 51,
Trzin, osebno izkaznico, št. 000417429.
gnk-248611
Topole Živa Aljana, Erjavčeva ulica 2/a,
Celje, osebno izkaznico, št. 001831781.
gnt-248502
Trškan Ludvik, Klemenova ulica 98,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000007108.
gnx-248648
Učakar Vladimir, Dol pri Ljubljani
27/g, Dol pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
000557700. gne-248642
Urbančič Marijka, Tržaška cesta 47,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000966827.
gns-248378
Vasle Dimitrij, Matke 9, Žalec, osebno
izkaznico, št. 001506715. gng-248540
Verovšek Saša, Tržaška cesta 293,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000106020.
gnl-248360
Vovk Borut, Cesta na Ostrožno 113,
Celje, osebno izkaznico, št. 001312422.
gnv-248500
Vujec Sonja, Brilejeva ulica 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000098847.
gnh-248639
Vukelić Iztok, Tržaška cesta 40,
Postojna, osebno izkaznico, št. 000026100.
gnp-248406
Zajc Stanko, Jevčeva pot 8, Brezovica pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 001931600.
gne-248667
Žalik Milan, Križna ulica 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000311802.
gny-248347
Žiher Marko, Barjanska cesta 56,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000704460.
gno-248357
Žilavec Ismeta, Celovška cesta 50,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000444804.
gnw-248349
Žličar Barbara, Raičeva ulica 1,
Ormož, osebno izkaznico, št. 000172143.
gnh-248514

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Ahmad Alain, Prevoje pri šentvidu 138,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001533804, reg. št. 37023, izdala UE
Domžale. gnx-248423
Babović Tatjana, Ulica OF 9, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1663470, reg. št. 13588, izdala UE Laško.
gnv-248400
Bakhatyar Aljaf, Cesta zmage 24,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1941094, izdala UE Zagorje ob
Savi. gnc-248519
Begić Izet, Cesta dveh cesarjev 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1455854, reg. št. 243575, izdala UE
Ljubljana. gnd-248443
Benedik Blaž, Knape 22, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001628837, izdala UE Škofja Loka.
gng-248490
Berdnik Katja, Polička vas 43, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003062826, izdala UE Pesnica.
gnc-248394
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Bertoncelj Franka, Šišenska cesta 31,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 916085, reg. št. 103231, izdala UE
Maribor. gnr-248429
Bolarić Miljenko, Tovarniška ulica 57,
Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001894436, reg. št. 22720, izdala UE
Domžale. gnw-248424
Božič Boštjan, Vitovlje 64/a, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 3080530, reg. št. 11148, izdala UE
Ajdovščina. gnu-248551
Božičko Ivan, Lepa pot 12, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 000408235, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnb-248495
Brajdič Dalibor, Brezje 4, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1573935,
izdala UE Novo mesto. gnl-248560
Bratanič Danijela, Bukošek 9, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 696120, reg. št. 6961, izdala UE Brežice.
gnl-248610
Bregar Tatjana, Čatež 4, Čatež ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 906425, reg. št. 6031, izdala UE Trebnje.
gnm-248559
Bregar Teodora, Rožna dolina, Cesta I/6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2141574, reg. št. 41913, izdala UE
Ljubljana. gne-248442
Cestnik Vesna, Mirje 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1420851, reg. št. 237567, izdala UE
Ljubljana. gnf-248441
Cirjak Nuška, Arnovo selo 18/a,
Artiče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1705053, reg. št. 18539, izdala UE
Brežice. gnw-248399
Čaušević Arif, Bernardinska reber 7,
Piran – Pirano, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 101337, reg. št. 9114, izdala
UE Piran. gnr-248504
Černe Tomaž, Grgar 186, Grgar,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 001899740, izdala UE Nova Gorica.
gnj-248387
Dobravc Vesna, Prečna pot 4/d, Piran
– Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 56008, reg. št. 10899, izdala UE Piran.
gnq-248505
Dobravec Aleš, Cesta maršala Tita 71,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000867402, izdala UE Jesenice.
gnn-248383
Dragan Marjan, Štatenberk 6, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 000436752, reg. št. 4979, izdala UE
Trebnje. gng-248415
Drofenik Barbara, Dragomer, Vrtna pot
1, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3012549, reg. št. 13632, izdala UE
Vrhnika. gnu-248601
Dujmovič Patricija, Majde Vrhovnikova
ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 3036038, reg. št. 279980, izdala
UE Ljubljana. gnf-248691
Dvoršak Janko, Spodnje Gameljne 111,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 2094263, reg. št. 112693,
izdala UE Ljubljana. gnn-248683
Eržen Renato, Celovška cesta 123,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1797766, reg. št. 228557, izdala UE
Ljubljana. gnq-248430
Fizović Eldar, Dunajska cesta 319,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001992596, reg. št. 266788, izdala UE
Ljubljana. gnn-248433

Franko Andrej, Poljanska cesta 68,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 275899, izdala UE Škofja Loka.
gnd-248493
Gačević Goran, Ulica Staneta Rozmana
24, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
kat. BCGH, št. S 001812434, izdala UE
Murska Sobota. gnt-248402
Graj Jože, Brodarjev trg 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1706534, reg. št. 58207, izdala UE
Ljubljana. gnj-248437
Habič Veronika, Litostrojska cesta 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3043176, reg. št. 185130, izdala UE
Ljubljana. gnm-248434
Hadalin Janez, Verd, Sternetova cesta
33, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2159863, reg. št. 12386, izdala UE
Vrhnika. gnv-248600
Hafnar Aleš, Srednje Bitnje 61, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1672822, reg. št. 41090, izdala UE Kranj.
gnb-248574
Hasnaš Boštjan, Dolsko 75, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 002141038, reg. št. 223132, izdala UE
Ljubljana. gnt-248677
Hočevar Zoran, Gregorčičeva ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2233115, reg. št. 111940, izdala UE
Ljubljana. gnp-248431
Hodžić Ervin, Ciglerjeva ulica 15,
Višnja Gora, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 2142264D, reg. št.
230121, izdala UE Grosuplje. gnz-248446
Hozjan Matej, Velika Polana 7,
Velika Polana, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 001539322, izdala
UE Lendava. gnh-248539
Hren Sebastijan, Verje 74, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001353511, reg. št. 229720, izdala UE
Ljubljana. gnt-248427
Isaković Petra, Zakot 43, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2224421,
izdala UE Brežice. gnm-248609
Iskrač Rudolf, Kamna gora 22, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001559788, reg. št. 14305, izdala UE
Slovenske Konjice. gnk-248411
Karlo Viktoria, Čemažarjeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001945705, reg. št. 265191, izdala UE
Ljubljana. gnp-248481
Karlo Viktoria, Čemažarjeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001945705, reg. št. 265191, izdala UE
Ljubljana. gnv-248675
Katančič Sobjak Darja, Cvetkova ulica
18, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 002043195, izdala UE
Murska Sobota. gns-248403
Kermc Dušanka, Zabrdje 40, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003047947D, reg. št. 9338, izdala UE
Trebnje. gnh-248414
Klavžar Martin, Pionirska pot 1,
Žiri, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001687395, reg. št. 2005, izdala UE
Škofja Loka. gnn-248408
Klepić Zoran, Brodarjev trg 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1868336, reg. št. 232660, izdala UE
Ljubljana. gng-248440
Kokaš Hermina, Kidričeva ulica 34/b,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1409415, izdala UE Nova Gorica.
gnp-248631
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Kolompar Jožef, Dolga vas, Slovenska
ulica 21, Lendava – Lendva, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. SM 000008598,
izdala UE Lendava. gnl-248410
Konc Klemen, Visoko 90, Visoko,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1308016, reg. št. 50570, izdala UE Kranj.
gnz-248621
Koprivec Jure, Ješetova ulica 18,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 001392592, reg. št. 44067, izdala UE
Kranj. gny-248622
Kovač Tina, Puhtejeva ulica 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001370381, reg. št. 235346, izdala UE
Ljubljana. gnu-248676
Kovačec Bernarda, Skomarje 52,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001311268, reg. št. 13844, izdala
UE Slovenske Konjice. gnn-248533
Kovic Damjan, Vinišče 12, Renče,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 001815486, izdala UE Nova Gorica.
gnr-248629
Kozel Janez, Tržec 47/a, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1666089, izdala
UE Ptuj. gne-248592
Krajnc Jožef, Šmartno ob Paki 113,
Šmartno ob Paki, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2072747, izdala UE Velenje.
gnw-248524
Kraner Dejan, Goriška 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, št. 1140 – za viličarje,
izdal Andragoški zavod Maribor. m-25
Kranvogel Anica, Ciglence 49, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGHF,
št. S 002043684, reg. št. 56309, izdala UE
Maribor. gnm-248634
Kuharič Mojca, Pušenci 41, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2132632, izdala UE Ormož. gnj-248512
Kumelj Matjaž, Grič, Cesta VIII/6,
Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000307605, izdala UE Ribnica.
gnb-248545
Lasić Kamil, Vrtojba, Ulica 9 septembra
46, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 000506919, izdala
UE Nova Gorica. gnk-248386
Leskošek Luka, Zrinjskega cesta 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1525663, reg. št. 246918, izdala UE
Ljubljana. gni-248688
Likar Anja, Cesta v Pretržje 1, Rakek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1859134, reg. št. 10575. gnm-248384
Logar Marija, Cesta v Lipovce 30,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 706370, reg. št. 4877, izdala UE Vrhnika.
gnb-248595
Lorber Danica, Zgornja sveča 15/a,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 535703, izdala UE Ptuj. gni-248413
Lovrec Sebastjan, Grča 21, Dol pri
Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 3085771, izdala UE Hrastnik.
gno-248482
Makovec Miran, Lendavsko naselje 22/a,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1896743, izdala UE Murska
Sobota. gnp-248606
Markovič Slavko, Ženik 23, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001529810, reg. št. 6441, izdala UE
Gornja Radgona. gny-248397
Mauc Elvis, Majšperk 75, Majšperk,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 30738,
reg. št. 29323, izdala UE Ptuj. gni-248438
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Mediževec Robert, Osojnik 2, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2176017,
izdala UE Škofja Loka. gnf-248491
Metelko Kraševec Jožica, Zagaj pri Ponikvi
17, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001224942, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnc-248594
Mirtič Janez, Jama pri Dvoru 29/a, Dvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1417176,
reg. št. 34281, izdala UE Novo mesto.
gnp-248681
Mlinarič Franc, Cven 76, Ljutomer, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 000950948,
izdala UE Ljutomer. gnb-248620
Mom Zlatko, Skoke, Uskoška ulica
27, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 000098723, reg.
št. 14699, izdala UE Maribor. gnn-248633
Mrakič
Andrej,
Cvetlična
ulica
10, Ruše, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,D,D1,F,G,H, št. S 001543996,
reg. št. 1663, izdala UE Ruše. gnc-248494
Mujić Admir, Trnovo 13, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1646674,
izdala UE Nova Gorica. gnq-248630
Novak Damjana, Vnanje Gorice, Pod
Goricami 17, Notranje Gorice, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 2035575, reg. št.
173114, izdala UE Ljubljana. gnk-248636
Novak
Štefan,
Lendavska
ulica
17/b, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 1476549, izdala UE Murska
Sobota. gnu-248401
Olenik Ramona, Kapel 64, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000058798, izdala UE Koper.
gnm-248509
Osredkar Nejc, Frankovo naselje 160,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2162717, izdala UE Škofja Loka.
gne-248492
Pantar Simon, Ulica Tomšičeve brigade
3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001749074, reg. št. 258364, izdala UE
Ljubljana. gno-248432
Pečnik Stanislav Tomaž, Mizni Dol 156,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 3044765, reg. št. 18946, izdala UE Vrhnika.
gnw-248599
Peljhan Bojan, Krajčeva ulica 2, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001389034, izdala UE Novo mesto.
gng-248740
Plajnšek Boštjan, Zabovci 63, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1518396,
izdala UE Ptuj. gnd-248743
Plevelj Vojko, Bergantova ulica 26,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001973606, reg. št. 11624, izdala UE
Domžale. gnv-248425
Prebil Gregor, Avsečeva ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001264803, reg. št. 225375, izdala UE
Ljubljana. gnc-248444
Presečki Zoran, Ulica mladih borcev 2,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2151495. gny-248747
Rajterič Zdenko, Preglov trg 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001777161, reg. št. 11934, izdala UE
Ljubljana. gnb-248445
Ravnikar Rozalija, Trstenjakova ulica 4,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 000904483, reg. št. 4980,
izdala UE Gornja Radgona. gnx-248398
Rogelj Tomaž, Srednja vas pri Šenčurju
51/a, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 808179, reg. št. 30834, izdala UE Kranj.
gnx-248623
Salobir Marko, Kolomban 41/b, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
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BGH, št. SI 000062824, izdala UE Koper.
gnl-248510
Sečan Milivoj, Runkova ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001287340, reg. št. 227430, izdala UE
Ljubljana. gns-248678
Selinšek Jožica, Stogovci 38, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 273722,
izdala UE Ptuj. gnj-248412
Slekovec Rok, Kadrenci 32, Lenart v
Slov. goricah, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 001688995, izdala UE Lenart.
gnd-248618
Sobotič Gregor, Lokanja vas 11, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1336744, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnr-248554
Stanić Ervin, Puhova ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2146479,
reg. št. 232819, izdala UE Ljubljana.
gnl-248685
Strašek Štefan, Celjska cesta 1, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 001892053, reg. št. 2885, izdala UE
Slovenske Konjice. gno-248632
Straus Anders, Spodnji Hotič 17, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S 001432936, reg. št. 6408, izdala UE Litija.
gne-248392
Šalamun Dagmar, Cesta Radomeljske
čete 37/A, Radomlje, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 3027591, reg. št. 30094,
izdala UE Domžale. gnd-248643
Šarković Mirka, Preglov trg 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1707484,
reg. št. 165402, izdala UE Ljubljana.
gnh-248439
Šketa Andrej, Glinškova ploščad 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1487540, reg. št. 243944, izdala UE
Ljubljana. gng-248690
Šmuc Slavka, Tičnica 30, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 2160083, reg. št.
4632, izdala UE Vrhnika. gnx-248598
Štefe Mojca, Bistrica 35, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 3057235, reg. št.
9089, izdala UE Tržič. gnf-248616
Šturm Frančiška, Zali log 39, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000313775, izdala UE Škofja Loka.
gno-248382
Šumi Sabina, Cankarjeva 8, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h BGH,
št. S 1877781, reg. št. 36434, izdala UE
Kranj. gnk-248486
Šutar Jože, Dolnja stara vas 21, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001659527, izdala UE Novo mesto.
gnd-248418
Tancek Blaž, Strahomer 9, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 2233492, reg. št.
275979, izdala UE Ljubljana. gno-248682
Tesner Janez, Pod Debnim vrhom 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1943572, reg. št. 55084, izdala UE
Ljubljana. gnh-248689
Tomšič Matej, Kernova cesta 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2143929,
reg. št. 219797, izdala UE Ljubljana.
gnr-248679
Trepič Elvis, Kromberk, Breg 22,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,G,H, št. S 002207768, izdala
UE Nova Gorica. gns-248628
Troha Manja, Branik 132, Branik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002167034, izdala
UE Nova Gorica. gnl-248385
Trškan Ludvik, Klemenova ulica 98,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,

št. S 002147415, reg. št. 145279, izdala UE
Ljubljana. gnq-248680
Učakar Vladimir, Dol pri Ljubljani 27/g,
Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 391725, reg. št. 33729, izdala
UE Ljubljana. gnk-248686
Vadnjal Toni, Tugomerjeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003044012, reg. št. 215731, izdala UE
Ljubljan. gns-248428
Velikonja Marjan, Obrtna ulica 30, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
SI 000053173, izdala UE Izola. gnr-248529
Veljak Kristina, Hrvatini 86, Ankaran –
Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2122639, izdala UE Koper. gnz-248746
Vidmar Mitja, Raičeva ulica 46,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1352844, reg. št. 18159, izdala UE
Ljubljana. gnm-248684
Vojir Darinka, Zelena pot 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2172853,
reg. št. 14023, izdala UE Ljutomer.
gne-248692
Vovko Iztok, Ratež 48, Novo mesto – Krka,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 776048,
izdala UE Novo mesto. gne-248417
Vrtačnik Janez, Ulica solidarnosti 2,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001537241, reg. št. 4979, izdala UE Litija.
gnf-248391
Vujec Sonja, Brilejeva ulica 19, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2221212,
reg. št. 119924, izdala UE Ljubljana.
gnj-248687
Zidanšek Dejan, Svetinova ulica 3,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 002065943, izdala UE Šentjur pri Celju.
gno-248532
Zupan Bernarda, Grahovše 13, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 287058,
reg. št. 7552, izdala UE Tržič. gnt-248552
Žagar Jasmina, Gornja Laze 2/a, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1325989,
izdala UE Črnomelj. gnq-248530
Žnidaršič Martin, Draga 6, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000381004, izdala UE Škofja Loka.
gnp-248381
Žuran Franc, Formin 8/b, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
S 1390115, izdala UE Ptuj. gnc-248744

Zavarovalne police preklicujejo
Horozovič Klaudio, Cesta B. Kidriča
26, Jesenice, zavarovalno polico, št.
40301002552 – življensko zavarovanje.
gne-248742
Krničar Klemen, Finžgarjeva 4/a, Lesce,
zavarovalno polico, št. 1584787, izdala
zavarovalnica Adriatic. m-33
Šiliš Matevž, Preglov trg 7, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 4406142749, izdala
zavarovalnica Triglav. m-32
Tomažič Boštjan, Podlubnik 183, Škofja
Loka, zavarovalno polico, št. 06101073392,
izdala
zavarovalnica
Slovenica.
gnv-248575
Verlak Bojan, Betnavska 28, Maribor,
zavarovalno polico, št. 360429, izdala
zavarovalnica Tilia. m-39
ZTT, Transport in trgovina d.o.o., Polanska ulica 19, Kapca, 9220 Lendava, polico življenjskega zavarovanja št.
40301000613, sklenjeno pri Slovenica živ
ljenje d.d. Ob-1561/07
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Spričevala preklicujejo
Artenjak Mojca, Ulica bratov Učakar 68,
Ljubljana, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 1991 do 1993. gnl-248435
Baltić Anita, Sostrska cesta 10j, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Strokovna in splošna
gimnazija Ljubljana, izdano leta 2003.
gnl-248585
Benčič Ana, Erjavčeva 16, Koper –
Capodistria, spričevalo Gimnazije Koper,
izdano leta 1992. gnt-248577
Debelak Andreja, Preloge 55, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za oblikovanje v Ljubljani, izdano leta 1979.
gnc-248344
Gorčan Darko, Melinci 99, Beltinci,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
kovinarske šole Murska Sobota, izdano leta
1982. gnu-248576
Guberinič Tina, Skakespearova ul. 12,
Maribor, maturitetno spričevalo Gimnazije
in srednje kemijske šole Ruše, izdano leta
2000. m-23
Jagodic Aleš, Kamniška cesta 66o,
Vodice, spričevalo o končani OŠ Vodice,
izdano leta 1997. gny-248447
Jakopin Jure, Dornice 9, Vodice, spričevalo
o končani OŠ Vič Rudnik Ljubljana, izdano
leta 1980. gnc-248644
Katona Stanko, Veščica 38, Murska
Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje poklicne šole Murska Sobota – mizar,
izdano leta 1980. gnn-248583
Kopčič Mihaela, Pekel 6, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika IKŠ Maribor, izdano
leta 2001 in 2002. m-40
Kovačič Bojan, Žimarice 59/a, Ribnica,
maturitetno spričevalo SŠ PET v Ljubljani,
izdano leta 2000. gnl-248485
Kozar Anton, Hlaponci 35, Polenšak,
spričevalo o končani OŠ Dornava.
gnq-248480
Kralj Nenad, Svržnjakova 12/a, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Strojne šole
Ptuj – avtomehanik, izdano leta 2000. m-28
Kuk Lari, Morsko 27, Kanal, spričevalo
1. letnika Šolskega centra Nova Gorica –
gimnazija. gns-248578
Kuk Lari, Morsko 27, Kanal, spričevalo
2. letnika Šolskega centra Nova Gorica –
gimnazija. gnr-248579
Mičič Boro, Nasipna 34, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole – zidar, izdano leta 1981.
m-21
Mikača Goran, Poljanska cesta 41,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. letnika Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev v Ljubljani.
gnx-248498
Panajotov Robert, Polje, Cesta VI/18,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika in spričevalo
poklicne mature Srednje gradbene in
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2006.
gnj-248587
Pečovnik Franci, Pameče 290, Slovenj
Gradec, indeks, št. 93431931, izdala
Fakulteta za strojništvo Maribor. m-36
Pšajd Matej, Črmlja 5, Trnovska vas,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
živilske šole Maribor – mesar, izdano leta
1998. m-41
Stegne Edvard, Cesta na polje 6,
Oplotnica, diplomo SIC OE Kovinarske šole
Zreče, izdana leta 2001. gns-248332

Škrbec Igor, Podgora pri Ložu
1/a, Cerknica, maturitetno spričevalo Srednje
strojne šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnm-248584
Tič Marija, Bezovje 10, Zreče, spričevalo
Srednje živilske šole Maribor -živilski tehnik,
izdano leta 1999. m-38
Toman Adriano, Prisoje 8, Koper
– Capodistria, spričevalo 1. letnika SGTŠ
Izola – smer natakar, izdano leta 2006.
gnf-248741
Trotovšek Jernej, Valvazorjeva ulica 36,
Šmartno pri Litiji, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole za elektrotehniko in
računalništvo Ljubljana, izdano leta 1994.
gnk-248436
Vesel Benedikt, Trg svobode 13, Moravče,
indeks, Srednje trgovske šole v Ljubljani.
gnc-248719
Zelenik Ines, Svetinci 40/a, Destrnik,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole
Ptujm, izdano leta 1999. m-27
Živanovič Gordan, Čardak 2, Črnomelj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Josip Jurčič Ivančna Gorica – prodajalec,
izdano leta 1999. gnk-248336
Žlebnik Lea, Žigonova ulica 23, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Janeza Levca v
Ljubljani, izdano leta 2004. gnb-248645

Drugo preklicujejo
Andonov Branko, Seškova cesta 28,
Medvode, dovolenje za zaposlitev, št.
04244193596. gnb-248345
Burgar Simon, Potočnikova 11, Škofja
Loka, službeno izkaznico, št. 01902, izdana
pri Ministrstvu za obrambo. gnv-248475
Fakin Melita, Hruševica 27ž, Štanjel,
delovno knjižico. gnu-248476
Fink Bojan s.p., Gorenje Karteljevo 28/a,
Novo mesto, štampiljko z napisom Bojan
Fink s.p. Gorenje Karteljevo 28 a 8000 Novo
mesto. gnm-248334
Gajšek Branka, Prevoje pri Šentvidu 27,
Lukovica, delovno knjižico. gnr-248479
Golob Sonja, Splavarski prehod 6,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 41210150,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnn-248333
Gomboc Alojz s.p., Dornava 104,
Dornava, obrtno dovoljenje, št. 0702752
– reprezentativno, izdano dne 12. 2. 2004.
gnt-248477
Gorjup Jožef, Slatenik 1, Jakobski Dol,
delovno knjižico. m-26
Horvat Anja, Ulica Borisa Kraigherja
24, Kidričevo, študentsko izkaznico, št.
93567140, izdala Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo v Mariboru. m-30
Ilešič Maja, Zg. Partinje 58, Jurovski Dol,
vozno karto, št. 6906, izdal Veolia Maribor.
m-37
Janev Nikola, Gradišče nad Prvačino 56,
Renče, delovno knjižico. gnn-248483
Jazbinšek Katarina, Sp. Slivnica
42, Grosuplje, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Poljane. gnv-248650
Ketiš Aljaž, Smetanova ulica 31, Maribor,
delovno knjižico, št. 21750. m-40/a
Kljajić Amir, Ruparjeva 8, Jesenice,
delovno knjižico. gns-248478
Kos Andrej, Kongresni trg 14, Ljubljana,
delovno knjižico. gnc-248419
Košmerlj Gregor, Štebijeva cesta 6,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal Biotehniški
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izobraževalni center, BIC, živilska šola
Ljubljana. gnh-248489
Kozlevčar Damjan, Rimska cesta 8,
Šmarje-SAP, delovno knjižico. gnp-248331
Križaj Matjaž, Klinja vas 42, Kočevje,
študentsko izkaznico, št. 41200050,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnd-248593
Kumer Andrej, V Borovju 10, Maribor,
delovno knjižico, št. 18017. m-35
Lulič Karel, Gornji Petrovci 13, Petrovci,
delovno knjižico. gnc-248694
Mavrin Jan, Celovška 138, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21030402,
Fakultete za družbene vede v Ljubljani.
gni-248488
Merlo Sebastjan, Ljubljanska cesta
6, Postojna, študentsko izkaznico, št.
41200143, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnl-248335
Milinković Željko, Gasilska pot 4,
Domžale, delovno knjižico. gnx-248573
Mlakar Tina, Gerbičeva 12, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 04021956,
izdala Fakulteta za upravo v Ljubljani.
gnb-248720
Mustar Anja, Vrhovčeva cesta 34/b,
Brezovica pri Ljubljani, dijaško izkaznico,
izdala Gimnazija Šentvid. gnf-248716
Oset Marko, Razgor 2/c, Vojnik,
študentsko izkaznico, št. 21017506, izdala
FDV. m-24
Perko Sebastjan, Cvibelj 12, Žužemberk,
študentsko izkaznico, št. 41200023,
izda Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnj-248562
Perše Srečko, Podgorje 12/a, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, delovno knjižico.
gnq-248580
Peršolja Gardi, Soška 8/a, Koper
– Capodistria, dovolilnico, št. 17656.
gnp-248581
Preložnik Boštjan, Zgornja Korena 4,
Zgornja Besnica, ADR certifikat – za prevoz
nevarnih snovi, št. 018249. m-34
Robin Tadej, Dornava 85, Dornava,
študentsko izkaznico, št. 81649765, izdala
EPF v Mariboru. m-31
Stojković Miljan, Prušnikova 16, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 27106. m-22
Šubic Anja, Hotovlja 96, Poljane
nad Škofjo Loko, študentsko izkaznico,
št. 18060746, izdala FF v Ljubljani.
gnt-248627
Šuštar Sonja, Ljubljanska cesta 54,
Kamnik, delovno knjižico. gne-248342
Transcommerce d.o.o., Cesta Andreja
Bitenca 68, Ljubljana, dovolilnico za
mednarodni prevoz za Ukrajino – 3. države
804/11, št. 696595. gnk-248586
Travar Siniša, Tovarniška 3/c, Ajdovščina,
delovno knjižico. gnb-248695
Vaupotič Franc, Sedlašek 97, Podlehnik,
potrdilo za varno delo s traktorjem.
gnm-248484
Veselič Daniel, Kajuhova 1, Ptuj,
študentsko izkaznico, št. 61236206, izdala
Pedagoška fakulteta v Mariboru. m-29
Vukovič Darko, Prade, Poljska pot 5,
Koper – Capodistria, kartice za digitalne
tahografe. gnb-248745
Zadnik Damjan, Vojkova ulica 14/a,
Portorož – Portorose, študentsko izkaznico,
št. 19460503, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gno-248582
Žagar Dušan s.p., Vaška cesta 121,
Uršna sela, potrdilo za voznika Radoša
Mandiča, št. 002496/MJ48-4-3010/2005,
izdano dne 28. 11. 2005. gne-248617
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Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1)
(Uradni list RS, št. 36/04)
Javni razpisi
Blago
Gradnje
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Obvestila o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
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(Uradni list RS, št. 128/06)
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Izvršbe
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Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Preklici
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
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Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
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Drugo preklicujejo
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