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

Javni razpisi
Blago
Št. 0/125

Ob-2270/07
Razveljavitev
Naročnik Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje, razveljavlja
postopek oddaje javnega naročila za nabavo zobozdravstvenega materiala, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 128 z dne
8. 12. 2006, Ob-34566/06.
Zdravstveni dom Trbovlje
Št. 1/2-146/2007

Ob-2079/07

Podaljšanje roka
V javnem razpisu po odprtem postopku za nabavo »Statični pretvornik 50KVA«
objavljenem v Ur. l. RS, št. 120-121 z dne
24. 11. 2006, Ob-32485/06, se spremenijo
naslednje točke:
IV.3.3 Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 26. 2. 2007 do 12. ure.
IV.3.6 Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: do 28. 5. 2007.
IV.3.7.2 Datum, čas in kraj odpiranja ponudb 27. 2. 2007 ob 9. uri; Center za nabavo, sejna soba 606, Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-2275/07
Popravek
V objavi v Uradnem listu RS, št. 1 z dne
5. 1. 2007, Ob-37379/06 za dobavo komunalnih vozil, spreminjamo podatke v naslednji točki:
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena: 60 točk,
2. dobavni rok: 5 točk,
3. preseganje osnovnih tehničnih zahtev:
11 točk,
4. servis v razdalji 10 km od sedeža podjetja: 5 točk.
Snaga d.o.o.

Gradnje
Št. 110-1/07

Ob-2636/07
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 100 z dne 29. 9.
2006 je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za »Gradnja AC Slivnica–Draženci: sklop A in sklop C« (Ob-27128/06),
dne 17. 11. 2006 št. Ur. l. RS 117-118
(Ob-32233/06) in dne 8. 12. 2006 št. Ur. l.
RS 128/06 (Ob-34585/06) pa sta bila objavljena prestavljena roka za predložitev ponudb in popravek.
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) ponovno podaljšujemo rok za predložitev ponudb na 15. 2. 2007 do 10. ure.
Odpiranje ponudb bo dne 15. 2. 2007 ob
11. uri. Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

VI.3) Dodatne informacije:
Opomba pod točkama III.2.1) in III.2.2):
Tuji ponudniki predložijo navedena tovrstna
ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v
državi, kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih
dokazil ali pa taka dokazila ne zajemajo vseh
navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo nadomesti
z lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim
organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali
pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni
zakon. V Republiki Sloveniji se izjava podana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
šteje za izjavo dano pod prisego.
Opomba pod točko II.2.1): V tej točki je
navedena vrednost brez davka (DPZP).
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve - Policije

Storitve
Št. 430-505/2006/27
Ob-2632/07
Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku za zavarovanje vozil MNZ in Policije, št. 430-505/2006,
objavljenem v Uradnem listu Republike
Slovenije, št. 128/06, z dne 8. 12. 2006,
Ob-34535/06, v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 5/07, z dne 19. 1. 2007,
Ob-382/07 in v Uradnem listu RS, št. 7/07 z
dne 26. 1. 2007, Ob-1433/07, se spremenijo
točke II.1.5, II.2.1 in VI.3 objave, in sicer:
1) Točka II.1.5 se spremeni tako, da se
glasi:
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
zavarovanje vozil MNZ in Policije, in sicer
avtomobilska odgovornost, AO plus, avtomobilski kasko in zavarovanje dodatnih nevarnosti.
2) V točki II.2.1 se spremeni ocenjena
vrednost, ki se glasi:
Ocenjena
vrednost
brez
DDV
2,625.221,09 EUR (oziroma 629,107.981,22
SIT).
Valuta: SIT/EUR (po tečaju zamenjave
239,640 SIT/EUR).
3) V točki VI.3 se doda opomba tako, da
se ta točka glasi:

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-2604/07
Zaključek javnega razpisa
Skladno z določili 77. člena ZJN-1-UPB1
obveščamo vse ponudnike, ki so sodelovali pri javnem razpisu za blago »kovinsko
oklopljene zračno izolirane celice z dvosistemskimi zbiralkami za RTP 110/20 kV Ravne«, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
120-121 z dne 24. 11. 2006, Ob-32514/06,
da zaključujemo postopek javnega razpisa
za oddajo naročila, brez izbire najugodnejšega ponudnika in naročila ne oddamo.
Elektro Celje
javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Celje

Stran
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Ob-2602/07
Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila po
odprtem postopku Ur. l. RS, št. 137-139 z
dne 29. 12. 2006, Ob- 36411/06 za dobavo
Kablovod 110 kV Koroška vrata – Melje,
naročnik podaljšuje rok za oddajo in javno
odpiranje ponudb:
Rok za oddajo in odpiranje ponudb:
– rok za oddajo ponudb: 28. 2. 2007 do
8. ure,
– javno odpiranje ponudb: 28. 2. 2007
ob 9. uri.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor

Storitve
Št. 147/07

Ob-2640/07
Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila št. JN 51/06: “Izvajanje obnove antikorozijske zaščite na objektih in postrojih
družbe Elektro Ljubljana, d.d.” objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 137-139 z dne 29. 12.
2006, Ob-36447/06 in Uradnem glasilu EU
št. 2006/S 245-263711 dne 23. 12. 2006, se
spremenijo naslednje točke:
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
♦dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, v skladu s predpisi RS, ne starejše
od 30 dni, glede na datum oddaje vloge,
♦bonitetna informacija (bodisi BON 1 ali
BON 2 ali BON 1/P) ali potrdila vseh bank,
pri katerih ima ponudnik odprt transakcijski
račun, ne starejše od 30 dni.
Veljavnost, oziroma starost navedenih
dokumentov bo naročnik presojal glede na
novi datum oddaje prijave, torej glede na
5. 2. 2007.
Vsa ostala dokazila, oziroma pogoji, ki jih
mora izpolnjevati ponudnik, se ne spremenijo in ostanejo še naprej v veljavi.
IV.1.1.2) Druge prejšnje objave:
– Uradni list RS, št. 137-139 z dne
29. 12. 2006, Ob-6447/06,
– Uradno glasilo EU št. 2006/S
245-263711 z dne 23. 12. 2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 2. 2007.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 2. 2007 do 9. ure.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do
31. 1. 2007.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 1. 2007.
Elektro Ljubljana, d.d.

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Ob-2071/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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:
25.33.10.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-053/2006-1L-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup kaset formata
DVC PRO.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
5,300.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-053/2006-1L-ODP/B:
naročnik skladno z določili 76. člena 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-053/2006-1LODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 112 z dne 3. 11. 2006;
Ob-30898/06.
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: 23. 1. 2007.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-2072/07
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:
25.33.10.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-061/2006-1L-POG/B.
II.5) Kratek opis: kasete formata DVC
PRO.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
5,300.000 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-061/2006-1L-POG/B:
PAB d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Pivk,
Cegelnica 30, 4202 Naklo, Slovenija, tel.
04/25-751-50, faks 04/257-51-52.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-061/2006-1LPOG/B.

VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 112 z dne 3. 11. 2006;
Ob-30898/06.
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: 23. 1. 2007.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-2081/07
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. +386/1/475-21-96,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00.-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 047/2006-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nadgradnja sistema
Dalet za produkcijo in arhiviranje vsebin
RA programov-strojna oprema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
59,400.000 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 047/2006-E-ODP/B:
LANCom d.o.o., kontaktna oseba: Jožef Jurgec, Tržaška cesta 63, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/33-00-303, faks 02/33-00-309.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 047/2006E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 102-103 z dne 6. 10.
2006, Ob-27791/06.
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: 24. 1. 2007.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 026/2007
Ob-2084/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Lendava, kontaktna oseba: Anton Vajdič,
Glavna ulica 20, 9220 Lendava, Slovenija,
tel. 02/57-72-540, faks 02/57-72-501, elektronska pošta: anton.vajdic@lendava.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije za merilna mesta Občine Lendava v letu 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT oziroma 104.323,15
EUR.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 005/2006-JR: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., kontaktna oseba:
Jana Jurše Škorc, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-674, faks
02/22-00-676, elektronska pošta: jana.jurseskorc@elektro-maribor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: tarifa
VT: 19,50 SIT oziroma 0,081372 EUR; tarifa
MT: 9,90 SIT oziroma 0,041305 EUR; tarifa
ET javna razsvetljava: 12,12 SIT oziroma
0,050589 EUR in tarifa ET ostalo: 17,55 SIT
oziroma 0,073234 EUR; najvišja ponudba:
isto kot najnižja ponudba.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
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:
20. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 110-111, št. 461/2006,
Ob-30071/06.
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: 24. 1. 2007.
Občina Lendava
Ob-2093/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Arnes, kontaktna oseba: Branka Esih, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/479-88-77, faks 01/479-88-78, elektronska pošta: razpis@arnes.si, internetni naslov: www.arnes.si.
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:
64.20.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zakup telekomunikacijskega voda Koper–Piran 2006.
II.5) Kratek opis: zakup telekomunikacijskega voda Koper–Piran 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 200.000 EUR (v 4 letih).
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Telekom Slovenije d.d., kontaktna
oseba: Miloš Juvan, Cigaletova 15, 1000

Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-12-30,
faks 01/433-90-07, elektronska pošta: Milos.juvan@telekom.si, internetni naslov:
www.telekom.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 183.704,98 EUR
v 4 letih.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-35120/06 z dne 15. 12. 2006.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je prejel
eno samo ponudbo, ki ni bila ustrezna, zato
se je postopek nadaljeval s pogajanji brez
predhodne objave.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 1. 2007.
Arnes
Ob-2094/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-91,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.82.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-045/2006-E-POG/B.
II.5) Kratek opis: nadgradnja sistema Dalet za produkcijo in predvajanje
RA programov iz verzije Dalet 5.1 na
DaletPlus.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
44,500.000 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 storitev:
javno naročilo št. RTV-045/2006-E-POG/B:
Dalet SA, kontaktna oseba: Stephane Schlayen, 55 Rue Raspail, 92300 Levallois
Perret, Slovenija, tel. +33 141-276-753, faks
+33 141-276-750.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 152.988
EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-045/2006E-POG/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
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: 22. 1. 2007.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 430-741/2006-20
Ob-2095/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS,
kontaktna
oseba:
Jože
Mokorel,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.14.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 423/2006-PSP –
Nakup uničevalnikov papirja.
II.5) Kratek opis: nakup uničevalnikov
papirja:
Sklop
01
02
03
04
05
06

Predmet naročila
Uničevalniki papirja
Uničevalniki papirja
Uničevalniki papirja
Uničevalniki papirja
Uničevalniki papirja
Uničevalniki papirja

Količina
25 kosov
36 kosov
8 kosov
2 kosa
1 kos
1 kos

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,186.640 SIT oziroma 46.681,02
EUR.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
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. MORS 423/2006-PSP
Nakup uničevalnikov papirja: za 1. sklop
– uničevalniki papirja – 25 kosov: Satelit
d.o.o., kontaktna oseba: Simon Kavka, Pot
k sejmišču 30, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/513-10-00, faks 01/500-34-19, elektronska pošta: info@satelit100.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 899.750 SIT oziroma
3.754,59 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. MORS 423/2006-PSP
Nakup uničevalnikov papirja: za 2. sklop
– uničevalniki papirja – 36 kosov: Satelit
d.o.o., kontaktna oseba: Simon Kavka, Pot
k sejmišču 30, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/513-10-00, faks 01/500-34-19, elektronska pošta: info@satelit100.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,884.000 SIT oziroma
32.899,35 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 423/2006-PSP
Nakup uničevalnikov papirja: za 3. sklop
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– uničevalniki papirja – 8 kosov: Satelit
d.o.o., kontaktna oseba: Simon Kavka, Pot
k sejmišču 30, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/513-10-00, faks 01/500-34-19, elektronska pošta: info@satelit100.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,366.400 SIT oziroma
14.047,74 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 423/2006PSP Nakup uničevalnikov papirja: za 4.
sklop – uničevalniki papirja – 2 kosa: Satelit
d.o.o., kontaktna oseba: Simon Kavka, Pot
k sejmišču 30, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/513-10-00, faks 01/500-34-19, elektronska pošta: info@satelit100.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 755.600 SIT oziroma
3.153,06 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 423/2006-PSP
Nakup uničevalnikov papirja: za 5. sklop
– uničevalniki papirja – 1 kos: Satelit d.o.o.,
kontaktna oseba: Simon Kavka, Pot k sejmišču 30, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/513-10-00, faks 01/500-34-19, elektronska pošta: info@satelit100.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 842.800 SIT oziroma
3.516,94 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 423/2006-PSP
Nakup uničevalnikov papirja: za 6. sklop
– uničevalniki papirja – 1 kos: Satelit d.o.o.,
kontaktna oseba: Simon Kavka, Pot k sejmišču 30, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/513-10-00, faks 01/500-34-19, elektronska pošta: info@satelit100.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 440.000 SIT oziroma
1.836,09 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: 430-741/2006-20.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 1. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Ob-2246/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Holding Slovenske železnice d.o.o., kontaktna oseba: Jože Županc, Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/29-12-829, faks +386/1/29-12-931,
elektronska pošta: joze.zupanc@slo-zeleznice.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava prekladalne
mehanizacije:
1 kom. viličar dizel motorni 12,5 t,
2 kom. viličar plinski 1,8 t.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,900.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena 88%,
2. čas garancij 4%,
3. cena vzdrževanja 8%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 48/2006-TP: Vilboss, d.o.o., kontaktna oseba: Jasmin
Ovčina, Gorenjska cesta 54, 1215 Medvode, Slovenija, tel. +386/1/361-50-55, faks
+386/1/361-66-55, elektronska pošta: svetovalec@vilboss.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 36,920.291,69 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:
10. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da: 80/2006 – Ob-21732/06 z dne
28. 7. 2006, 96/2006 – Ob-25644/06 z dne
15. 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: 23. 1. 2007.
Holding Slovenske železnice d.o.o.
Ob-2248/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Holding Slovenske železnice d.o.o., kontaktna oseba: Jože Županc, Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+ 386/1/29-12-829, faks +386/1/29-12-931,
elektronska pošta: joze.zupanc@slo-zeleznice.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:
34140000-0, 34223100-7.
II.5) Kratek opis: dobava cestnih vozil:
3 kom. vlačilec sedlasti min 330 kW (min
440KS),
1 kom. kamion nosilnosti min 7 t z dvižno
rampo, ADR,
2 kom. polpriklopnik 27 t 3 osi s cerado,
1 kom. polpriklopnik 27 t 3 osi s cerado
in muldo za prevoz kolutov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 77,800.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:

1. cena 86%,
2. čas garancij 6%,
3. cena vzdrževanja 8%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 47/2006-TP: Gimpex,
d.o.o., kontaktna oseba: Anton Kužnik, Ločna 10a, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
+386/41/581-816, faks +386/1/200-71-60,
elektronska pošta: tone.kuznik@gimpex.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 89,077.303,33 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:
10. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 80/2006 – Ob-21731/06 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: 23. 1. 2007.
Holding Slovenske železnice d.o.o.
Št. 4301-22/2006/22
Ob-2272/07
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, kontaktna oseba: Tatjana Hrušovar, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-66-44, faks 01/369-66-49, elektronska pošta: tatjana.hrusovar@mf-rs.si, internetni naslov: http://www.gov.si/mf/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 22.13.11.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4301-22/2006.
II.5) Kratek opis: dobava tuje periodike
za leto 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,982.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa: naročnik je
oddajo javnega naročila izvedel v skladu s
1. točko tretjega odstavka 20. člena ZJN1UPB-1 po postopku s pogajanji, po predhodno izvedenem odprtem postopku, v katerem ni pridobil nobene pravilne ponudbe.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4301-22/2006: DZS, Založništvo in trgovina, d.d., kontaktna oseba:
Maja Cedilnik, Dalmatinova ulica 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-69-817,
faks 01/30-69-857, elektronska pošta:
maja.cedilnik@dzs.si, internetni naslov:
http://www.dzs.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe
9,870.256,37 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.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4301-22/2006.
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; Ob-32062/06 z dne 17. 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: 25. 1. 2007.
Ministrstvo za finance
Ob-2283/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo,
kontaktna oseba: Melita Dolenšek, mag.
farm., Linhartova 51, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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:
24.40.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 50-336-331/06.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
neregistriranega zdravila Baklofen.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,500.000 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:
Salus, Ljubljana, d.d., Mašere Spasičeva
ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,681.488 SIT;
najnižja ponudba 12,681.488 SIT, najvišja
ponudba 13,056.944 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 50-336-331/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-32785/06 z dne 24. 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: 25. 1. 2007.
Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo
Ob-2425/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Tončke Čečeve Celje, kontaktna oseba:
Blanka Godnik Andrejaš, Mariborska 43,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-70-30,
faks 03/425-70-40, elektronska pošta: vrtec.toncke-ceceve@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: živila in material za prehrano.
II.5) Kratek opis:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,

3. meso perutnine in perutninski izdelki,
4. ribe,
5. jajca,
6. sveža zelenjava, suhe stročnice in naravno kisana zelenjava ter sveže in suho
sadje,
7. sladoledi,
8. zamrznjeno sadje in zelenjava,
9. zamrznjeni izdelki iz testa,
10. vloženo sadje in zelenjava,
11. sadni nektarji, sokovi, sirupi,
12. žita, mlevski izdelki in testenine,
13. kruh in pekovsko pecivo,
14. ostalo prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,951.612,90 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Ljubljanske mlekarne,
d.d., Obrat Maribor, kontaktna oseba: Gorazd Švaljek, Osojnikova ul. 5, 2000 Maribor,
tel. 02/480-59-96, faks 01/588-18-85, elektronska pošta: lj-mlek@lj-mlek.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 15.671,57
EUR (3,755.535,09 SIT).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2: Celjske mesnine,
d.d., kontaktna oseba: Jelka Rihter, Cesta v Trnovlje 7, Celje, tel. 03/425-52-92;
faks 03/425-52-50; elektronska pošta: jelka.rihter@celjske-mesnine.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 22.553,83
EUR (5,404.800 SIT), najvišja ponudba
24.344,88 EUR (5,834,036,87 SIT).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 5: Meja Šentjur, d.d., kontaktna oseba: Andrej Ocepek, 3230 Šentjur, Slovenija, tel. 03/747-15-06, faks 03/747-15-32,
elektronska pošta: meja@meja.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 2.054,38
EUR (492.165,90 SIT), najvišja ponudba
2.378,57 EUR (570.000 SIT).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6: Sadex, d.o.o., kontaktna oseba: Marjana Bellej, Rimska cesta
105, Šempeter, Slovenija, tel. 03/703-23-00,
faks 03/703-23-04, elektronska pošta: sadex@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 27.941,38
EUR (6,695.872,72 SIT), najvišja ponudba
30.576,86 EUR (7,327.437,70 SIT).
Valuta: 45 dni.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3, 4, 7, 8, 9: Hrib
Kmetijsko proizvodno podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: Saška Kovačič, Večje Brdo
8, 3224 Dobje pri Planini, Slovenija, tel.
03/746-13-00, faks 03/746-13-23, elektronska pošta: hrib@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 13.094,65
EUR (3,138.000 SIT) (javno naročilo št. 3);
1.574,87 EUR (377.400 SIT) (javno naročilo št. 4); 250,38 EUR (60.000 SIT) (javno
naročilo št. 7); 1.401,71 EUR (335.905,16
SIT) (javno naročilo št. 8); 1.693,35 EUR
(405.793,55 SIT) (javno naročilo št. 9); najvišja ponudba 14.578,12 EUR (3,493.500
SIT) (javno naročilo št. 3); 2.279,75 EUR
(546.320,37 SIT) (javno naročilo št. 4);
500,75 EUR oziroma (120.000 SIT) (javno
naročilo št. 7); 1.729,24 EUR (414.396,68
SIT) (javno naročilo št. 8), 2.065,69 EUR
(495.023,04 SIT) (javno naročilo št. 9).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 11: Mercator, d.d.,
kontaktna oseba: Brezovnik Simona, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
03/428-74-10, faks 01/560-33-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 3.966,22
EUR (950.465,25 SIT); najvišja ponudba:
4.831,62 EUR (1,157.869,13 SIT).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12: Mlinotest d.d., Ajdovščina, Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina,
kontaktna oseba: Patricija Samec.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 2.766,16
EUR (662.891,80 SIT), najvišja ponudba:
3.723,17 EUR (892.220,55 SIT).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 13: Žito, d.d.,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, kontaktna
oseba: Roj Darja, tel. 01/587-61-00, faks
01/524-56-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 6.201,12
EUR (1,486.036,87 SIT), najvišja ponudba
8.462,58 EUR (2,027.972,35 SIT).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 10 in 14:
ERA SV, d.o.o., Prešernova 10, Velenje,
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kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, Slovenija, tel. 03/426-84-08, 03/426-84-11,
faks 03/426-84-16, elektronska pošta: urska.fajdiga@era-sv.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 4.229,05 EUR
(1,013.450 SIT) (javno naročilo št. 10), najnižja ponudba 14.223,62 EUR (3,408.547,74
SIT) (javno naročilo št. 14), najvišja ponudba 4.779,14 EUR (1,145,274,56 SIT) (javno
naročilo št. 10), najvišja ponudba 14.959,74
EUR (3,584.953,26 SIT) (javno naročilo št.
14).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 20.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 122 z dne 12. 11. 2004,
Ob-30161/04, št. 122, stran 7770.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: trajanje dobave blaga od 1. 2. 2007 do 31. 7. 2007.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 1. 2007.
Vrtec Tončke Čečeve
Ob-2452/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
kontaktna oseba: Slavko Prelog, Frankopanska 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-48-600, faks 01/23-48-630, elektronska pošta: slavko.prelog@csod.si, internetni
naslov: www.csod.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: JN 05/06.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije za potrebe organizacijskih enot
CŠOD, za obdobje treh let.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 55,000.000 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. JN-05/06: Elektro Ljubljana d.d., kontaktna oseba: Robert Jelenc,
Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/230-43-27, faks 01/430-69-15, elektronska pošta: robert.jelenc@elektro-ljubljana.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 245.536,50 EUR
oziroma 58,840.366,86 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: JN 05/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 114-115 z dne 10. 11.
2006, Ob-31295/06.
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: 26. 1. 2007.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Ob-2453/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Zarja, kontaktna oseba: Vesna Cerkvenik, Zagajškova ulica 8, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/426-64-00, faks
03/426-64-12, elektronska pošta: vrtec.cezarja@guest.arnes.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2 Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: živila in material za prehrano.
II.5) Kratek opis:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. telečje meso in izdelki,
4. perutnina in izdelki,
5. ribe sveže (zamrznjene),
6. jajca,
7. zelenjava in sadje sveže, suho sadje,
suhe stročnice, oreščki,
8. zamrznjeno sadje in zelenjava,
9. sladoledi,
10. zamrznjeno testo in izdelki,
11. vloženo sadje in zelenjava,
12. žita in izdelki,
13. kruh in pekovsko pecivo,
14. ostalo prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,000.000 SIT (100.150,23 EUR).
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: /
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2: Celjske mesnine,
d.d., kontaktna oseba: Branko Štante, Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-52-92, faks 03/425-52-50, elektronska pošta: jelka.rihter@celjske-mesnine.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 6,254.000
SIT (26.097,48 EUR), najvišja ponudba
6,984.997 SIT (29.147,88 EUR).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3: Mesnine Žerak
Rogatec, kontaktna oseba: Branka Kores,
Strmolska 9, 3252 Rogatec, Slovenija, tel.
03/818-26-70, faks 03/582-73-24, elektronska pošta: franci.zerak@mesnine-zerak.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 2,457.230
SIT (10.253,84 EUR), najvišja ponudba:
2,793.699 SIT (11.657,90 EUR).
Valuta: 45 dni.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4, 5, 8 in 9: Hrib, d.o.o.,
kontaktna oseba: Drago Maruša, Večje
brdo 8, 3224 Dobje pri Planini, Slovenija,
tel. 03/746-13-00 faks 03/746-13-23, elektronska pošta: hrib@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3,410.500
SIT (14.231,76 EUR) (javno naročilo št. 4),
828.000 SIT (3.455,18 EUR) (javno naročilo
št. 5), 950.000 SIT (3.964,28 EUR) (javno naročilo št. 8), 1,487.500 SIT (6.207,23
EUR) (javno naročilo št. 9), najvišja ponudba
4,018.226 SIT (16.767,76 EUR) (javno naročilo št. 4), 972.200 SIT (4.056,92 EUR) (javno naročilo št. 5), 1,062.900 SIT (4.435,40
EUR) (javno naročilo št. 8), 2,423.687 SIT
(10.113,87 EUR) (javno naročilo št. 9).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6: KZ Laško, z.o.o., kontaktna oseba: Erika Kajtna, 3271 Rimske
Toplice, Slovenija, tel. 03/734-43-50, faks
03/734-43-66, elektronska pošta: kz-lasko@amis.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 447.500
SIT (1.867,38 EUR), najvišja ponudba
525.000 SIT (2.190,79 EUR).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7: Sadex, d.o.o., kontaktna
oseba: Marjana Belej, Rimska c. 105, 3311
Šempeter, Slovenija, tel. 03/703-23-00,
faks 03/703-23-04, elektronska pošta: sadex@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 6,864.218
SIT (28.643,87 EUR), najvišja ponudba
8,214.716 SIT (34.279,40 EUR).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 10: Pekarna Pečjak,
d.o.o., kontaktna oseba: Ana Šilc, Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, Slovenija, tel.
01/366-60-90, faks 01/366-65-22, elektronska pošta: pekarna.pecjak@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1,602.820
SIT (6.688,45 EUR), najvišja ponudba
2,002.000 SIT 8.354,20 EUR).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11: Era-SV, d.o.o. Velenje,
kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, Pre-
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šernova 10, 3504 Velenje, Slovenija, tel.
03/896-01-00, faks 03/896-01-44, elektronska pošta: doroteja.stimulak@era-sv.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1,139.860
SIT (4.756,66 EUR), najvišja ponudba
1,207.466 SIT (5.038,67 EUR).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12: Žito, d.d., kontaktna
oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154,
1529 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-61-00,
faks 01/524-56-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 432.500
SIT (1.804,79 EUR), najvišja ponudba
553.605 SIT (2.310,15 EUR).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 13: Klasje, d.d., kontaktna oseba: Brina Rečnik, Resljeva ulica 18,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/426-15-22,
faks 03/426-15-21, elektronska pošta: brina.recnik@klasje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 2,062.153
SIT (8.605,21 EUR), najvišja ponudba
3,446.600 SIT (14.382,41 EUR).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 14: Mercator, d.d., kontaktna oseba: Srečo Trope, Dunajska 107,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24,
faks 01/560-33-09, elektronska pošta: sreco.trope@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 7,013.104
SIT (29.265,16 EUR), najvišja ponudba
7,092.060 SIT (29.594,64 EUR).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 18.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 122 z dne 12. 11. 2004,
Ob-30159/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: trajanje dobave blaga od 1. 2. 2007 do 31. 7. 2007.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 1. 2007.
Vrtec Zarja
Ob-2454/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Anice Černejeve, kontaktna oseba: Vesna Cerkvenik, Kajuhova ulica 5,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/428-64-50,
faks 03/428-64-59, elektronska pošta: vrtec.anice-cernejeve@guest.arnes.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: živila in material za prehrano.
II.5) Kratek opis:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. meso perutnine in perutninski izdelki,
4. ribe,
5. jajca,
6. sveža zelenjava, suhe stročnice in naravno kisana zelenjava ter sveže in suho
sadje,
7. sladoledi,
8. zamrznjena zelenjava in sadje,
9. zamrznjeni izdelki iz testa,
10. konzervirana zelenjava in sadje,
11. sadni nektarji, sokovi in sirupi,
12. žita, mlevski izdelki in testenine,
13. kruh in pekovsko pecivo,
14. ostalo prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,000.000 SIT (116.841,93 EUR).
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Ljubljanske mlekarne,
d.d., kontaktna oseba: Eva Merdausl, Obrat
Maribor, Osojnikova 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/480-59-92, elektronska pošta:
lj-mlek@lj-mlek.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3,552.400
SIT (14.823,90 EUR).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2: Celjske mesnine,
d.d., kontaktna oseba: Branko Štante, Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-52-92, faks 03/425-52-50, elektronska pošta: jelka.rihter@celjske-mesnine.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 7,290.000
SIT (30.420,62 EUR), najvišja ponudba
7,778.645 SIT (32.459,71 EUR).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3 in 8: Hrib, d.o.o., kontaktna oseba: Drago Maruša, Večje brdo
8, 3224 Dobje pri Planini, Slovenija, tel.
03/746-13-00, faks 03/746-13-23, elektronska pošta: hrib@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1,881.150
SIT (7.849,89 EUR) (javno naročilo št. 3),
521.276 SIT (2.175,24 EUR) (javno naročilo št. 8), najvišja ponudba 2,248.092
SIT (9.381,06 EUR) (javno naročilo št. 3);
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588.700 SIT (2.456,60 EUR) (javno naročilo št. 8).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4: Brumec-Ručigaj,
d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Brojan,
Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel.
01/530-91-50, faks 01/530-91-70, elektronska pošta: prodaja@brumec-rucigaj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 785.300
SIT (3.277 EUR), najvišja ponudba 874.501
SIT (3.649,38 EUR).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 5: Meja Šentjur, d.d.,
kontaktna oseba: Andrej Ocepek, Cesta L.
Dobrotinška 3, 3230 Šentjur, Slovenija, tel.
03/747-15-06, faks 03/747-15-32, elektronska pošta: meja@meja.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 409.922
SIT (1.710,57 EUR), najvišja ponudba
600.000 SIT (2.503,75 EUR).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6: Sadex, d.o.o., kontaktna
oseba: Marjana Belej, Rimska c. 105, 3311
Šempeter, Slovenija, tel. 03/703-23-00,
faks 03/703-23-04, elektronska pošta: sadex@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 5,256.178
SIT (21.933,64 EUR), najvišja ponudba
5,775.678 SIT (24.101,47 EUR).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7: Ledo, d.o.o., kontaktna oseba: Tjaša Preskar, Brnčičeva ulica
29, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel.
01/563-22-77, faks 01/561-32-10, elektronska pošta: tjasa@ledo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
232.420 SIT (970,39 EUR), najvišja ponudba 439.023 SIT (1.832,95 EUR).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9 in 12: Žito, d.d., kontaktna oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154,
1529 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-61-00,
faks 01/524-56-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
806.912 SIT (3.367,18 EUR) (javno naročilo
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št. 9), 948.479 SIT (3.957,93 EUR) (javno
naročilo št. 12), najvišja ponudba 838.301
SIT (3.498,16 EUR) (javno naročilo št. 9),
1,344.562 SIT (5.610,75 EUR) (javno naročilo št. 12).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 10 in 11: Mercator,
d.d., kontaktna oseba: Srečo Trope, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-33-24, faks 01/560-33-09, elektronska pošta: sreco.trope@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 626.652
SIT (2.614,97 EUR) (javno naročilo št. 10),
960.316 SIT (4.007,32 EUR) (javno naročilo št. 11), najvišja ponudba 715.841 SIT
(2.987,14 EUR) (javno naročilo št. 10),
1,128.271 SIT (4.708,32 EUR) (javno naročilo št. 11).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 13: Klasje, d.d., kontaktna oseba: Brina Rečnik, Resljeva ulica 18,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/426-15-22,
faks 03/426-15-21, elektronska pošta: brina.recnik@klasje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1,443.150
SIT (6.022,15 EUR), najvišja ponudba
1,922.949 SIT (8.024,32 EUR).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 14: Era-SV, d.o.o. Velenje
kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3504 Velenje, Slovenija, tel.
03/896-01-00, faks 03/896-01-44, elektronska pošta: doroteja.stimulak@era-sv.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3,316.712
SIT (13.840,39 EUR), najvišja ponudba
3,491.690 SIT (14.570,56 EUR).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 22.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 122 z dne 12. 11. 2004,
Ob-30160/04, stran 7700.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: trajanje dobave blaga od 1. 2. 2007 do 31. 7. 2007.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 1. 2007.
Vrtec Anice Černejeve
Št. 0014/2007
Ob-2637/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
starejših Hrastnik, kontaktna oseba: Janja
Presečki, Novi log 4A, 1430 Hrastnik, Slovenija, tel. 03/56-54-100, faks 03/56-54-110,
elektronska pošta: hrastnik@ssz-slo.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: 4300-22/2006.
II.5) Kratek opis: živila in material za
prehrano po skupinah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 103.842,40 EUR oziroma 24,884.793
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. 4300-22/2006: ERA – SV,
d.o.o., kontaktna oseba: Doroteja Štimulak,
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 – pogodbena vrednost
16.323,48 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. 4300-22/2006: Klasje, d.d.,
kontaktna oseba: Brina Rečnik, Resljeva 18,
3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – pogodbena vrednost
6.607,03 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. 4300-22/2006: Žito, d.d.,
kontaktna oseba: Brane Sladič, Šmartinska
154, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – pogodbena vrednost
5.977,94 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. 4300-22/2006: Ledo,
d.d., kontaktna oseba: Aleksandra Kancilja,
Brnčičeva 29, 1000 Ljubljana Črnuče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – pogodbena vrednost
1.155,36 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4300-22/2006: Ljubljanske
mlekarne, d.d., kontaktna oseba: Petra Alič,
Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – pogodbena vrednost
18.472,63 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. 4300-22/2006: Kmetijska
zadruga Laško, d.d., kontaktna oseba: Darja
Bolčina, Sevce 16a, 3272 Rimske Toplice,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – pogodbena vrednost
1.051,12 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4300-22/2006: Litijska mesarija d.d., kontaktna oseba: Irena Čož, Slatina 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 – pogodbena vrednost
20.279,11 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. 4300-22/2006: Mercator
d.d., kontaktna oseba: Srečo Trope, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – pogodbena vrednost
17.587,06 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. 4300-22/2006: Droga Kolinska d.d., kontaktna oseba: Urbajs Dušan,
Kolinska ul. 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – pogodbena vrednost
7.318,03 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. 4300-22/2006: Brumec
Ručigaj d.d., kontaktna oseba: Petra Novak,
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 – pogodbena vrednost
3.878,11 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. 4300-22/2006: Perutnina
Ptuj d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – pogodbena vrednost
10.840,12 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: 4300-22/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 18.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 82 z dne 15. 10. 2004,
Ob-27687/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 1. 2007.
Dom starejših Hrastnik

Gradnje
Št. 52/57
Ob-2291/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, kontaktna oseba: Aleš Bačer, Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina, Slovenija,
tel. 05/36-59-700, faks 05/36-63-142, elektronska pošta: ksda.investicije@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije.
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:
skladno z 76. členom ZJN-1 je naročnik zavrnil vse ponudbe.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; z dne 29. 9. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 1. 2007.
Komunalno stanovanjska družba d.o.o.
Ajdovščina
Ob-2385/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
kontaktna oseba: Slavko Prelog, Frankopanska 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-48-600, faks 01/23-48-630, elektronska pošta: slavko.prelog@csod.si, internetni
naslov: www.csod.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501, 503, 504.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-02/06-pog/1.
II.5) Kratek opis: izgradnja hotela in
telovadnice v Planici.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV) 460,775.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-02/06-pog/1: SCT
d.d., kontaktna oseba: Ivan Demšar, Slovenska c. 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-98-711, faks 01/58-98-720, elektronska pošta: ivan.demsar@sct.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 412,956.607,70 SIT
oziroma 1,723.237,38 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: JN-02/06-pog/1.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 83 z dne 4. 8. 2006,
Ob-22124/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 1. 2007.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Št. 3/07
Ob-2480/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev Ptuj, kontaktni osebi: Bernarda Kozel, Dejan Dokl, Volkmerjeva cesta
10, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/780-73-00,
faks 02/771-45-31.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.52.12 -6.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija mansarde objekta B:
– gradbena dela,
– obrtniška dela,
– elektro inštalacije,
– strojne inštalacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– 94% cena,
– 6% rok končanja gradnje.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Gradnje Lamut d.o.o., Ilichova ulica 21,
2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 37,747.078,73 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
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.
Dom upokojencev Ptuj
Št. 3/07
Ob-2631/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Institut »Jožef Stefan« Ljubljana, kontaktna oseba: Slavko Zalar, univ. dipl. ing. gr.,
Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-39-00, faks 01/423-54-00, elektronska pošta: slavko.zalar@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. 25/06.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbenoobrtniških in instalacijskih del ter dobava
in montaža opreme pri preureditvi okrepčevalnice Jožef Stefan Ljubljana.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 120,000.000 SIT (500.751 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. 108/2006-Ob-29064/2006:
Lesnina inženiring, d.d., kontaktna oseba:
Breznik Uroš, Parmova 33, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/472-06-48, elektronska pošta: uros.breznik@lesnina-i.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 452.629,48 EUR;
najnižja ponudba 452.629,48 EUR, najvišja
ponudba 503.575,69 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:
vrednost (brez DDV): 105.281,81 EUR.
Delež 23.2%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: št. 25/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 108 z dne 20. 10.
2006 in popravek Ur. l. RS, št. 112 z dne
3. 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: 25. 1. 2007.
Po pooblastilu Instituta Jožef Stefan
LIZ – Inženiring d.d., Ljubljana

Storitve
Št. 62/07
Ob-2069/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: KSP
Hrastnik, d.d., kontaktna oseba: Ernest Gričar, Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik, Slovenija, tel. 03/56-42-317, faks 03/56-44-000,
elektronska pošta: melitahafner@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.5) Kratek opis: ultrafiltracija pitne
vode na zajetju Pekel.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): (40 mio SIT) 166.917,04 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. 1/06: STRIX, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marko Germ, Sneberska
cesta 116, 1260 Ljubljana Polje, Slovenija,
tel. 01/546-60-50, faks 01/546-60-58, elektronska pošta: info@strix.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: (36,133.689 SIT)
150.783,21 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:
9. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; št. 100/06 z dne 29. 10. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 1. 2007.
KSP Hrastnik, d.d.
Ob-2070/07
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:
60.11.70.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-051/2006-1L-ODP/S.
II.5) Kratek opis: najem kombi prevozov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
20,000.000 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-051/2006-1LODP/S: Prevozi Fortuna-Peter Fortuna s.p.,
kontaktna oseba: Peter Fortuna, Ul. Bratov
Martinec 23, 1108 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/427-16-30.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-051/2006-1LODP/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 112 z dne 3. 11. 2006,
Ob-30523/06.
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: 23. 1. 2007.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 800034
Ob-2073/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center,
kontaktna oseba: Vinko Sever, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-71-79, faks 01/241-72-72, elektronska pošta: vinko.sever@cd-cc.si, internetni
naslov: www.cd-cc.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 1B št. 17.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64.00.00.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: CD-TS-VS-JN-12/06S/noce.
II.5) Kratek opis: nočitve v količini 1000
nočitev letno, v kakovosti najmanj 4* in v
času trajanja pogodbe 3 leta.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25 milijonov SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Hotel Lev d.d., kontaktna oseba: Matjaž Dežman, Vošnjakova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-21-55, faks 01/433-20-03,
elektronska pošta: info@hotel-lev.si, internetni naslov: www.hotel-lev.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 18,392.588 SIT,
najnižja ponudba: 18,392.588 SIT, najvišja
ponudba: 26,314.149,48 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; št. 112 z 3. 11. 2006, Ob-30331/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 1. 2007.
Cankarjev dom, kulturni in kongresni
center
Št. 800034
Ob-2074/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center,
kontaktna oseba: Vinko Sever, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-71-79, faks 01/241-72-72, elektronska pošta: vinko.sever@cd-cc.si, internetni
naslov: www.cd-cc.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: CD-TS-VS-JN-10/06-S/elen.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije v letni količini 3,5 GWh ± 20%.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 65 milijonov 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: Istrabenz - Gorenje d.o.o., kontaktna
oseba: Primož Rust, Dunajska 106, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 05/331-19-66,
faks 05/331-19-68, elektronska pošta: primoz.rust@istrabenz.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 53,383.404,60 SIT,
najnižja ponudba: 53,383.404,60 SIT, najvišja ponudba 54,968.623,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; št. 102 z dne 6. 10. 2006,
Ob-27790/06.
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: 22. 1. 2007.
Cankarjev dom, kulturni in kongresni
center
Ob-2080/07
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. +386/1/475-21-96,
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:
60.11.70.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-062/2006-1L-POG/S.
II.5) Kratek opis: najem kombi prevozov.
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-062/2006-1L-POG/S:
Štimbi d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Šeme,
Pod gozdom c. II/1, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 01/78-64-987, faks 01/78-72-164.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-062/2006-1LPOG/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 112 z dne 3. 11. 2006,
Ob-30523/06.
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: 24. 1. 2007.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-2082/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-46-700,
faks 01/47-46-747, elektronska pošta:
jnvv.licence@kapitalska-druzba.si, internetni naslov: http://www.kapitalska-druzba.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
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: KAD/JNVV-5/2006.
II.5) Kratek opis: najem licenc (OSL) za
MS produkte v obdobju do 31. 10. 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
a) skupna ponudbena cena za najem licenc (do 92 točk),
b) ponujena brezplačna izobraževanja
(do 6 točk),
c) dodatne ugodnosti (do 2 točki).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. KAD/JNVV-5/2006: S&T
Hermes Plus, d.d., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošte-
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vala (brez DDV): cena 5,815.320 SIT brez
DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: KAD/JNVV-5/2006-20.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 55 z dne 26. 5. 2006,
Ob-14958/06, str. 4092.
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: 23. 1. 2007.
Kapitalska družba, d.d.
Ob-2083/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/47-46-700, faks +386/1/47-46-747,
internetni naslov: www.kapitalska-druzba.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
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.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: KAD/JNVV-2/2006.
II.5) Kratek opis: cenitev manjšinjskega
lastniškega deleža Kapitalske družbe in
Slovenske odškodninske družbe v družbi
Lip Bled.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2,500.000 SIT brez 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:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– na ceno izvedbe storitve (do 80 točk),
– reference skupine (do 12 točk),
– izvedbeno metodologijo in obseg dela
(do 8 točk).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. KAD/JNVV-2/2006:
P&S Svetovanje d.o.o., Slovenska cesta 56,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,960.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: KAD/JNVV-2/2006-10.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.

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: skladno z drugim odstavkom 20. člena Zakona o javnih naročilih
je Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta
119, 1000 Ljubljana izvedla postopek s pogajanji brez predhodne objave za cenitev
manjšinskega lastniškega deleža Kapitalske
družbe in Slovenske odškodninske družbe v
družbi Lip Bled. K oddaji ponudbe na javno
naročilo so bili povabljeni trije ponudniki, ki
so usposobljeni za izvedbo predmeta naročila.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 1. 2007.
Kapitalska družba, d.d.
Št. 430-773/2006-8
Ob-2096/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS,
kontaktna
oseba:
Jože
Mokorel,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 482/2006-PSP
– vzdrževanje programske opreme ESRIARCGIS in ERDAS IMAGINE v letih 2007
in 2008.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje programske opreme ESRI-ARCGIS in ERDAS
IMAGINE v letih 2007 in 2008.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 34,313.550 SIT oziroma 143.187,91
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. MORS 482/2006-PSP: Gisdata d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Dragar,
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/520-39-00, faks 01/520-39-10, elektronska pošta: ales.dragar@gisdata.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 32,569.958 SIT oziroma
135.912,02 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:
28. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
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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: 23. 1. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-678/2006-10
Ob-2249/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS,
kontaktna
oseba:
Jože
Mokorel,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 435/2006 – PSP.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje Microsoft
programske opreme (MAPS).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10 mio SIT brez vključenega 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:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– 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. MORS 435/2006-PSP:
S&T Hermes Plus d.d., Leskoškova cesta
6, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 10,883.808 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: 430-678/2006-10.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 1. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-781/2006-10
Ob-2274/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS,
kontaktna
oseba:
Jože
Mokorel,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 484/2006-PSP –
vzdrževanje licenčne programske opreme
Oracle v letih 2007 in 2008.
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II.5) Kratek opis: vzdrževanje licenčne
programske opreme Oracle v letih 2007
in 2008.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 82,023.500 SIT oziroma 342.278
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. MORS 484/2006-PSP:
Oracle Software d.o.o., kontaktna oseba:
Andreja Močnik, Dunajska cesta 156, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-888-00, faks
01/58-888-01, elektronska pošta: barbara.omerza@oracle.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 81,118.657,41 SIT oziroma
338.502,16 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:
28. 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: 25. 1. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 260-6/06-23
Ob-2293/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktne osebe: za predmet JN: Robert Vodopivec, univ. dipl. inž.
rač. (05/33-01-091), Stojan Lozar, univ.
dipl. ekon. (05/330-15-50), Rajko Lisjak,
univ. dipl. org. (05/330-15-86), Erika Furlan, univ. dipl. ekon. (05/330-15-70); za
ekonomska vprašanja: Stojan Lozar, univ.
dipl. ekon. (05/33-01-550); za pravna vprašanja: Katjuša Bizjak, univ. dipl. pravnica
(05/33-01-580), Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/33-01-580, faks 05/33-01-554, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 25-Priloga 1B in 27Priloga 1B.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN ”obnova poslovno informacijskega sistema” (št.: 260-6/06).
II.5) Kratek opis: javno naročilo zajema:
1. dobavo programske opreme:
A – planiranje, evidenco in registracijo
delovnega časa,
B – kadrovski informacijski sistem.
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2. dobavo in montažo strojne in sistemske programske opreme: (registrirni
terminali za registracijo (evidenco) delovnega časa, koriščenja prehrane in kontrolo
dostopa, podatkovne baze z licencami in
ostala sistemska programska oprema, ki je
potrebna za delovanje celotnega sistema, ki
je predmet javnega naročila.
(Za strežnike in operacijske sisteme poskrbi naročnik in niso predmet tega javnega
naročila. Naročnik si pridržuje pravico do
uporabe virtualnih strežnikov).
3. vzdrževanje programske in strojne
opreme v času veljavnosti garancijske
dobe (2 leti) po principu funkcionalni
ključ v roke.
II.6) Ocenjena skupna vrednost: 25 mio
SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 260-6/06 – objava v Uradnem list RS, št.: 120-121; Ob-32745/06:
Četrta pot, Avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika d.o.o., kontaktna
oseba: Boris Šolar, Planina 3, 4000 Kranj,
Nova Gorica, Slovenija, tel. 04/280-66-00,
faks 04/280-66-18.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 14,596.230 SIT oziroma
60.908,99 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-32745/06 z dne 24. 11. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 1. 2007.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Ob-2387/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
upokojencev Kranj, kontaktna oseba: Milan
Krančan, Cesta 1. maja 59, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/280-13-00, faks 04/233-13-32,
internetni naslov: www.du-kranj.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-2/2006.
II.5) Kratek opis: oddaja javnega naročila prevoz in raznašanje toplih obrokov
na domove starejšim in invalidom, občanom Mestne občine Kranj, Občine Naklo
in Občine Šenčur.
Predmet javnega naročila obsega zlasti
izvedbo naslednjih storitev:
– prevoz toplih obrokov iz Doma upokojencev Kranj na domove občanov,
– raznašanje toplih obrokov na dom občanov vsak med 11. in 14.30,
– vročanje pisnih obvestil in računov občanom, ki so uporabniki storitve, ki je predmet javnega naročila,
– vsakodnevno vračanje kompletov posod za razvoz toplih obrokov.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,000.000 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. JN-2/2006: Taxi Šenk Alojz
s.p., kontaktna oseba: Alojz Šenk, Visoko
40a, 4212 Visoko, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15,539.350 SIT oziroma
64.844,56 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:
28. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-32848/06 z dne 24. 12. 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: 26. 1. 2007.
Dom upokojencev Kranj
Št. 430-114/2006
Ob-2758/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Davčna uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Cirila Golob, Šmartinska c. 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 031/204-337,
faks 478-27-55, elektronska pošta: cirila.golob@gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
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:
72000000.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 24/2006-VRO.
II.5) Kratek opis: pogarancijsko vzdrževanje računalniške strojne opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 166.917 EUR (40,000.000 SIT).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 24/2006-VRO: RRC
Računalniške storitve, Jadranska 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-85-24.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 152.570,40
EUR (36,561.971 SIT), najvišja ponudba
356.208 EUR (85,361.685,12 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: 430-114/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 114-115 z dne 10. 11.
2006, Ob-31393/06.
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.
Davčna uprava Republike Slovenije
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Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-2078/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00, faks
02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: osebna varovalna
oprema.
Sklop A: obutev, oblačila in rokavice
– sezonska; sklop B: oblačila, rokavice in
sredstva za higieno.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): skupna vrednost: 35,000.000 SIT.
Sklop A: obutev, oblačila in rokavice –
sezonska: 20,000.000 SIT;
Sklop B: oblačila, rokavice in sredstva za
higieno: 15,000.000 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.: 102113: Zavas d.o.o.,
Špruha 19, 1236 Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena sklop A: obutev, oblačila
in rokavice – sezonska: 15,805.870 SIT ali
65.956,83 EUR.
Valuta: 90 dni.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 102097: Stik d.o.o., Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena sklop B: oblačila,
rokavice in sredstva za higieno: 12,600.385
SIT ali 52.580,47 EUR.
Valuta: 90 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 102113
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): sklop A: obutev, oblačila
in rokavice – sezonska: 15,805.870 SIT ali
65.956,83 EUR.
Valuta: 90 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.

Št.

V.4.2) Javno naročilo št. 102097
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): sklop B: oblačila, rokavice in sredstva za higieno: 12,600.385 SIT ali
52.580,47 EUR.
Valuta 90 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list
RS, št. 108, Ob-29076/06 z dne 20. 10.
2006.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 1. 2007.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.

Gradnje
Št. 8/264/2007
Ob-2448/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro – Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Roman Plahutnik, Hajdrihova ulica 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-35-45,
faks 01/474-25-02, elektronska pošta: Roman.plahutnik@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 203/2006.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija klimatizacije in prezračevanja v 4. nadstropju
poslovne stavbe Hajdrihova 2, Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 65,000.000 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 ni bilo oddano – razveljavitev.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; S 8/3938/2006
z dne 8. 12. 2006.
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: 26. 1. 2007.
Elektro – Slovenija d.o.o.
Št. 8/294/2007
Ob-2449/07
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: Aleš Brenčič, Hajdrihova

9 / 2. 2. 2007 /

Stran

679

ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-24-41, faks 01/474-24-42, elektronska pošta: Ales.Brencic@eles.si, internetni
naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 184/2006.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbenih del
v RTP Maribor – prestavitev NIT in zamenjava ločilnikov 400 kV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 57,000.000 SIT; 237.856,79 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 184: Izvajanje splošnih
gradbenih del Karl Jazbec s.p., kontaktna oseba: Karl Jazbec, Žetale 14a, 2287
Žetale, Slovenija, tel. 02/769-11-71, faks
02/769-11-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 49,571.718 SIT,
206.859,11 EUR.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež: 20%.
V.4.2) Javno naročilo št. 184
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): valuta: 49,571.718 SIT;
206.859,11 EUR.
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.4.2.5) 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:
12. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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: 26. 1. 2007.
Elektro – Slovenija d.o.o.
Št. 8/294/2007
Ob-2450/07
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: Aleš Brenčič, Hajdrihova
ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-24-41, faks 01/474-24-42, elektronska pošta: Ales.Brencic@eles.si, internetni
naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 185/2006.
II.5) Kratek opis: izvedba elektromontažnih del v RTP Maribor – postavitev NIT
in zamenjava ločilnikov 400 kV.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,000.000 SIT; 79.285,60 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 185: Esotech d.d.,
kontaktna oseba: Bogdan Špegel, Preloška cesta 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/899-45-00, faks 03/899-45-03.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 24,998.654,05 SIT;
104.317,53 EUR.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 185
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): valuta 24,998.654,05 SIT;
104.317,53 EUR.
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.4.2.5) 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:
18. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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: 26. 1. 2007.
Elektro – Slovenija d.o.o.

Storitve
Ob-2075/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00, faks
02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve Priloga IA, št. 6a – zavarovalniške storitve.
II.5) Kratek opis: kolektivno nezgodno
zavarovanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT/letno brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 101608: Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. PE Maribor,
Jadranska 25/a, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24,384.225,35 SIT.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Valuta: 30 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1
V.4.2) Javno naročilo št. 101608
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
24,384.225,35 SIT brez DDV.
Valuta: 30 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 96, Ob-25580/06 z dne 15. 9. 2006.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2007.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-2076/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00, faks
02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: Priloga 1A, št. 6a
– zavarovalniške storitve.
II.5) Kratek opis: zavarovanje premoženja in premoženjskih pravic.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 105,000.000 SIT/letno.
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.: 101831: Zavarovalnica
Maribor d.d., Cankarjeva 3, 2507 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 199,863.545,50 SIT
brez DPZP.
Valuta: 30 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 101831
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): 199,863.545,50 SIT brez
DPZP.
Valuta: 30 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante

Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list
RS, št. 96 z dne 15. 9. 2006, Ob-25578/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2007.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-2077/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00, faks
02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
Kategorija storitve: Priloga IA, št. 6a
– zavarovalniške storitve.
II.5) Kratek opis: avtomobilsko zavarovanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT/letno.
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.: 101606: Zavarovalnica
Maribor d.d., Cankarjeva 3, 2507 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,158.298 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 101606
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
25,158.298 SIT brez DDV.
Valuta 30 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list št.
96 z dne 15. 9. 2006, Ob-25579/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2007.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
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Obvestila po Zakonu
o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)

Predhodna
informativna obvestila
Blago
Št. 10/2007

Ob-2430/07

I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije Področna enota Informacijski center, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/30-77-329, v roke: Janez
Škufca, e-pošta: razpisi.PEIC@zzzs.si, faks
+386/1/23-12-667.
Internetni naslov naročnika: www.zzzs.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:
– oseba javnega prava,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
Oddelek II.B: predmet naročila (blago ali
storitve) (1)
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nabava IBM strojne in programske
opreme.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe:
Blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljub
ljana.
Šifra NUTS: SI00.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali
vrednosti blaga ali storitev: nabava strojne in programske opreme za IBM centralno procesorsko vozlišče za potrebe
projekta On-line zdravstvenega zavarovanja.
Ocenjeni stroški brez DDV: 480.000
EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30200000.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 30. 4. 2008.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
Oddelek II.B: predmet naročila (blago ali
storitve) (2)
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dokup komunikacijske računalniške
opreme.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe:
Blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljub
ljana.

Šifra NUTS: SI0.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: dokup komunikacijske računalniške opreme za potrebe
projekta On-line zdravstvenega zavarovanja.
Ocenjeni stroški brez DDV: 80.000
EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30200000.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 15. 5. 2007.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
Oddelek II.B: predmet naročila (blago ali
storitve) (3)
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: razvoj vstopne točke in knjižnic za
zdravstvo.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe:
Blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljub
ljana.
Šifra NUTS: SI00.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: razvoj vstopne
točke in knjižnic za zdravstvo za potrebe
projekta On-line zdravstvenega zavarovanja.
Ocenjeni stroški brez DDV: 320.000
EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30200000.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 20. 4. 2007.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
Oddelek II.B: predmet naročila (blago ali
storitve) (4)
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dokup IBM integriranih procesorjev
in timerjev.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe:
Blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljub
ljana.
Šifra NUTS: SI00.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: dokup IBM integriranih procesorjev in timerjev za uglasitev zmogljivosti in sočasnosti delovanja
osrednjega sistema.
Ocenjeni stroški brez DDV: 216.000
EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30200000.

II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 20. 8. 2007.
II.6.) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
Oddelek II.B: predmet naročila (blago ali
storitve) (5)
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dokup mrežne računalniške opreme.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe:
Blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: dokup mrežne
računalniške opreme: nadgradnja SAN
sistema, nadzorna orodja, varnost, mrežna oprema.
Ocenjeni stroški brez DDV: 550.000
EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30200000.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 11. 6. 2007.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
Oddelek II.B: predmet naročila (blago ali
storitve) (6)
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup namizne računalniške opreme.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe:
Blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: menjava iztrošene
namizne računalniške opreme in nakup
– dokup licenc za MS produkte.
Ocenjeni stroški brez DDV: 500.000
EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30200000.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 15. 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:
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Davčna zakonodaja: www.durs.gov.si/
Okoljska zakonodaja: www.mop.gov.si/
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
www.mddsz.gov.si/
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 1. 2007.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Področna enota Informacijski center
Ob-2634/07
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 04/2007 – Pisarniški material.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Davčni
uradi po Sloveniji.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala za obdobje 24 mesecev
oziroma do pristopa h krovni pogodbi
na podlagi skupnega javnega naročila
državnih organov, ki bi ga izvedlo Ministrstvo za javno upravo. Pogodba se v
prvi fazi sklene le za 12 mesecev. Pogodba
za naslednjih 12 mesecev bo sklenjena, če
bodo zagotovljena proračunska sredstva.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: JN 04/2007 – Pisarniški material
1) Kratek opis: dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.
3) Količina ali obseg: skladno s specifikacijo, ki bo sestavni del razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 24
mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: JN 04/2007 – Pisarniški material
1) Kratek opis: dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 24
mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: JN 04/2007 – Pisarniški material

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1) Kratek opis: dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 24
mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 4
Naslov: JN 04/2007 – Pisarniški material
1) Kratek opis: dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 24
mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 5
Naslov: JN 04/2007 – Pisarniški material
1) Kratek opis: dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 24
mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 6
Naslov: JN 04/2007 – Pisarniški material
1) Kratek opis: dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 24
mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 7
Naslov: JN 04/2007 – Pisarniški material
1) Kratek opis: dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 24
mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 8
Naslov: JN 04/2007 – Pisarniški material
1) Kratek opis: dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 24
mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 9
Naslov: JN 04/2007 – Pisarniški material
1) Kratek opis: dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.

4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 24
mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 10
Naslov: JN 04/2007 – Pisarniški material
1) Kratek opis: dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 24
mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 11
Naslov: JN 04/2007 – Pisarniški material
1) Kratek opis: dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 24
mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 12
Naslov JN 04/2007 – Pisarniški material
1) Kratek opis: dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 24
mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 13
Naslov: JN 04/2007 – Pisarniški material
1) Kratek opis: dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 24
mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 14
Naslov: JN 04/2007 – Pisarniški material
1) Kratek opis: dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 24
mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 15
Naslov: JN 04/2007 – Pisarniški material
1) Kratek opis: dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 24
mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 16
Naslov: JN 04/2007 – Pisarniški material
1) Kratek opis: dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala.
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 24
mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 17
Naslov: JN 04/2007 – Pisarniški material
1) Kratek opis: dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 24
mesecev od oddaje naročila.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 7. 2. 2007.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
II.7) Dodatne informacije: predmet naročila je sukcesivna dobava potrošnega
pisarniškega materiala po davčnih uradih
po Sloveniji. Sklopi so po davčnih uradih
– teritorijalno.
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: 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:
25. 1. 2007.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS

Storitve
Št. 63/07
Ob-2106/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386(0)1/478-92-75,
v roke: Bojan Bajde, e-pošta: akrtp@gov.si,
faks +386(0)1/478-92-06.
Internetni naslov naročnika (URL):
http://www.arsktrp.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: izvajanje kontrole na kraju samem
za ukrepe skupne kmetijske politike v letih
2007–2010.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Slovenija.

Šifra NUTS: SI.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: predmet tega javnega naročila je oddaja storitev izvajanja
kontrole na kraju samem za ukrepe skupne kmetijske politike. Izbran ponudnik
bo izvajal kontrole nekaterih ukrepov
kmetijske politike in sicer kontrole površin, kontrole živali in navzkrižne skladnosti.
Okvirno število izvedenih kontrol:
– kontrola površin in živali: 9.000,
– kontrola navzkrižne skladnosti: 1.800,
– kontrola površin z daljinskim zaznavanjem: 4.000.
Navedene količine predstavljajo okvirne
letne količine in lahko bistveno odstopajo
glede na potrebe naročnika in zahteve EU.
V času te predhodne objave se načrtuje
sklenitev okvirnega sporazuma za obdobje
do 48 mesecev (za vse sklope). Število in
obseg sklopov je navedeno glede na trenutno znane podatke in je lahko predmet sprememb ob sami objavi javnega naročila.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Kontrola površin in živali
1) Kratek opis: kontrola površin in živali.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74320000.
3) Količina ali obseg: naročnik predvideva, da bo letno izvedenih 9.000 kontrol
površin in živali.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
2. 2. 2007.
Sklop št. 2
Naslov: Kontrola navzkrižne skladnosti
1) Kratek opis: kontrola navzkrižne skladnosti.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74320000.
3) Količina ali obseg: naročnik predvideva, da bo letno izvedenih 1.800 kontrol
navzkrižne skladnosti.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
2. 2. 2007.
Sklop št. 3
Naslov: Kontrola površin z daljinskim zaznavanjem
1) Kratek opis: kontrola površin z daljinskim zaznavanjem.
2) Enotni besednjak javnih naročil: glavni
besednjak, glavni predmet: 74320000.
3) Količina ali obseg: naročnik predvideva, da bo letno izvedenih 4.000 kontrol
površin z daljinskim zaznavanjem.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
2. 2. 2007.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74320000.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 2. 2. 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:
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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:
23. 1. 2007.
Agencija RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja
Št. 45002-9/2007
Ob-2285/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Logistični center za predsedovanje Slovenije Evropski uniji, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Franci Mlakar, tel. 00386/1/478-11-10, e-pošta:
gp.gs@gov.si, faks 00386/1/478-11-59.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.gsv.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: organiziranje in izvedba vseh prevozov z avtobusi in mini-busi ter možnost
turističnega vodenja za udeležence posameznih dogodkov v času predsedovanja
Slovenije Evropski uniji.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: storitve.
Kategorija storitve: št. 2.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.3) Kratek opis vrste in količine in vrednosti blaga ali storitev: organiziranje in izvedba vseh prevozov z avtobusi in minibusi ter možnost turističnega vodenja
za udeležence posameznih dogodkov v
času predsedovanja Slovenije Evropski
uniji.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: organiziranje in izvedba vseh
prevozov z avtobusi in mini-busi ter možnost turističnega vodenja za udeležence
posameznih dogodkov v času predsedovanja Slovenije Evropski uniji
1) Kratek opis: organiziranje in izvedba
prevozov z avtobusi.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.10.00.00.9.
Sklop št. 2
Naslov: organiziranje in izvedba vseh
prevozov z avtobusi in mini-busi ter možnost turističnega vodenja za udeležence
posameznih dogodkov v času predsedovanja Slovenije Evropski uniji
1) Kratek opis: organiziranje in izvedba
prevozov z mini-busi.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.10.00.00.9.
II.4) Enotni besednjak javni naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.10.00.00.9.
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II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Generalni sekretariat
Vlade Republike Slovenije,
Logistični center za predsedovanje
Slovenije Evropski uniji

Obvestila
o javnem naročilu
Blago
Ob-2284/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Geološki zavod Slovenije, Dimičeva
ulica 14, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): mag. Milan Bidovec, tel.
+386/1/28-09-708, v roke: mag. Milan Bidovec, e-pošta: milan.bidovec@geo-zs.si, faks
+386/1/28-09-753.
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:
– okolje,
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: Geološki zavod Slovenije, Dimičeva
ulica 14, Ljubljana.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
11.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
elektronski mikroskop.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33210000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 33212200.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
240 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za
resnost ponudbe v višini 5.000 EURO.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen
zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št,
63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in
17/06): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične
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osebe), dajanja podkupnine, sprejemanje in
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna
goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali
ugodnosti ali ugodnosti in zatajitev finančnih
obveznostih ter goljufija zoper finančne interese evropske skupnosti v smislu konvencije
o zaščiti finančnih interesov evropske skupnosti; pranje denarja.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta;
– gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če država
v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov lahko da
gospodarski subjekt zapriseženo izjavo prič
ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta. Da proti gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta; če poslovanje
upravlja sodišče; da ni opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju, če je bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom v skladu s
predpisi države v kateri ima sedež.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta;
– da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta;
– da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami, kjer ima sedež.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta;
– da ima gospodarski subjekt veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v
skladu s predpisi države članice, v kateri
je registrirana dejavnost, o vpisu v register
poklicev ali trgovski register.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta;
– gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v RS, morajo predložiti potrdilo. Če država
v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov lahko
da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo
izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi v kateri imajo svoj sedež opravljali
storitev.
Dokazilo: potrdilo o tem dovoljenju ali
članstvu, ali lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje storitve, ki je predmet
javnega naročila ne potrebujejo;
– da se gospodarski subjekt strinja, da
lahko naročnik pridobi osebne podatke gospodarskega subjekta iz uradnih evidenc.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

– da gospodarski subjekt v zadnjih šestih
mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun gospodarskega subjekta iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– če ima gospodarski subjekt odprtih več
računov, mora predložiti toliko potrdil kot
ima računov. da nudi najmanj 30 dnevni
plačilni rok.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da zagotavlja, da bo opremo dobavil
najkasneje v osmih mesecih po podpisu pogodbe in dostavo fco skladišče naročnika
razloženo.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta;
– da zagotavlja, da je oprema s ce oz
nako.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta;
– da zagotavlja, da ponujena oprema izpolnjuje strokovne zahteve naročnika navedene v tehnični specifikaciji.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta;
– da zagotavlja montažo in servis dobavljene opreme.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta;
– da nudi v primeru okvare odzivni čas
24 ur, garancijsko vzdrževanje minimalno
eno leto, po garancijsko vzdrževanje in rezervne dele še najmanj deset let od dneva
primopredajnega zapisnika.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta;
– da nudi na lastne stroške šolanje dveh
zaposlenih naročnika opreme na sedežu pro
izvajalca opreme, ter do deset zaposlenih
na delujočem mikroskopu na sedežu naročnika opreme.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta;
– da nudi v primeru okvare v po garancijskem obdobju odzivni čas 48 ur od prejema
pisne zahteve.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta;
– da zagotavlja, da bo pred montažo
opreme opravil predhodno meritev morebitnih motenj elektromagnetnega polja delavnega prostora opreme.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
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.3.2) 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: 19. 3. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 3. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
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IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 3.
2007 ob 10.30; na sedežu naročnika, sejna
soba II. nadstropje.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 1. 2007.
Geološki zavod Slovenije
Ob-2482/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Logistični center za predsedovanje Slovenije Evropski uniji, Gregorčičeva
20, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Franc
Mlakar, tel. 00386/1/478-11-10, e-pošta:
gp.gs@gov.si, faks 00386/1/478-11-59.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.gsv.gov.si/.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije,
Logistični center za predsedovanje Slovenije Evropski uniji, Gregorčičeva 20, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Logističnega centra za predsedovanje Slovenije EU, tel. 00386/1/478-11-10, e-pošta:
gp.gs@gov.si, faks 00386/1/478-11-59, internetni naslov: http://www.gsv.gov.si/.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Logistični center za predsedovanje Slovenije Evropski uniji, Gregorčičeva
20, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Logističnega centra za predsedovanje
Slovenije EU, tel. 00386/1/478-11-10, e-pošta: gp.gs@gov.si, faks 00386/1/478-11-59,
internetni naslov: http://www.gsv.gov.si/.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za
sodelovanje: Generalni sekretariat Vlade
Republike Slovenije, Logistični center za
predsedovanje Slovenije Evropski uniji,
Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: glavna pisarna – vložišče, tel.
00386/1/478-11-10, e-pošta: gp.gs@gov.si,
faks 00386/1/478-11-59, internetni naslov:
http://www.gsv.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.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: najem osebnih vozil in vozil za prevoz potnikov, številka: 45002-450/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Najem.
Glavni kraj dobave: Republika Slove
nija.
Šifra NUTS: S100.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.10.00.00-9.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
Naslov: Najem osebnih vozil in vozil za
prevoz potnikov

1) Kratek opis:
– osebna vozila – limuzine,
– kombinirana vozila za prevoz oseb.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.10.00.00-9.
3) Količina ali obseg: 80 kosov.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena skupna količina vozil je 160 kosov.
Ocenjena količina vozil je naslednja:
– osebna vozila – limuzina 80 kom,
– kombinirana vozila za prevoz oseb 80
kom.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 5. 7. 2008.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe je 50.000 EUR. Rok finančnega zavarovanja za resnost ponudbe je do roka veljavnosti ponudbe tj. do 1. 8. 2007.
Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzorec teksta je priložen) bo izbrani ponudnik, predložil naročniku najkasneje v roku 10 dni od sklenitve
pogodbe, v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti. Veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo posla mora biti še 60
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: 30. dan od dneva prejema pravilno izstavljenega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pravni akt o izvedbi
javnega naročila.
III. 1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
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 (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).
2. Ponudnik mora imeti registracijo za
dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, v skladu s 43. členom ZJN-2.
Dokazilo: pisna izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava
pod prisego, da ima ponudnik potrebno registracijo za dejavnosti, ki je predmet naročila.
3. Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in proti njemu
ni bil uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije.
Dokazilo: izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik ni v postopku
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prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in
proti njemu ni bil uveden postopek prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije.
4. 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 in je naročniku Komisija
za preprečevanje korupcije dovolila, da bi
sodeluje s ponudnikom, če je ponudnik uvrščen na seznam.
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 (največ 3 mesece).
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:
2.1 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
2.2 za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
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.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Vozila morajo biti nova. Leto pro
izvodnje 2007.
2. Ponudnik mora izkazati najmanj eno
sklenjeno pogodbo po katerih je kvalitetno in
pravočasno opravilo istovrstno storitev kot je
predmet javnega naročila v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe v znesku nad 400.000
EURO ocenjene vrednosti z DDV.
Dokazilo: seznam pogodb in potrdilo
končnega/ih naročnika/ov storitev v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe v zvezi z
dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila
(istovrstna storitev kot je predmet javnega
naročila), z zneskom, datumom in nazivi
končnega/ih naročnika/kov,
Opomba: pri navedbi opravljene storitve
mora ponudnik obrazec, ki izkazuje opravljen posel izpolniti v celoti. Seštevanje pogodbenih zneskov za različne posle – pogodbe ni dovoljeno.
Nepravilno navedeno naročilo, ki ne bo
potrjeno z dokazilom v obliki potrdila na
priloženem obrazcu, ki bo potrjevalo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev
pogodbene obveznosti, se ne bo upoštevalo
pri ugotavljanju usposobljenosti ponudnika!
Naročnik bo upošteval izključno zaključene storitve po pogodbi.
Zagotavljati servis vozil in predložiti katalog s tehničnimi podatki.
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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: številka:
45002-450/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S-238-254433 z dne 14. 12. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
26. 2. 2007 do 8.30.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 2. 2007 do 8.30.
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 1. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 2.
2007 ob 9. uri; Republika Slovenija, Generalni sekretariat Vlade, Logistični center
za predsedovanje Slovenije Evropski uniji,
Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana.
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 v fizični obliki lahko ponudniki
dobijo na naslovu: Republika Slovenija, Generalni sekretariat Vlade, Logistični center
za predsedovanje Slovenije EU, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, I. nadstropje; soba
82. Ogled in dvig razpisne dokumentacije je
možen od prvega dne po objavi razpisa v
Uradnem list RS, vsak delovni dan od 9. do
11. ure, do roka za predložitev ponudb.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Logistični center za predsedovanje
Slovenije Evropski uniji, Gregorčičeva 20,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.gs@
gov.si, tel. 00386/1/478-11-10, faks
00386/1/478-11-59.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 2. 2007.
Generalni sekretariat
Vlade Republike Slovenije,
Logistični center za predsedovanje
Slovenije Evropski uniji
Ob-2609/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Rače – Fram, Grajski trg
14, 2327 Rače, Slovenija, tel. 02/609-60-10,
v roke: Irena Arcet, e-pošta: info@racefram.si, faks 02/609-60-18.
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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:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JN 430/1-2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: OŠ Rače.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava opreme za športno dvorano OŠ
Rače.
Razpisna dela obsegajo: izdelavo opreme, dobavo opreme, vnos in razporeditev
opreme v prostor, montažo opreme in priključitev naprav na instalacije.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36400000.
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.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 27. 7. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5.000 EUR.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v znesku 10% ponudbene vrednosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno, kdo
je nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu.
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, kije predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali,
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;

Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje.
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež
ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati;
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež. Potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma določenega
za oddajo ponudbe.
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov račun iz katerega izhaja, da ni
imel blokiranega transakcijskega računa. Če
ima ponudnik odprtih več računov mora predložiti toliko potrdil kot ima računov.
– da nudi najmanj 60-dnevni plačilni
rok;
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1) da je ponudnik v zadnjih treh letih dobavil in opremil najmanj tri športne objekte
(športnih dvoran in telovadnic) v skupni vrednosti najmanj 876.314 EUR;
Dokazilo: izjava ponudnika in potrdila
naročnikov.
2) da ima ponudnik zadostno število strokovnega kadra in kapacitet za izvedbo del;
Dokazilo: izjava ponudnika.
3) da ima ponudnik zagotovljeno montažo opreme s strokovnimi kadri in zagotovljen servis opreme za ves čas garancijske
dobe in da je morebitni podizvajalec v celoti
seznanjen z vsebino razpisa in razpisne dokumentacije;
4) ponudnik mora navesti podizvajalce
oziroma dobavitelje opreme, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila in da v celoti
prevzema popolno odgovornost za njihovo
kvaliteto proizvodov in dokaže izpolnjevanje
pogojev do podizvajalcev oziroma dobaviteljev opreme (od katerih kupuje opremo in jo
proda naročniku), in sicer:
– da ima poravnane obveznosti do podizvajalcev oziroma dobaviteljev opreme, če
ponudnik opreme sam ne proizvaja,
– da bo predložil seznam podizvajalcev
oziroma dobaviteljev opreme z navedbo del,
ki jih bodo opravljali podizvajalci oziroma
dobavitelji opreme,
– da podizvajalci oziroma dobavitelji
opreme enako izpolnjujejo pogoje za izvedbo javnega naročila in da jih je ponudnik seznanil z vsebino razpisne dokumentacije;
5) ponudnik je sposoben izdelati vso
opremo iz ponudbe v roku 90 dni oziroma
najkasneje do 27. 7. 2007;
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6) ponudnik bo dela opravil v skladu s
popisi del materiali in v kvaliteti, ki jo zahteva naročnik, s pravili stroke in navodili
strokovnega nadzora naročnika;
7) ponudnik bo predložil veljavne certifikate oziroma potrdila o skladnosti za opremo (v slovenskem jeziku);
8) ponudnik bo predložil opis opreme
vključno s prospekti za ponujeno opremo;
9) ponudnik mora zagotoviti, da kvaliteta ponujenega blaga ustreza zahtevam
naročnika, navedenih v popisu in razpisni
dokumentaciji;
10) ponudnik izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo o varstvu zaposlenih pri delu.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. končna vrednost ponudbe
2. garancija na izvedena dela
in opremo
3. reference

90
5
5

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN 430/1-2007.
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:
7. 3. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 100 EUR.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo v višini 100 EUR (z DDV) na račun Občine Rače – Fram, št. 01298-0100008874,
sklicevanje na št. 00430-1-2007, s pripisom:
plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 8. 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: do 31. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 3.
2007 ob 12. uri; Občina Rače – Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; osebe s pooblastili ali zakoniti
zastopniki 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.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 1. 2007.
Občina Rače – Fram

Gradnje
Št. 430-01/07-412
Ob-2107/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ljutomer, Vrazova ulica
1, 9240 Ljutomer, Slovenija, v roke: Dominika Vrbnjak, tel. +386/2/584-90-40, epošta: dominika.vrbnjak@ljutomer.si, faks
+386/2/581-16-10.
Internetni naslov naročnika: www.ljutomer.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-a).

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vkIjučno 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:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: obnova letnega kopališča v Ljutomeru – II. faza.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljutomer.
Šifra NUTS: SI001.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
obnova letnega kopališča v Ljutomeru
– II. faza, bo obsegala izvedbo bazenske
školjke olimpijskega bazena ter izgradnjo
garderobnih prostorov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.22.12-5.
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:
začetek 15. 3. 2007, zaključek 10. 5. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo
napak v garancijski dobi – kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: obračunske situacije bo naročnik poravnaval v 60 dneh od prejema.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da.
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 glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
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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: 23. 2. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 45 EUR.
Na transakcijski račun Občine Ljutomer
št. 01263-0100013693.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 2. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 2.
2007 ob 11. uri; sejna soba Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer (III.
nadstropje).
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Odpiranje ponudb bo javno. Pooblaščeni
predstavniki ponudnikov se morajo izkazati
s pooblastilom, če niso zakoniti zastopniki.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 1. 2007.
Občina Ljutomer
Ob-2625/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Janja Sever, tel.
01/478-46-00, e-pošta: janja.sever@gov.si,
faks 01/478-47-19.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mvzt.gov.si/.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Proplus
d.o.o., Strma ulica 8, SI-2000 Maribor, Slovenija, kontaktna točka: prosimo, da vse
zahteve po dodatnih informacijah pošljete
po pošti ali faksu na: v roke: Bojana Sovič, tel. +386/2/250-41-10, e-pošta: proplus@proplus.si, faks +386/2/250-41-10.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem): Proplus d.o.o., Strma ulica 8, SI-2000 Maribor, Slovenija,
kontaktna točka: prosimo, da vse zahteve po dodatnih informacijah pošljete po
pošti ali faksu na: v roke: Bojana Ahmtaj, tel. +386/2/250-41-10, e-pošta: proplus@proplus.si, faks +386/2/250-41-10.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je potrebno poslati ponudbe/prijave za
sodelovanje: Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, SI-1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Janja Sever, tel.
01/478-46-00, e-pošta: janja.sever@gov.si,
faks 01/478-47-19.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mvzt.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: rekonstrukcija mansarde objekta na
lokaciji »Večna pot 2« za potrebe Gozdarskega inštituta Slovenije: (gradbena, obrtniška, strojna in elektro instalacijska dela).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Slovenija, Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: rekonstrukcija mansarde objekta na lokaciji »Večna pot 2« za potrebe Gozdarskega
inštituta Slovenije: (gradbena, obrtniška,
strojna in elektro instalacijska dela).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45210000, glavni besednjak, dopolnilni besednjak: rekonstrukcija mansarde objekta.
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 dela,
– obrtniška dela,
– strojno instalacijska dela in
– elektro instalacijska dela
– ter dobava in montaža opreme.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
predvidoma 7 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani
izvajalec predložil v 10 dneh po podpisu
pogodbe,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, v višini 10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izvajalec predal
naročniku ob izstavitvi končne situacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: izvajalec bo izvršena dela obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami
do višine 90% vrednosti pogodbenih del in
s končno obračunsko situacijo za celoten
obseg izvršenih del. Naročnik bo pogodbena dela plačeval v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna z zamikom 60 dni od
uradnega prejetja potrjenih začasnih mesečnih situacij.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, 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 in njegov zakoniti zastopnik, v
kolikor gre za pravno osebo, nista bila kaznovana za dejanje v zvezi:
– s hudodelskim združevanjem,
– podkupovanjem,
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– goljufijo ali poslovno goljufijo in
– pranjem denarja.
Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, kadar z njegovimi
posli iz drugih razlogov upravlja sodišče, je
opustil poslovno dejavnost ali je v katerem
koli podobnem položaju.
Zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije v skladu s predpisi.
Ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Ponudnik ima poravnane prispevke za
socialno varnost, v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež.
Ponudnik ima poravnane davke, v skladu
s predpisi države, kjer ima sedež.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Pogoji za ekonomsko-finančno sposobnost:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi,
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti,
– prihodki v letu 2004 in v letu 2005 (ločeno za vsako leto) so bili najmanj za 50%
večji od ponudbene vrednosti za izvedbo
naročila po tem razpisu,
– da ima v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do podizvajalcev oziroma
izvajalcev v skupnem nastopu iz predhodnih
postopkov javnega naročanja.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev bodo
definirana v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Ponudnik ima ustrezne reference s
področja gradnje objektov visoke gradnje
v zadnjih 3 letih, kar je dokazal s potrdili
naročnikov, in sicer: zgradil je vsaj 2 objekta visokih gradenj, v vrednosti min 1,25 mio
EUR (z DDV) za posamezni objekt.
– Predvideni odgovorni vodja del ima
ustrezne reference, kar je dokazal s potrdili naročnika, in sicer je bil v zadnjih 3 letih
odgovorni vodja del na vsaj 2 objektih, kjer
je izvajalec izvajal dela v vrednosti min 1,25
mio EUR (z DDV).
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: št. 4302-4/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom: da; št. 76–77/06 z dne 21. 7. 2006,
Ob-21169/06, št. 112/06 z dne 3. 11. 2006,
Ob-30955/06
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
prejem zahtevka do 7. 3. 2007 do 16. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 125 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi KBM d.d. 04515
– 0000334091, pred dvigom razpisne dokumentacije; razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti pri Proplus d.o.o., Strma ulica 8,
2000 Maribor, ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: v vložišču MVZT do
konca delovnega dne 7. 3. 2007 (do 16.

ure) oziroma priporočene pošiljke na pošti
tekom dne 7. 3. 2007, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
1000 Ljubljana – vložišče.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 3.
2007 ob 10. uri, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Trg OF 13, 1000
Ljubljana – sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom.
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.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.sigov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: skrajni rok za
dodatno obrazložitev pri naročniku je 5 dni
od prejema odločitve o dodelitvi naročila,
skrajni rok za vložitev zahtevka za revizijo
pa je 10 dni od prejema odločitve o dodelitvi
naročila oziroma od prejema dodatne obrazložitve naročnika.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: janja.sever@gov.si, tel. 01/478-46-00,
internetni naslov: http://www.mvzt.gov.si/,
faks 01/478-47-19.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 1. 2007.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

Storitve
Ob-2085/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Društvo UNICEF Slovenija, Pavšičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Lenka Vojnovič, tel. 00386/1/583-80-80,
e-pošta: lenka.vojnovic@unicef.si, faks
00386/1/583-80-81.
Internetni naslov naročnika: www.uni
cef.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 navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: nevladna organizacija;
– drugo: razvojna politika in razvojna pomoč državam v razvoju.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: okrepitev razvojnih tematik, ra-
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zvojnega sodelovanja in razvojne pomoči – Komunikacijska podpora izvajanju
evropskega projekta »Globalna Ekonomija–Globalna Solidarnost: promocija
Milenijskih ciljev« razvojnih ciljev«.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 13.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Komunikacijske in promocijske aktivnosti
imajo dva cilja:
– splošna informiranost in prepoznavnost
razvojnega sodelovanja in razvojne pomoči
v Sloveniji in na Slovaškem,
– splošna promocija Milenijskih razvojnih
ciljev, predvsem izobraževanje kot element
razvoja ter otrokove pravice, zapisane v
Konvenciji otrokovih pravic.
Komunikacijske in promocijske aktivnosti, katerih cilj je splošna prepoznavnost in
potreba po razvojnem sodelovanju in razvojni pomoči, s poudarkom na Milenijskih
razvojnih ciljih: na podlagi raziskave odnosa javnosti do razvojnega sodelovanja in
razvojne pomoči, priprava in nato izvedba
projektnega dela komunikacijske strategije
2007–2012 in akcijskega načrta, ter s tem
vzpostavitev trajnega komuniciranja na nacionalni in lokalni ravni, merjenje učinkov
akcije komuniciranja, priprava PR in promocijskega materiala v podporo drugim projektnim komponentam/aktivnostim, sodelovanje v projektni skupini in usklajevanje z
naročnikom.
Komunikacijske in promocijske dejavnosti, katerih cilj je uvrščanje razvojnega
sodelovanja in razvojne pomoči med ključne teme v slovenskem javnem prostoru, z
evidentiranjem potreb komunikatorjev po
znanjih in promocijskih materialih, priprava
usposabljanja in izdelava komunikacijske
strategije 2007–2012 in akcijskega načrta
(pogajanja, nastopanje v javnosti, delo v
skupini),oblikovanje in izdelava materialov
za dve vse medijski kampanji (TV spot,
radio spot, plakati, itd), oblikovanje spletnih strani, oblikovanje in izdelava logotipa projekta ter komunikacija in promocija
projekta.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.40.00.00-3, dopolnilni besednjak: oglaševanje in marketing, dodatni predmet(-i),
glavni besednjak: 74.41.10.00-3, dopolnilni
besednjak: marketinško svetovanje; dodatni
predmet(-i), glavni besednjak: 74.42.20.00-3,
dopolnilni besednjak: promocijske storitve.
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: komunikacijske in promocijske aktivnosti.
Ocenjena vrednost brez DDV: 401.951
EUR (518.464 EUR z DDV).
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 15. 9. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za zavarovanje vračila
avansa.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: plačilo bo odobreno in izvršeno
s strani Društva Unicef-a Slovenija. Plačila
ponudnikom bodo izvršena v eurih (EUR).

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti pravna skupina gospodarskih subjektov,
ki jim bo naročilo oddano: ponudnik mora
biti joint venture ali konzorcij dveh ali več
pravnih oseb, s tem morajo vse pravne osebe skupno ali vsaka posamično jamčiti, da
izpolnjujejo pogodbene pogoje v skladu s
slovensko zakonodajo in morajo na zahtevo naročnika določiti enega izmed njih, da
zastopa njihovo združenje ali konzorcij. Sestava združenja ali konzorcija pravnih oseb
ne sme biti spremenjena brez vnaprejšnjega
pisnega soglasja s strani naročnika.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: da. Projekt se bo izvajal
v Sloveniji in na Slovaškem. Priprava vseh
medijskih in komunikacijskih materialov se
bo izvajala v Sloveniji, nato pa bodo prevedeni in prilagojeni za uporabo na Slovaškem. Zato naročnik želi, da je ponudnik
konzorcij, ki ga sestavljajo partnerji vsaj iz
dveh držav, Slovenije in Slovaške.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izločeni bodo vsi ponudniki, ki:
1. so v stečajnem postopku ali v likvidaciji, tisti, ki so pod upravo sodišča, tisti,
ki so sklenili dogovor z upniki, tisti, katerih
poslovne dejavnosti začasno mirujejo ali so
v enakem položaju, ki izhaja iz podobnega postopka po nacionalnih zakonodajah
in uredbah;
2. so bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja zaradi neprofesionalnega obnašanja s
sodbo, ki ima moč res judicata (pravnomočno razsojene stvari);
3. so bili spoznani za krive zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano
s sredstvi, ki jih naročnik lahko upraviči;
4. niso izpolnjevali obveznosti v zvezi
s plačili prispevkov za socialno varnost ali
ostalih davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri so bili ustanovljen, ali
določbami države naročnika;
5. so predmet sodbe, ki ima moč res
judicata (pravnomočno razsojene stvari), v
zvezi z goljufijo, korupcijo, vpletenostjo v
kriminalno organizacijo ali katerokoli drugo
nezakonito dejavnostjo, ki škoduje finančnim interesom Skupnosti;
6. so v drugem postopku javnih naročil
ali postopku dodelitve sredstev, ki se financira iz proračuna Skupnosti, resno kršili pogodbo z neizpolnjevanjem svojih pogodbenih obveznosti.
Dokazila so:
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet stečajni ali likvidacijski postopek, se
sme biti starejše od 60 dni od datuma roka
oddaje ponudb in ga izda pristojno sodišče
v Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika,
– izjava ponudnika, da se nanje ne nanaša nobena od situacij, navedenih v točkah
2) do 6).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečen letni prihodek ponudnika storitev mora biti v razdobju 2003–2005 najmanj 1,300.000 EUR.
Dokazilo o finančnih podatkih iz letnih
računovodskih izkazov za 2003, 2004 in
2005.
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III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Dokazilo, da je kandidat tehnično usposobljen izvesti projekt, so reference projektov podobne narave. Informacija o najmanj
5 referenčnih projektih:
– priprave strategije komuniciranja za
področje humanitarne pomoči in razvojnih
projektov,
– izdelave načrta in izvedbe akcije komuniciranja,
– izdelava in uporaba projektnega logotipa,
– komunikacijsko svetovanje naročniku
za področje humanitarne pomoči, razvojnih
projektov in sodelovanja z nevladnimi organizacijami,
– oblikovanje publikacij za šole
mora biti vpisana v ustrezni obrazec prijave.
Prijave morajo biti predložene na
standardnem prijavnem obrazcu (na voljo na internetnem naslovu: http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/pg/b04_en.doc).
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: omejeni.
IV.1.2) Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudb ali sodelovanju: predvideno najmanjše število 5 in, če je primerno, največje
število 8.
Objektivna merila za izbiro omejenega
števila kandidatov:
Če bo ponudnikov več kot 8, bodo imeli
prednost tisti, ki imajo večje število referenčnih projektov iz točk 1 do 5:
1. število izdelanih strategij komuniciranja za področje humanitarne pomoči in razvojnih projektov,
2. število izdelanih načrtov in izvedb akcij
komuniciranja,
3. število izdelanih in uporabljenih projektnih logotipov,
4. število izvedenih komunikacijskih svetovanj naročniku za področje humanitarne
pomoči, razvojnih projektov in sodelovanja
z nevladnimi organizacijami,
5. oblikovanje publikacij za šole.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikaciji, povabila k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj
in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: ONGED/2006/133-721 Ref.133.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 2. 2007 do 12. ure
po lokalnem času.
IV.3.5) Datum odpošiljanja povabil k oddaji ali sodelovanju izbranim kandidatom:
5. 3. 2007.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
angleški.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; EuropAid/1222548/C(ACT/MULTI
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Co-financing with European development
NGOs – Actions to raise awareness of development issues in Europe.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP 704, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si,
tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov:
www.gov.si/dkom, faks +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: zahtevek za revizijo postopka javnega naročila se lahko
vloži, zoper vsako ravnanje naročnika, po
odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od prejema
odločitve o dodelitvi naročila.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP 704, 1001
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si,
tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov:
www.gov.si/dkom, faks +386/1/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
29. 1. 2007.
Društvo UNICEF Slovenija
Ob-2086/07
I.1) Name, addresses and contract
point(s): Association UNICEF Slovenia,
Pavšičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenia, for
the attention of: Lenka Vojnovič, tele
phone 00386/1/583-80-80, e-mail: lenka.voj
novic@unicef.si, fax 00386/1/583-80-81.
General address of the contracting authority: www.unicef.si.
Further information can be obtained at:
as in abovementioned contact point(s).
Specifications and additional documents
(including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system)
can be obtained at: as in abovementioned
contact point(s).
Tenders or requests to participate must
be sent to: as in abovementioned contact
point(s).
I.2) Type of the contracting authority and
main activity or activities:
– other: NGO.
– other: development issues.
The contracting authority is purchasing
on behalf of other contracting authorities:
no.
II.1.1) Title attributed to the contract by
the contracting authority: Awareness raising of development issues – Introduction of Millennium development goals,
and Children’s Rights as indicated in the
Convention.
II.1.2) Type of contract and location of
works, place of delivery or of performance:
(c) Services.
Service category: No 13.
NUTS code: SI00.
II.1.3) The notice involves: a public contract.
II.1.5) Short description of the contract
or purchase(s):
The objectives of communication and
promotion activities are:
– General awareness raising campaign
on development issues and development
aid in Slovenia and Slovakia.
– General awareness raising of Millennium Development Goals, in particular the
education as a means of breaking the poverty cycle and Children’s rights as specified
in the Convention.
Communication and promotion activities
which aim at general identification and recognition of development issues, in particu-
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lar Millennium Development Goals; Education for all children as a means of breaking
the poverty cycle and children’s rights as
specified in the Convention on the rights of
children. The first part of the project will focus on the preparation of a Communication
Strategy 2007–2012 and an Action Plan.
Based on the communication action plan,
the contractor will establish a permanent
process of communication at national and
local level, it will produce creative material
and launch two public media campaigns,
it will undertake assessment of a communication action plan effects, it will produce
project identification/logo and web pages
designed, permanent PR and other promotion material as a support to the other
project Components/activities and it will be
part of the project team and it will ensure
that that the needs of the contracting authority are met.
Communication and promotion activities which aim at placing development issues among the key topics in Slovene public
sphere, through the identification of communicators’ needs concerning knowledge
and promotional material, preparation of all
the creative work and production, distribution through communicators, lunching two
major general public awareness campaigns,
ongoing media evaluation, shaping proposals for upgrading the website, drawing up
a promotional package for communicating
the project.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): main object, main vocabulary:
74.40.00.00-3, supplementary vocabulary:
advertising and marketing services; additional object(s), main vocabulary: 74.41.10.00-3,
supplementary vocabulary: advertising consultancy services; additional object(s), main
vocabulary: 74.42.20.00-3, supplementary
vocabulary: promotional services.
II.1.7) Contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
II.1.8) Division into lots: no.
II.1.9) Variants will be accepted: no.
II.2.1) Total quantity or scope: communication and promotion activities.
If applicable, estimated or range: between value excluding VAT: 401.951 EUR
(518.464 EUR including VAT).
II.3) Duration of the contract or time-limit
for completion: completion 15. 9. 2009.
III.1.1) Deposits and guarantees required: an pre-financing payment guarantee.
III.1.2) Main financing conditions and
payment arrangements and/or reference
to the relevant provisions regulating them:
payment shall be authorized and made by
Unicef. The payments shall be made in
EURO.
III.1.3) Legal form to be taken by the
grouping of economic operators to whom
the contract is to be awarded: the Contractor has to be a joint venture or consortium
of two or more agencies/persons from Slovenia and Slovakia. All such persons shall be
jointly and severally bound to fulfil the terms
of the contract according to the law of the
state of the Contracting Authority and shall,
at the request of the Contracting Authority,
designate one of such persons to act as
leader with authority to bind the joint venture
or consortium. The composition of the joint
venture or consortium shall not be altered
without the prior consent in writing of the
Contracting Authority.

III.1.4) Other particular conditions to
which the performance of the contract is subject: yes. The project is implemented in two
countries, Slovenia and Slovakia. Project
communication and promotion material will
be produced in Slovenia and than translated and adopted for the Slovakia. Thus, the
Contracting Authority expects a Consortium
of partners from at least these two countries:
Slovenia and Slovakia to apply.
III.2.1) Personal situation of economic
operators, including requirements relating
to enrolment on professional or trade registers:
Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met:
Any supplier may be disqualified if:
1st they are bankrupt or being wound
up, are having their affairs administered by
the courts, have entered into an arrangement with creditors, have suspended business activities, are the subject of proceedings concerning those matters, or are in any
analogous situation arising from a similar
procedure provided for in national legislation
or regulations;
2nd they have been convicted of an offence concerning their professional conduct
by a judgment which has the force of res
judicata;
3rd they have been guilty of grave professional misconduct proven by any means
which the Contracting Authority can justify;
4th they have not fulfilled obligations relating to the payment of social security contributions or the payment of taxes in accordance with the legal provisions of the country
in which they are established or with those
of the country of the Contracting Authority
or those of the country where the contract is
to be performed;
5th they have been the subject of a judgment which has the force of res judicata for
fraud, corruption, involvement in a criminal organisation or any other illegal activity detrimental to the Communities’ financial
interests;
6th they following another procurement procedure or grant award procedure
financed by the Community budget, they
have been declared to be in serious breach
of contract for failure to comply with their
contractual obligations.
The proofs are:
– certificate stating that no winding up
or bankruptcy proceedings have been introduced or initiated against the tenderer
must not be older than 60 days in reference
to the date for the submission of the tender
and shall be issued by the competent Court
in the Republic of Slovenia or by equivalent institution in the domicile country of the
tenderer.
– a declaration of the tenderer that he
is not in any of the situations mentioned in
2 to 6.
III.2.2) Economic and financial capacity:
Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met:
The average annual revenue of candidate for the period 2003–2005 must be at
least 1,300.000 EUR.
Proof of financial data from balance
sheets for 2003, 2004 and 2005.
III.2.3) Technical capacity:
Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met:
Proofs of candidate’s technical capacity
are reference projects of similar nature. Information on at least 5 reference projects:
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– a communication strategy in the field
of development issues and/or humanitarian aid,
– a communications campaign and action plan prepared and implemented,
– a design and publication of project
logo,
– communication consultations in the
field development issues, humanitarian aid
and work with NGOs,
– developed design and publication for
schools
should be included in the adequate application.
Applications should be submitted on
the standard application form (available at
http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/pg/b04_en.doc).
III.3.1) Execution of the service is reserved to a particular profession: no.
III.3.2) Legal persons should indicate the
names and professional qualifications of the
staff responsible for the execution of the
service: no.
IV.1.1) Type of procedure: restricted.
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to
participate: envisaged minimum number 5 I
and maximum number 8.
Objective criteria for choosing the limited
number of candidates:
In case, the candidates are more than
eight, priority will be given to those with a
higher number of reference projects, defined
in 1 to 5:
1) a communication strategy in the field
of development issues and/or humanitarian
aid donations,
2) a communications campaign and action plan prepared and implemented,
3) a design and publication of project
logo,
4) communication consultations in the
field development issues, humanitarian aid
and work with NGOs,
5) developed design and publication for
schools.
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.
IV.2.2) An electronic auction will be used:
no.
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority: ONGED/2006/133-721 Ref.133.
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract: no.
IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders
or requests to participate: 28. 2. 2007 until
12.00 hrs, local time.
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to
tender or to participate to selected candidates: 5. 3. 2007.
IV.3.6) Language(s) in which tenders or
requests to participate may be drawn up:
english.
VI.1) This is a recurrent procurement:
no.
VI.2) Contract related to a project and/or
programme financed by community founds:
yes; EuropAid/1222548/C(ACT/MULTI Co-financing with European development NGOs
– Actions to raise awareness of development issues in Europe.
VI.4.1) Body responsible for appeal
procedures: National Review Commission for Reviewing Public Procurement
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Procedures, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenia, e-mail: dkom@gov.si, telephone +386/1/234-28, internet address:
http://www.gov.si/dkom/?lng=eng,
fax
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Lodging of appeals: precise information on deadline(s) for lodging appeals: A
review claim may me submitted against all
acts of the Contracting Authority; after the
decision on award of public contract, the
deadline for submitting review claims is 10
days from receipt of the decision on award
of public contract.
VI.4.2) Service from which information about the lodging of appeals may
be obtained: National Review Commission for Reviewing Public Procurement
Procedures, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenia, e-mail: dkom@gov.si, telephone +386/1/234-28, internet address:
http://www.gov.si/dkom/?lng=eng,
fax
+386/1/234-28-40.
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29. 1. 2007.
Association UNICEF Slovenia

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Št. 6/36-9385/06
Ob-2098/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000
Maribor, Slovenija, v roke: Bojana Razdevšek, e-pošta: bojana.razdevsek@posta.si,
faks 02/449-23-79.
Internetni
naslov
naročnika:
www.posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti: drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: službena obleka 2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Pošta Slovenije,
PLC, Zagrebška cesta 106, SI-2000 Maribor.
Šifra NUTS: SI.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: izbor dobavitelja letne in zimske službene
obleke za pismonoše v letu 2007.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
18110000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 40,283.220 SIT.
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: 75/2006-S.
Št. naročila: 75/S
Naslov: Službena obleka 2007 – letna
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
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V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zaščita
Ptuj, d.o.o., Rogozniška cesta 12, 2250 Ptuj,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
40,283.220 SIT.
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.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 1. 2007.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 6/36-9385/06
Ob-2099/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000
Maribor, Slovenija, v roke: Bojana Razdevšek, e-pošta: bojana.razdevsek@posta.si,
faks 02/449-23-79.
Internetni
naslov
naročnika:
www.posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti: drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: službeni čevlji 2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Pošta Slovenije,
d.o.o., PLC, Zagrebška 106, SI-2000 Maribor.
Šifra NUTS: SI.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izbor dobavitelja službenih nizkih in visokih čevljev za pismonoše za leto 2007.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
19330000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 53,600.000 SIT.
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: 73/2006-S.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 73/S
Naslov: Službeni čevlji 2007
V.1) Datum oddaje naročila: 30. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Frank-IE, d.o.o., Ivana Suliča 9, 5290 Šempeter pri
Gorici, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
53,600.000 SIT.
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.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 1. 2007.
Pošta Slovenije, d.o.o.
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Ob-2100/07

I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): matjaz.pirc@krsko.si, tel. 07/498-12-77, v roke:
Matjaž Pirc, e-pošta: matjaz.pirc@krsko.si,
faks 07/498-12-76.
Internetni naslov naročnika: www.krsko.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti: regionalni ali lokalni organ.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava električne energije za potrebe javne razsvetljave ter javnih zavodov
v Občini Krško v letu 2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava električne energije za potrebe
javne razsvetljave ter javnih zavodov v
Občini Krško v letu 2007.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40100000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): vrednost:
– sklop električna energija za potrebe
javne razsvetljave: 0.07224 EUR/kWh;
– sklop dobave električne energije za posamezne objekte: 0.09949 VT, 0.04976 MT,
0.07846 ET.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-31/2006O604.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 1-vvb
Naslov: Dobava električne energije za
potrebe javne razsvetljave ter javnih zavodov v Občini Krško v letu 2007
V.1) Datum oddaje naročila: 7. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Elektro
Celje d.d., Vrunčeva 2s, 3000 Celje, Slovenija, e-pošta: slavica.knezevic@elektro-celje.si, tel. 03/420-14-67, faks 03/420-14-03.
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.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 1. 2007.
Občina Krško
Št. 53/07

Ob-2431/07

I.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.
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: nakup mleka, mlečnih in splošnih
prehrambenih izdelkov – naročilo je bilo razdeljeno na 14 sklopov.
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II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup mleka, mlečnih splošnih prehrambenih izdelkov – 14 sklopov, naročilo se
oddaja po sklopih: en sklop, en ali več
sklopov ali vse sklope.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.50.00.00-3.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 11,869.056,31 SIT/49.522.22 EUR
z 8,5% 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.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S98-104777 z dne 24. 5. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006/S165-177501
z dne 31. 8. 2006.
Št. naročila: 44
Naslov: 4. in 5. sklop
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mlekarna Celeia mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o.,
Arja vas 92, 3301 Petrovče, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 7,611.275 SIT/31.761,29 EUR z 8,5%
DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
4,077.750,08 SIT/17.001,95 EUR z 8,5%
DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 44
Naslov: 6. in 8. sklop
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb:4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 7,931.046,20 SIT/33.095,67 EUR z
8,5% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
6,500.625,60 SIT/27.130,20 EUR z 8,5%
DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 44
Naslov: 13. in 14. sklop
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mercator d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 989.030,12 SIT/4.127,15 EUR z 8,5%
DDV.

Skupna končna vrednost naročila:
638.237,58 SIT/2.662,92 EUR z 8,5%
DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 44
Naslov: 7. in 9. sklop
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Pomurske mlekarne, d.d., Industrijska ulica 10,
9000 Murska Sobota, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 902.720 SIT/3.766,98 EUR z 8,5%
DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
652.443,05 SIT/2.727,15 EUR z 8,5%
DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
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: objava predmetnega javnega naročila v Uradnem listu
RS, št. 92 z dne 1. 9. 2006, Ob-24197/06;
naročilo za 1., 2., 3., 10., 11. in 12. sklop
predmetnega javnega naročila v skladu s
prvim odstavkom 76. člena ZJN-1 ni bilo
oddano.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 1. 2007.
Klinični center Ljubljana
Št. 430-288/2006/13
Ob-2485/07
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 oddajo naročila
blaga po postopku s pogajanji brez predhodne objave za nadgradnjo sistema AFIS, št.
430-288/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Vodovodna 93a, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je nadgradnja
sistema AFIS – namestitev in konfiguracija strojne in programske opreme ter
izvedba storitev.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.25.00.00-6.
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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): 1,084.196,41 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer 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: 430-288/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Motorola LTD, Jays Close, Viables Industrial Estate, RG22 Basingstoke, Velika Britanija, tel.
+34/91/400-20-32, faks +34/91/400-20-25.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1,110.677 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
1,084.196,41 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
0513.
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:
24. 1. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-2633/07
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.

Št.

II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JN 31/2006 VVEBA DOD.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: dobava in postavitev sistema razpoznave govora preko telefonske zveze, ki se integrira
v sistem virtualne davčne asistentke.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30248200, dodatni predmet(-i): 30230000.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 138.690 EUR brez 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.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-139/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 31/2006
Naslov: JN 31/2006 WEBA DOD
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Artificial
Solutions Scandinavia AB, Skeppargatan 7
nb, 11452 Stockholm, Švedska.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 150.225,34 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
138.690 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, kije pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1001 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: 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: pri naročniku.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 1. 2007.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS

Storitve
Št. 6/36-9385/06
Ob-2097/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000
Maribor, Slovenija, v roke: Bojana Razdevšek, e-pošta: bojana.razdevsek@posta.si,
faks 02/449-23-79.
Internetni
naslov
naročnika:
www.posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: pogodbeni prevozi paketov, 3.
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II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 04.
Glavni kraj izvedbe: po seznamu.
Šifra NUTS: SI.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
pogodbeni prevozi paketov po Sloveniji.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60122230, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 60122200.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 67,489.440 SIT.
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: 61/2006-S.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Oddelek V: Oddaja naročila (1)
Št. naročila: 61/S
Naslov: Pogodbeni prevozi paketov, 3
V.1) Datum oddaje naročila: 30. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Prevozništvo Joco in urejanje okolja, Jože Pivec,
s.p., Srebotje 22, 2212 Šentilj v Slov. goricah, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
12,493.680 SIT.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: Oddaja naročila (2)
Št. naročila: 61/S
Naslov: Pogodbeni prevozi paketov, 3
V.1) Datum oddaje naročila: 30. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Nova
Panorama, d.o.o., Vojkova 58, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
31,091.760 SIT.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: Oddaja naročila (3)
Št. naročila: 61/S
Naslov: Pogodbeni prevozi paketov, 3
V.1) Datum oddaje naročila: 30. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Repico, d.o.o., Tbilisijska 53, 1000 Ljubljana,
Švedska.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
23,904.000 SIT.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
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 skup
nosti: ne.
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VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 1. 2007.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-2101/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Romana
Pečnik, tel. 07/498-13-72, v roke: Romana
Pečnik, e-pošta: romana.pecnik@krsko.si,
faks 07/498-12-76.
Internetni naslov naročnika: www.krsko.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti: regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: vzdrževanje javne razsvetljave v
letu 2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: območje Občine Krško in Kostanjevica na Krki.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževanje javne razsvetljave v letu
2007.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31527100.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 161.787,08 EUR.
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: 430-32/2006O603.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 5-vvs
Naslov: Vzdrževanje javne razsvetljave
v letu 2007
V.1) Datum oddaje naročila: 7. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kostak d.d., Leskovška 2a, 8270 Krško,
Slovenija, tel. 07/481-72-35, e-pošta: nizke.gradnje@kostak.si, tel. 07/481-72-52,
internetni naslov: www.kostak.si.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 1. 2007.
Občina Krško
Ob-2102/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Župančičeva ul. 3, p.p. 644, 1001
Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za informacijsko tehnologijo, e-pošta: mf.Razpisi@
mf-rs.si, tel. +386/1/369-61-00, faks
+386/1/369-62-19.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.gov.si/mf/slov/index.htm.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– gospodarske in finančne zadeve.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: MFERAC03.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževanje in nadgradnja računalniško podprtega enotnega finančno računovodskega sistema Ministrstva za
finance.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72250000, dodatni predmet(-i): 72230000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 5,003.997 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

Ponderiranje

1. enotna cena delovne ure
2. kakovost ponudnika
3. reference delavcev ponudnika

40
35
25

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 108-115626
z dne 9. 6. 2006.
Druge
prejšnje
objave:
2006/S
173-184627 z dne 12. 9. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Finančno poslovanje
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Ixtlan
Team d.o.o., Ravbarjeva 13, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 480,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
2,001.001,50 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 3 leta.
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:
13,25%.
Št. naročila: 2
Naslov: Vodenje računovodstva
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Maop
d.o.o., Litijska cesta 64, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 300,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
1,245.368,10 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 3 leta.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3

Naslov: Kadrovska evidenca in obračun
stroškov dela
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Rais
d.o.o., Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 420,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
1,751.627,40 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 3 leta.
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.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 1. 2007.
Ministrstvo za finance
Ob-2103/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Kapitalska družba, d.d., Dunajska
cesta 119, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/474-67-00, faks +386/1/474-67-47.
Internetni
naslov
naročnika:
www.kapitalska-druzba.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo: delniška družba v lasti države.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: najem ene Bloomberg postaje za
zagotavljanje storitev dostopa do finančnih
in poslovnih informacij.
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: Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: neposredna oddaja javnega naročila
(storitev iz priloge 1B ZJN-1): najem ene
Bloomberg postaje za zagotavljanje storitev dostopa do finančnih in poslovnih
informacij.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
66000000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 9,653.000 SIT brez 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: KAD/JNVV-6/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
V.1) Datum oddaje naročila: 31. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Bloomberg L.P., 731 Lexington Avenue, NY 10022
NewYork, Združene države Amerike.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
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Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 9,653.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
9,653.000 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: javno naročilo je bilo neposredno oddano ponudniku
Bloomberg, 731 Lexington Avenue, New
York NY 10022, ZDA, ki je edini ponudnik,
ki lahko izvrši javno naročilo. Predmet javnega naročila je storitev, ki sodi v prilogo IB
Zakona o javnih naročilih.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
finance, Sektor za javna naročila, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 1. 2007.
Kapitalska družba, d.d.

V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 9,653.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
9,653.000 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: javno naročilo
je bilo bo neposredno oddano ponudniku
Bloomberg, 499 Park Avenue, New York
10022, ZDA, ki je edini ponudnik, ki nudi
dovolj informacij za potrebe naročnika s področja izvedbe predmeta naročila.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
finance, Sektor za javna naročila, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 1. 2007.
Kapitalska družba, d.d.

Ob-2104/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Kapitalska družba, d.d., Dunajska
cesta 119, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/474-67-00.
Internetni
naslov
naročnika:
www.kapitalska-druzba.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo: delniška družba v lasti države.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dostop do mednarodnih finančnih
podatkov in novic na področju obveznic.
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: Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dostop do mednarodnih finančnih podatkov in novic na področju obveznic.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
67000000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 9,653.000 SIT brez 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: KAD/JNVV-5/2005.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: KAD/JNVV-5/2005
Naslov: Dostop do mednarodnih finančnih podatkov in novic na področju obveznic
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 8.
2005.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Bloomberg, 731 Lexington Avenue, 10022 New
York NY, Združene države Amerike.

Ob-2247/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna naročila, tel. 01/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 01/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: http:
www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba storitev čiščenja in komunalnih storitev na območju Republike Slovenije (povečanje obsega dela na MP Šentilj, po osnovni pogodbi št. 09-MV/2006-6);
številka zadeve: 430-146/2006, oznaka JN:
2006/P 30.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 14.
Glavni kraj izvedbe: Republika Slove
nija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba storitev čiščenja in komunalnih
storitev na območju Republike Slovenije
(povečanje obsega dela na MP Šentilj, po
osnovni pogodbi št. 09-MV/2006-6.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.70.00.00-6.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 29,035.977,60 SIT brez 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.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
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IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: številka 430-146/2006,
zap. št. JN: 2006/P 30.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: Uradni list RS, št.
112-113 z dne 16. 12. 2005.
Št. naročila 430-146/2006
Naslov: Izvedba storitev čiščenja in komunalnih storitev na območju Republike Slovenije (povečanje obsega dela na MP Šentilj, po osnovni pogodbi št. 09-MV/2006-6
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Hernaus d.o.o., Kopališka cesta 2, 3320 Velenje,
Slovenija, e-pošta: info@hernaus.si, tel.
03/898-36-00, faks 03/898-36-20.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
29,035.977,60 SIT brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 10 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlagatelju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 1. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 6/35/1-07
Ob-2478/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, v roke: Alenka
Horvat, faks 02/449-23-79.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: tisk O'glasne pošte.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 15.
Glavni kraj izvedbe: Pošta Slovenije,
d.o.o., PE PLC Ljubljana, Poštni ekspedit,
Cesta v Mestni log 81, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
tisk O'glasne pošte – ovitka in dodatnega lista.
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II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78100000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 182.620,43 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 87/S.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 196-208324
z dne 13. 10. 2006.
Št. naročila: 87/S
Naslov: Tisk O'glasne pošte
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 1. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Schwarz
d.o.o., Ob progi 4, 1360 Vrhnika, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 51,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
182.620,43 EUR brez DDV.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 1. 2007.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Št. 210-01/07

Ob-2630/07

Popravek
V javnem razpisu za izbiro dobavitelja
pisarniške opreme na Dalmatinovi 3, Novo
mesto, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
7 z dne 26. 1. 2007, Ob-1500/07, se spremeni postopek in se glasi: Obvestilo o javnem naročilu po odprtem postopku.
Dodatne informacije vključno z razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti preko
e-pošte. Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Datum odpošiljanja tega obvestila: 29. 1.
2007.
Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto
Št. 05107
Ob-2294/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Dom starejših občanov Tezno, Panonska ulica 41, 2000 Maribor, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Jasmina Jarc, tel.
02/460-26-04, e-pošta: uprava@dso-tezno.si, faks 02/460-26-14.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
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– oseba javnega prava,
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Panonska ulica 41, 2000 Maribor.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
blago za prehrano.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da;
– 01 mlevski izdelki in testenine,
– 02 zamrznjeni pekovski izdelki,
– 03 splošno prehrambeno blago,
– 04 zamrznjene ribe in morski sadeži,
– 05 zamrznjeno sadje in zelenjava.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en sklop, en ali več sklopov, vse
sklope.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 4. 2007, zaključek 31. 5. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe in za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z
razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z razpisno dokumentacijo.
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, so navedena v specifikacijah,
povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: 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: do 31. 12. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 3.
2007 ob 13. uri; Panonska 41, Maribor.
Dom starejših občanov Tezno
Št. 1/2007
Ob-2384/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Barbara Delak, dipl. ekon.,
tel. 01/30-03-925, e-pošta: barbara.delak@
zd-lj.si, faks 01/30-03-912.
Internetni naslov(-i): www.zd-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.

II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nabava brizg, igel, kanil in rokavic.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: lokacije naročnika
– stroškovna mesta.
Šifra NUTS: SIOOE.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava brizg, igel, kanil in rokavic po
sklopih za obdobje 15 mesecev, in sicer
od 1. 4. 2007 do 30. 6. 2008.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.14.10.00–0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
15 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, če pogodbena vrednost presega 40.000 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 60-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve iz
prvega odstavka 42. člena ZJN-2 ponudnik
predloži izjavo s pooblastilom.
Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve iz
tretjega odstavka 42. člena ZJN-2 ponudnik
predloži izjavo s pooblastilom.
Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve iz
prvega odstavka 43. člena ZJN-2 ponudnik
predloži izjavo s pooblastilom.
Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve iz
drugega odstavka 43. člena ZJN-2 ponudnik
predloži izjavo s pooblastilom.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve o
stanju na transakcijskem računu (o solventnosti) ponudnik predloži potrdilo banke.
Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve do
podizvajalcev ponudnik predloži izjavo.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
Ponudnikovi transakcijski računi v preteklih 6 mesecih ne smejo biti blokirani.
Ponudnik mora imeti plačane zapadle
obveznosti do podizvajalcev.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Kot dokazilo o realiziranih dobavah ponudnik predloži izjavo s potrdilom.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
Najmanj 7 dobav zdravstvenega materiala v preteklih 3 letih v vrednosti najmanj
4.000 EUR.
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.
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IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 26. 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: 3 mesece od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 2.
2007 ob 11. uri; Zdravstveni dom Ljubljana,
Metelkova 9, Uprava, 2. nadstropje, sejna
soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Zdravstveni dom Ljubljana

– 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,
– pranje denarja.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci
mora imeti poravnane 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: navedene v razpisni dokumentaciji.
IV.1.1) Merila za oddajo:
– spodaj navedena merila:

Ob-2601/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Holding Slovenske železnice, d.o.o.,
Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e)
točka(-e):
Nabava@slo.zeleznice.si, v roke: Franci Šoško, tel. 01/29-14-336, e-pošta:
franci.sosko@slo.zeleznice.si,
faks
01/29-14-833.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: HSŽ, Centralno skladišče Zalog, Kriva pot 38, Zalog.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
kontaktni vodnik RiS 100 80.000 kg.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 26. 1. 2007, zaključek 29. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
60.000 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: minimalni rok plačila je 90 dni
od dneva dobave.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik oziroma njegov zakoniti zastopnik, ne sme biti pravnomočno obsojen
zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list
RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04,
37/05 in 17/06):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnin (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 20. 3. 2007 do 13. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 20. 6. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 3. 2007.
Cena: 20 EUR + 5 EUR (DDV) pred prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na račun IBAN:
SI 56029230019346887, SWIFT. LJ BA
SI 2X.
IV.3.4) Pogoji odpiranja ponudb: 21. 3.
2007 ob 9. uri; Področje za nabavo, sejna
soba št. 606, Kolodvorska 11, 1506 Ljub
ljana.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.

Merila

Ponderiranje

1. cena
2. plačilni rok
3. reference

95
3
2

Gradnje
Ob-2466/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub
ljana, Slovenija, tel. 01/478-83-36, e-pošta:
irena.skubic@gov.si, faks 01/478-80-36.
Internetni naslov(-i): www.dc.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradnja nadomestnega mostu čez
Skralsko v Sp. Sveči na cesti R2-432/1284.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavni kraj izvedbe: odsek 1284 cesta
R2-432 Rogatec–Majšperk.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja nadomestnega mostu čez Skralsko v Sp. Sveči na cesti R2-432/1284.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.22.11.14-4.
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II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 7. 10. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
– Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti,
– goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije
o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
– Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v 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 dvakratne ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni
ponudbi povprečni letni prihodek vsakega
partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih
let znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti del (brez DDV), ki jih prevzema v
ponudbi.
– Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
– Ponudnik (partner pri skupni ponudbi) ima poravnane zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
– Reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
– Drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
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IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 27. 3. 2007 do 9. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 120 dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 3.
2007 ob 10.30; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-2618/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov(-i): www.dc.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rekonstrukcija regionalne ceste
Ig–Ljubljana, R3-462/1360.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavni kraj izvedbe: odsek 1360 cesta
R3-642 Ig–Ljubljana (Peruzzijeva).
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija regionalne ceste Ig–Ljubljana, R3-462/1360.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 20. 6. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, 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,
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– 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.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni
ponudbi povprečni letni prihodek vsakega
partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih
let znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
– Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
– Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
– Reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
– Drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IV.1.1) Merila za oddajo: dolžina rekonstruiranega odseka.
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 27. 3. 2007 do 9. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestav
ljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 120 dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 3.
2007 ob 10.30; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Rezultati
projektnega natečaja
Št. 700-05/06
Ob-2426/07
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000

Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Branka Arnautović, v roke: Branka Arnautović, e-pošta: branka.arnautovic@uni-lj.si, tel.
+386/01/241-86-28, faks +386/01/241-86-60.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava.
– izobraževanje.
II.1.1) Naslov projektnega natečaja/projekta, ki ga je določil naročnik: natečaj za pridobitev arhitekturne rešitve
objekta Fakultete za kemijo in kemijsko
tehnologijo in Fakultete za računalništvo
in informatiko.
II.1.2) Kratek opis: javni razpis s predhodnim priznanjem sposobnosti udeležencem natečaja za pridobitev natečajnih
rešitev za arhitekturno rešitev objekta
Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in
informatiko ob Biotehniški fakulteti v
Ljubljani, območje urejanja VI 3/3 ter izbiro izvajalca za izdelavo projektne in
tehnične dokumentacije za arhitekturo,
zunanjo in prometno ureditev in gradbene konstrukcije.
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74220000.
IV.1.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 700-05/06 JN03.
IV.1.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
natečajem: da; 2006/S 077 – 080941 z dne
21. 4. 2006.
Oddelek V: Rezultati natečaja (1)
V.1.1) Število udeležencev: 6.
V.1.2) Število tujih udeležencev: 0.
V.1.3) Ime(-na) in naslov(-i) zmagovalca(-ev) natečaja: znižano prvo nagrado je
prejel natečajni elaborat št. 6 – šifra 10906:
Avtorji: Bostjan Kolenc, univ. dipl. inž. arh.,
Mladen Marinčič, univ. dipl. inž. arh., Mojca
Švigelj Černigoj, univ. dipl. inž. arh. Sodelavci: Jerica Herman, univ. dipl. inž. arh.,
Tone Kisek, gr. tehnik, Mateja Clemente,
univ. dipl. inž. arh., David Lozej, Nejc Černigoj, univ. dipl. inž. arh. Sodelavci za konstrukcijo: Anton Berce, univ. dipl. inž. grad.
Ponudnik: Inženiring 4M d.o.o., Rimska
cesta 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: bostjan.kolenc@univ.dipl.inž.arh., tel.
+386/01/252-86-62, faks +386/01/252-86-59.
V.2) Vrednost nagrad(-e):
Vrednost podeljene(ih) nagrade(-) brez
DDV: 11.475,55 EUR.
Oddelek V: Rezultati natečaja (2)
V.1.1) Število udeležencev: 6.
V.1.2) Število tujih udeležencev: 0.
V.1.3) Ime(-na) in naslov(-i) zmagovalca(-ev) natečaja: tretjo nagrado je prejel natečajni elaborat št. 7 – šifra 44907:
Avtorji: Romana Pleteršek, univ. dipl. inž.
arh., Katja Švab, univ. dipl. inž. arh. Soavtor: Sandra Šterpin, univ. dipl. inž. arh.
Ponudnik: Savaprojekt d.d., Cesta krških
žrtev 59, 8270 Krško, Slovenija, e-pošta: ales.plestenjak@savaprojekt.si, tel.
+386/07/49-14-203, faks +38607/49-14-231.
V.2) Vrednost nagrad(-e): vrednost podeljene(-ih) nagrade(-) brez DDV: 8.345,85
EUR.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 1. 2007.
Univerza v Ljubljani
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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. 102/290/2007
Ob-2447/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontakt
na(-e) točka(-e): Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Elizabeta Strgar-Pečenko, tel. 00386/1/474-30-00, e-pošta: eliza.strgar@eles.si, faks 00386/1/474-24-42.
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, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): vložišče,
III. nadstropje, tel. 00386/1/474-25-54, v
roke: Albinca Suhadolc, Milena Trifunovič,
faks 00386/1/474-25-02.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za
sodelovanje: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): vložišče, III. nadstropje, tel. 00386/1/474-25-54, v roke:
Albinca Suhadolc, Milena Trifunovič, faks
00386/1/474-25-02.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– električna energija
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: sklop A: dobava OPGVV, obešalnega in spojnega materiala ter izvedba optičnega kabelskega sistema za objekt DV 110
kV Koper–Buje, sklop B: dobava OPGW,
obešalnega in spojnega materiala ter izvedba optičnega kabelskega sistema za objekt
DV 220 kV Cirkovce–Žerjavinec.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: RTP Koper, RTP Cirkovce.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
sklop A: dobava OPGVV, obešalnega in
spojnega materiala ter izvedba optičnega kabelskega sistema za objekt DV 110
kV Koper–Buje, sklop B: dobava OPGW,
obešalnega in spojnega materiala ter izvedba optičnega kabelskega sistema za
objekt DV 220 kV Cirkovce–Žerjavinec.

II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28419100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 2
Naslov: Dobava OPGW, obešalnega in
spojnega materiala ter izvedba optičnega
kabelskega sistema za objekt DV 220 kV
Cirkovce–Žerjavinec
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28419100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 4 mesece od
oddaje naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, v višini
5% skupne pogodbene 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: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
IIl.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: za
sklopa A in B:
– 5 referenc proizvajalca za izdelavo
OPGW vrvi s priborom, ki ustrezajo konstrukcijskim zahtevam v tehničnih pogojih v
zadnjih petih letih na področju UCTE in vsaj
1000 km letne proizvodnje OPGW vrvi v zadnjih petih letih (od 2002 naprej),
– ponudnik mora ponuditi OPGW kabel,
ki ustreza konstrukcijskim zahtevam v tehničnih pogojih razpisne dokumentacije,
– ponudnik mora v OPGW vgraditi optična vlakna, ki ustrezajo v tehničnem delu
razpisne dokumentacije zahtevani kvaliteti,
– ponudnik mora predložiti tipski atest za
ponujeni OPGW,
– za opremo mora biti predložena tehnična dokumentacija – skice opreme z ustreznimi tehničnimi podatki, kopije tipskih atestov,

ki ustrezajo tehničnim zahtevam razpisa,
kopije atestov vhodnih materialov, dokazilo
o primernosti laboratorija za izvajanje zahtevanih preizkusov,
– izpolnjevanje vseh zahtev navedenih v
tehnični 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:
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. 7/2007.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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: 20. 3.
2007 ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, Ljubljana, dvorana B/IV.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 1. 2007.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Št. 6/35-1/07
Ob-2250/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Sektor za investicije in nabavo, v roke: Alenka Horvat, tel. 02/449-23-05, e-pošta: alenka.horvat@posta.si, faks 02/449-23-79.
Internetni naslov(-i): www.posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Pošta Slovenije
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup komunikacijske opreme za potrebe vzdrževanja optičnih prenosnih
sistemov implementiranih v GKO Pošte
Slovenije.
II.1.4) Enotni besednjak javnega naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.57.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
30 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: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik (in njegov zakoniti zastopnik, kolikor
gre za pravno osebo) ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, navedenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2,
ponudnik mora biti sposoben za opravljanje
poklicne dejavnosti.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponujeno blago mora popolnoma
ustrezati tehničnim zahtevam naročnika.
Ponudnik mora priložiti izjavo o izpolnjevanju tehničnih zahtev – v kateri se mora
materialno in kazensko obvezati, da blago
popolnoma ustreza tehničnim zahtevam;
– kolikor je ponudnik na področju, ki je
predmet naročila ekskluzivni ponudnik na
področju Republike Sloveniji, mora le-to do-
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kazati; kolikor ekskluzive nima, mora priložiti
ustrezno izjavo, na osnovi katere bo naročnik lahko ugotovil ponudnikov status;
– ponudnik mora imeti in dokazati status
pooblaščenega prodajalca opreme, ki jo ponuja v ponudbi;
– ponudnik mora imeti status najmanj Cisco Premier Certified Partner oziroma drug
ustrezen status na osnovi katerega je zagotovljen enak tehnični nivo usposobljenosti
– ponudnik predloži dokazilo;
– ponudnik mora imeti podpisano CBR
ali SharedSupport ali ustrezno pogodbo z
proizvajalcem opreme, ki ponudniku zagotavlja tehnično in strokovno podporo s strani
proizvajalca opreme;
– vsa ponujena oprema mora imeti najmanj 1-letno garancijo;
– ponudnik mora v obdobju garancije zagotoviti zamenjavo katerega koli kosa komunikacijske opreme podane v tehničnem delu
v času 10 dni;
– vsa ponujena oprema mora ustrezati
tehničnim standardom, veljavnim v Evropski
uniji (EU). Oprema mora biti opremljena s
certifikatom o skladnosti;
– ponudnik mora za vsako vrsto ponujene opreme podati natančne tehnične specifikacije, modelno in kataloško številko pro
izvajalca.
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.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 19. 2. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 4. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 2.
2007 ob 10. uri, Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
Pošta Slovenije, d.o.o.
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Javni razpisi
Ob-2605/07
Popravek
Javni razpis za delovno mesto direktorja
javnega podjetja Komunalno stanovanjsko
podjetje Litija, naročnika Skupni organ za
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v JS KSP
Litija d.o.o., ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 7 z dne 26. 1. 2007, Ob-1919/07,
se uvrsti pod pravilno rubriko Razpisi delovnih mest.
Uredništvo
Št. 406-3/2007-1
Ob-2483/07
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 – ZJU, 110/02), Proračuna Republike
Slovenije za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS,
št. 126/06), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2007 in 2008
(Uradni list RS, št. 126/06), 16. in 30. člena
Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št.
113/05 – UPB4), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 108/04), Uredbe o izvajanju porabe sredstev strukturne politike v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/04
in 48/04, 87/04, 39/05 in 7/06), Enotnega programskega dokumenta za obdobje 2004 do
2006, Programskega dopolnila za obdobje
2004 do 2006 in Izvedbene strukture ukrepov
prve prednostne naloge EPD 2004 – 2006
»Spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnosti, na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 15/03)
objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
investicij v športno-turistično
infrastrukturo, ki se sofinancira
iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj – II
1. Naziv in sedež neposrednega proračunskega uporabnika: Republika Slovenija,
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana.
2. Predmet, namen in cilji javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe posameznih ključnih investicij
na področju športno-turistične infrastrukture
na in ob naravnih in umetnih jezerih, ki bodo
pomembno vplivale na razvoj tako športa
kot turistične destinacije.
Namen razpisa je spodbujanje investicij
v obnovo in posodobitev in izgradnjo nove
športne infrastrukture, na temeljnih turističnih območjih, opredeljenih v Strategiji slovenskega turizma 2002–2006 in ki bodo
namenjene športnim in drugim dejavnostim
na naravnih in umetnih jezerih ter bodo zagotavljale dostopnost širši zainteresirani
javnosti.
Investicija mora predstavljati pomembno
infrastrukturo, ki bo:
– neposredno vplivala na povečanje nočitev, dnevnih gostov in storitev v turistični
destinaciji;
– posredno vplivala na poznavanje območja in povečanje porabe v turistični destinaciji;

– s svojimi sinergijskimi učinki pospeševala zaposlovanje, samozaposlovanje in investicijski razvoj turistične destinacije.
3. Upravičeni stroški
V okviru razpisa se sofinancirajo stroški
izgradnje objekta športno-turistične infrastrukture od začetka izvedbe del na gradbišču do predaje v uporabo.
Upravičene aktivnosti:
– prenova, obnova, modernizacija in izgradnja objektov in opreme za šport in prosti
čas na in ob vodni površini.
Upravičeni stroški:
– tehnične in finančne storitve, neposredno vezane na projekt,
– stroški izgradnje do pridobitve uporabnega dovoljenja.
Stroški najemanja kreditov in stroški
prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke niso predmet sofinanciranja.
4. Pogoji za kandidiranje:
4.1. Prijavitelj:
– na razpis se lahko prijavijo lastniki javnih športnih objektov (občine), ki izpolnjujejo pogoje navedene v Pravilniku o merilih
za sofinanciranje izvajanja letnega program
športa na državni ravni (Ur. l. RS, št. 121/03,
119/04, 6/07);
– za isti namen prijavitelj ni prejel drugih
sredstev državnega proračuna.
4.2. Finančni pogoji za kandidiranje:
4.2.1. Predlagano sofinanciranje upravičenih stroškov je lahko največ 654.200
EUR.
4.2.2. Iz finančne konstrukcije mora biti
razvidno, da ima prijavitelj zagotovljena
sredstva za plačilo DDV, ki je neupravičen
strošek.
4.3. Ostali pogoji
Predlagane investicije se morajo izvajati
v Sloveniji in morajo izpolnjevati naslednje
pogoje za kandidiranje:
4.3.1. Skladnost investicije s predmetom
in namenom razpisa, skladnost vloge z razpisno dokumentacijo, kar se dokazuje z investicijsko dokumentacijo.
4.3.2. Projekt se mora pričeti v letu 2007,
predvideni začetek gradnje najkasneje 1. 6.
2007, zaključek projekta pa 31. 12. 2007.
4.3.3. Da so pridobljena vsa dovoljenja
za začetek izvedbe investicije (minimalni
pogoj je podana vloga za izdajo upravnega
dovoljenja za poseg v prostor, pravnomočna
dovoljenja pa je obvezno pridobiti pred začetkom izvedbe del).
4.3.4. Prijavitelj mora skupaj z investicijskim dokumentom predložiti sklep ustreznega
organa prijavitelja o potrditvi predložene investicijske dokumentacije in zaznamek na investicijskem dokumentu, ki je predmet sklepa.
4.3.5. Prijavitelj mora predložiti izjavo
o izdelani projektni dokumentaciji (izdelan
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
projekt za razpis in projekt za izvedbo del).
4.3.6. Prijavitelj mora predložiti izjavo, da
se investicija še ni pričela izvajati (investicija
se lahko prične šele po zagotovitvi sredstev
iz državnega proračuna). Predlagatelj kot
dokazilo predloži fotografije lokacije, teren
oziroma objektov, ki so predmet predlagane
investicije (lahko na CD).
4.3.7. Prijavitelj se zavezuje, da vsaj v
obdobju 5 let po zaključku investicije ne

bo prišlo do spremembe namembnosti ali
lastništva objekta, ki bi vplivale na cilje tega
razpisa oziroma bi predstavljalo pridobitev
neutemeljene prednosti za tržne subjekte
na enotnem evropskem trgu. Za vsako takšno spremembo mora prejemnik sredstev
predhodno pridobiti soglasje Ministrstva za
šolstvo in šport.
4.3.8. Prijavitelj mora zagotavljati, da bo
imela do sofinancirane infrastrukture dostop
širša zainteresirana javnost in da bo infrastruktura uporabljena v javnem interesu.
Pri tem se morajo morebitne dejavnosti, ki
ustvarjajo prihodke, izvajati in dodeliti na
transparenten način ob upoštevanju določil
državnih pomoči.
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje se zavrnejo, vloge, ki
niso dopolnjene v določenem roku in vloge,
ki niso skladne z nameni razpisa, pa se
zavržejo.
Merila za izbor vlog:
Vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za
kandidiranje, bo ocenila strokovna komisija
na osnovi naslednjih meril:
Merilo
I.
1.

2.

3.
II.
1.
2.
3.
III.
1.
2.

3.

IV.
1.
2.

Uresničevanje ciljev
Skladnost z razvojnimi
dokumenti RS in EPD in
strategijo razvoja turistične
destinacije
Pozitivni multiplikacijski
vpliv na razvoj turistične
destinacije, še posebej
prispevek k njeni
prepoznavnosti in
ustvarjanju delovnih mest
Skladnost s strategijo
izgradnje športnih objektov
Kvaliteta projekta
Izkazana gospodarnost in
učinkovitost
Realni in jasno prikazani
pričakovani rezultati
Zanesljivost in učinkovitost
poslovanja investicije
Izvedljivost
Trdnost in zanesljivost
finančne konstrukcije
Skladnost stroškov s
posameznimi fazami in
realnost višine predvidenih
stroškov
Realnost terminskega
plana
Organizacija izvedbe
projekta
Prednostni kriteriji
Regionalni kriterij
Vplivi na horizontalne
politike
Skupaj

Št.
točk
25

35

20

20

100

Izbran bo projekt, ki bo dosegla največ
točk. Prag števila točk, nad katerim bo odo-
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breno sofinanciranje je 60 točk, s tem, da
mora znašati minimalno število doseženih
točk pri sklopih meril I, II in III – skladnost s
cilji ukrepa, kvaliteta projekta in realnost izvedbe – 50% vseh možnih točk v okviru posameznega sklopa meril. V primeru, da pri
oceni kateregakoli od zgornjih sklopov meril
investicija ne doseže 50% možnih točk, bo
vloga zavrnjena, ne glede na to, če skupno
število točk doseže prag za sofinanciranje.
V primeru, da bo več projektov z enako
oceno, se bo upošteval regionalni kriterij
(prednost manj razvite regije), kolikor bodo
projekti iz istih regij pa vrstni red evidentiranega sprejema vlog na ministrstvu.
V primeru, da se bo obseg razpoložljivih
sredstev za ta namen naknadno povečal, se
lahko po objavi v Uradnem listu RS dodatna
sredstva dodelijo glede na prioritetno listo
prvotne prijave.
5. Višina sredstev: okvirna višina sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo v letu
2007 za sofinanciranje projektov športnoturistične infrastrukture je 654.200 EUR.
Po proračunskih postavkah (v nadaljevanju
PP): 75% v višini 490.650 EUR s PP 4372
– strukturni skladi – športno-turistična infrastruktura – EU udeležba in 25% v višini
163.550 EUR s PP 4371 – strukturni skladi – športno-turistična infrastruktura – SLO
udeležba.
6. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena
na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, do vključno
19. 2. 2007 do 12. ure v vložišče ministrstva,
ne glede na način dostave v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis: Št.
406-3/2007«. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali bodo neustrezno opremljene,
komisija ne bo obravnavala in se vrnejo
prijavitelju.
Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen
osebnih podatkov ključnih kadrov, so javni.
Če se ugotovi, da so bili v vlogi zavajajoči pomembni podatki, prijavitelj v obdobju
nadaljnjih 5 let ne more pridobiti sredstev
za športno infrastrukturo ali sredstev Evropske unije.
7. Datum odpiranja vlog: odpiranje prispelih vlog bo 20. 2. 2007 in ne bo javno.
8. Obveščanje o izboru
Razpisovalec bo od predlagateljev zahteval dodatna pisna ali ustna pojasnila ali
popravke, če bo ocenil, da bi s tem lahko
izboljšal konkurenčnost predlaganega projekta. Prav tako si razpisovalec pridržuje
pravico od predlagatelja neodvisnega preverjanja vseh podatkov, ki so pomembni za
oceno predloga.
Prijavitelji vlog bodo o rezultatih javnega razpisa pisno obveščeni v roku 30 dni
od datuma odpiranja vlog. Rezultati razpisa
so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za
šolstvo in šport.
9. Razpisna
dokumentacija:
razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na spletnem naslovu
http://www.mss.gov.si/ ali na sedežu Ministrstva za šolstvo in šport.
10. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na naslovu: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Kotnikova38, Ljubljana, Mojca Plestenjak, na
tel. 01/478-42-57 vsak delovni dan od 9.
do 11. ure ali po e-pošti na naslov: mojca.plestenjak@gov.si.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 46/07
Ob-2622/07
Na podlagi Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZMed-UPB1),
Uredbe o izvedbi rednega letnega javnega
razpisa za sofinanciranje projektov iz proračunske postavke za avdiovizualne medije
(Uradni list RS, št. 34/06 ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) Ministrstvo
za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) objavlja
redni letni javni razpis
za sofinanciranje projektov iz
proračunske postavke za avdiovizualne
medije v letu 2007 JPR AVP – 19 – 2007
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo RS, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
financiranje projektov slovenskih avdiovizualnih del iz 68. člena ZMed-UPB1 in v
skladu z Uredbo o merilih oziroma pogojih
za določitev slovenskih avdiovizualnih del
(Uradni list RS, št. 105/01; v nadaljnjem
besedilu: uredba).
2. Pomen izrazov: slovenska avdiovizualna dela po tej uredbi (v nadaljevanju:
slovenska dela) so dela, ki so izvorno producirana v slovenskem jeziku ali dela, ki so
producirana v madžarskem in italijanskem
jeziku, če so namenjena madžarski ali italijanski narodni skupnosti, ki živita na območju Republike Slovenije, ter dela slovenskega kulturnega izvora iz drugih področij
umetnosti, če so izražena kot individualne
intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti in so izdelana
oziroma primerna za predvajanje na televizijskem programu.
3. Predmet razpisa niso igrane nadaljevanke in nanizanke. Prav tako niso predmet razpisa igrani TV filmi, ki so daljši od
30 minut.
4. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta lahko dosega do 80%
vseh predvidenih stroškov. Dodeljena sredstva se lahko porabijo za pokrivanje stroškov izdelave slovenskih avdiovizualnih del,
kot je določeno v uredbi.
5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 745.650
EUR.
6. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za produkcijo avdiovizualnih in/ali
filmskih del,
– izdajatelji televizijskih programov, ki
so registrirani za produkcijo avdiovizualnih
del.
Obvezno dokazilo: kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma potrdila
upravne enote ali izpiska AJPES-a, iz katerega je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti. Izpisek
ne sme biti starejši od 90 dni. Organizacije,
katerih razvid vodi ministrstvo (društva v
javnem interesu in ustanove na področju
kulture, ki imajo v svojih aktih definirano tudi
produkcijo avdiovizualnih del), niso dolžne
predložiti dokazila.
Na razpis se lahko prijavijo tudi velika
ali srednja podjetja, ki izvajajo program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah (2004/C 244/02), toda tako pomoč
je pred dodelitvijo treba priglasiti Evropski

komisiji (Podjetja morajo o tej dejavnosti
podati izjavo).
7. Predlagatelji, ki niso realizirali pogodbenih obveznosti iz preteklih let do Ministrstva za kulturo RS, ali imajo neurejena
pogodbena razmerja ali neporavnane obveznosti z Ministrstvom za kulturo in njegovimi
posrednimi proračunskimi uporabniki (npr.
Filmskim skladom RS-javnim skladom), ne
morejo kandidirati na razpisu JPR AVP – 19
– 2007.
8. Predlagatelji morajo priložiti zagotovilo, da bodo njihovi projekti dostopni javnosti
(originalna izjava izdajatelja televizijskega
programa, da bo v primeru izbora projekta
zagotovil javno predvajanje v naslednjem
dvoletnem razdobju).
9. Predlagatelji morajo v razpisni dokumentaciji navesti predvidene druge finančne
vire za pokritje preostalega deleža (obvezno
dokazilo: originalna izjava sofinancerja ali
koproducenta).
10. Predlagatelji lahko na razpisu kandidirajo z največ 3 projekti.
11. Predlagatelji ne morejo kandidirati s
projekti, s katerimi so na razpisu Ministrstva
za kulturo RS kandidirali že dvakrat.
12. Predlagatelji ne morejo kandidirati
na tem razpisu z istimi projekti, s katerimi
kandidirajo na kateremkoli javnem razpisu
Ministrstva za kulturo RS ali njegovega proračunskega uporabnika.
13. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo za področje, ki je
predmet razpisa, imenuje minister.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog predlagateljev, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev.
14. Splošni razpisni kriteriji:
Pri izboru med predlaganimi projekti bo
ministrstvo upoštevalo predvsem naslednje
splošne programske kriterije:
– izvirnost avtorskega pristopa,
– tematsko pestrost,
– vizualno zanimivost,
– komunikativnost.
15. Prednostni razpisni kriteriji:
Kot prednostne kriterije bo ministrstvo
upoštevalo:
– prednostni sklop predstavlja produkcija
dokumentarnih avdiovizualnih del,
– prednostna zvrst so vsebine za otroke
in mladino,
– aktualnost tematike,
– pomen projekta za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete,
– projekte mladih avtorjev (do 30 let), ki
obetajo izvirno in profesionalno izvedbo in s
tem širijo slovenski ustvarjalni prostor,
– odmevnost predlagateljevih (producentovih in režiserjevih) že realiziranih projektov
v zadnjih petih letih.
16. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v
postopku izbire ocenjeni višje.
Dokončni izbor bo opravljen v skladu z
razpoložljivimi finančnimi sredstvi.
17. Rok za porabo dodeljenih sredstev:
dodeljena sredstva morajo biti porabljena v
proračunskem letu 2007 oziroma v plačilnih
rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju
proračuna RS za leto 2006/2007 (Uradni list
RS, št. 116/05).
18. Razpis se prične 2. februarja 2007 in
se zaključi 5. marca 2007.
19. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce za posamezne projekte,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– formular finančnega predračuna,
– izjava (št. 1),
– izjava (št. 2),
– izjava (št. 3).
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku po začetku razpisa
dvignejo v vložišču ministrstva.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani ministrstva
http://www.kultura.si.
20. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko pogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana).
21. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, ki so določeni v
razpisni dokumentaciji. Za vsak posamezen
projekt mora predlagatelj izpolniti prijavni
obrazec in prijavo predložiti v ločeni kuverti.
Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, Ljubljana do 5. 3. 2007 oziroma najkasneje ta dan
oddana na pošti kot priporočena pošiljka v
zapečateni kuverti z oznako na prednji strani: Ne odpiraj – JPR AVP – 19 – 2007. Na
hrbtni strani kuverte mora biti navedba predlagatelja: naziv in naslov oziroma sedež.
Vloge, ki bodo prispele ali bodo datirane
po datumu iz prejšnjega odstavka, se bodo
štele za prepozne.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne,
nepopolne in vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
22. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Tone Frelih,
tel. 01/369-59-78, elektronska pošta:
Tone.Frelih@gov.si.
23. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidih
razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po
zaključku odpiranja vlog, ki bo 12. 3. 2007.
Ministrstvo za kulturo
Št. 47/07
Ob-2623/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) in Pravilnika o izvedbi javnega poziva
in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05)
objavlja Ministrstvo za kulturo
redni letni ciljni razpis
za sofinanciranje kinematografske
distribucije evropskih, avtorskih in
svetovnih kinotečnih filmov ter mreže
art kinematografov – JPR 20-KT-2007
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa:
– sofinanciranje kinematografske distribucije evropskih filmov, filmov iz tretjih držav, ki niso nastali v veliki studijski produkciji in ki so bili uvrščeni v selekcijo najmanj
dveh mednarodnih festivalov ter svetovnih
kinotečnih filmov (v nadaljevanju: kinematografska distribucija),
– sofinanciranje mreže art kinematografov (v nadaljnjem besedilu: mreža art kinematografov) iz 5. člena Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe
RS v kulturi (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo).

A) Kinematografska distribucija:
2. Razlaga pojmov:
– kinematografska distribucija pomeni
vsako komercialno dejavnost, povezano z
eksploatacijo filma v kinematografih, to je
nakup distribucijske pravice, nakup filmskih
kopij, podnaslavljanje ali sinhroniziranje kopij, transport kopij in z distribucijo povezane
promocijske aktivnosti;
– distributer je pravna ali fizična oseba,
registrirana za opravljanje distribucijske dejavnosti na ozemlju Republike Slovenije;
– evropski film je igrani, animirani ali dokumentarni film, dolg najmanj 70 minut, ki
ustreza pogojem iz Evropske konvencije
o filmski koprodukciji (Uradni list RS, št.
22/03).
3. Pogoji za sodelovanje na ciljnem razpisu v segmentu »kinematografska distribucija«:
– za sofinanciranje kinematografske distribucije se lahko prijavijo vsi, ki so registrirani za kinematografsko distribucijo in/ali
distribucijo svetovnih kinotečnih filmov v Republiki Sloveniji ter izpolnjujejo ostale kriterije tega razpisa.
4. Filmi, za katere distributer lahko dobi
finančno pomoč na ciljnem razpisu:
– ne smejo biti pred tem že distribuirani
na ozemlju Republike Slovenije (izjema so
kinotečni filmi),
– ne smejo kršiti človekovih pravic.
5. Distributerji lahko na javnem ciljnem
razpisu kandidirajo s projekti:
– nakupa ali izdelave največ 2 filmskih
kopij evropskih filmov ali filmov iz tretjih držav, ki niso nastali v veliki studijski produkciji
in so bili uvrščeni v selekcijo vsaj dveh mednarodnih festivalov in za katere je distributer
pridobil pravico za kinematografsko distribuiranje na ozemlju Republike Slovenije,
– tehnične obdelave filmov iz prve alineje te točke (npr. prevod, podnaslavljanje,
sinhroniziranje),
– promocije filmov iz prve alineje te točke.
6. Splošni razpisni kriteriji:
V postopku izbire predlaganih projektov s področja kinematografske distribucije
bodo upoštevani naslednji kriteriji:
– komunikativnost filma,
– festivalska uspešnost filma,
– pomembnost filma za svetovno filmsko
zgodovino v primeru kinotečnih filmov,
– pomembnost filmskega avtorja v primeru kinotečnih filmov.
7. Prednostni kriteriji za sofinanciranje
kinematografske distribucije so:
– da zagotavlja predlagatelj višji odstotek pokrivanja stroškov iz lastnih in ostalih
virov,
– da predlagatelj z istim projektom kandidira tudi v programih Media Plus.
8. Zahtevana dokazila za predlagateljedistributerje so sestavni del razpisne dokumentacije.
9. Sofinancira se distribucija posameznega filma.
10. Finančnih sredstev, pridobljenih na
ciljnem razpisu Ministrstva za kulturo, ni
mogoče prenesti na podizvajalce ali druge
osebe.
11. Dodeljena sredstva se lahko porabijo
samo za distribucijo evropskih filmov, filmov
iz tretjih držav, ki niso nastali v veliki studijski produkciji in ki so bili uvrščeni v selekcijo najmanj dveh mednarodnih festivalov ter
svetovnih kinotečnih filmov in sofinanciranje
delovanja mreže art kinematografov.
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12. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za ciljni razpis, je 99.290
EUR za distribucijo filmov.
13. Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega projekta ne sme preseči 50%
vseh predvidenih stroškov. Pri sofinanciranju distribucije filma odobreni znesek ne
sme preseči 8.345 EUR.
B) Mreža art kinematografov:
14. Razlaga pojmov:
– kinematograf je javni prikazovalec, ki je
registriran za kinematografsko dejavnost na
ozemlju Republike Slovenije.
15. Na ciljnem razpisu lahko sodeluje kinematograf, ki:
– deluje kontinuirano vse leto,
– ima eno ali več platen, pri čemer sodeluje na razpisu za vsako platno posebej,
– ima najmanj 4 projekcije na teden,
– ima najmanj 50 sedežev,
– ima tehnično opremo, ki ustreza povprečnim standardom projekcije in udobja,
– poda izjavo, da bo s prejetimi sredstvi zagotavljal prikazovanje sofinanciranih
filmov na vsaj 20% projekcij na platnu, za
katerega podaja vlogo.
16. Kinematograf lahko na ciljnem razpisu kandidira s projektom:
– razvoja oziroma nadgradnje tehnične
infrastrukture za javno predvajanje filmov
na posameznem platnu, ki ustreza 15. točki
tega razpisa,
– pokrivanja obratovalnih stroškov kinematografa brez stroška dela za posamezno
platno, ki ustreza 15. točki tega razpisa.
17. V postopku izbire predlaganih projektov s področja mreže art kinematografov se
upoštevajo naslednji temeljni kriteriji:
– da je vsebina projekta tehtno in vsebinsko utemeljena ter obrazložena,
– pomen razvoja predlaganega segmenta tehnične infrastrukture za enakomeren
razvoj kinematografske mreže na celotnem
ozemlju Republike Slovenije,
– pomen razvoja predlaganega segmenta tehnične infrastrukture za posamezno regijo ali lokalno skupnost.
18. Prednostni kriteriji za sofinanciranje
projektov s področja mreže art kinematografov:
– da je predlagatelj projekta z ekonomsko šibkega, razvojno omejevanega ali območja s strukturnimi problemi,
– da predlagatelj z istim projektom kandidira tudi v programu Media Plus oziroma
Evropa Cinema.
19. Zahtevana dokazila za predlagatelje-kinematografe so našteta v razpisni dokumentaciji.
20. Predlagatelj je dolžan podati poročilo o dosedanjem prikazovanju evropskih
filmov, filmov iz tretjih držav, ki niso nastali v
veliki studijski produkciji in ki so bili uvrščeni
v selekcijo najmanj dveh mednarodnih festivalov, za obdobje od 1. 1. 2006 dalje.
21. Natančni roki za oddajo poročil, vezanih na nove sofinancirane filme, bodo določeni s pogodbo o sofinanciranju.
22. Na javnem razpisu lahko s projekti
kandidirajo tudi predlagatelji, katerih delovanje se v pomembnem delu sofinancira z
javnimi sredstvi (proračuni lokalnih skupnosti), toda tako sofinanciranje (namen in višina dobljenih sredstev) mora biti v razpisni
dokumentaciji jasno prikazano.
23. Prejemnik sredstev za infrastrukturo
mora ohraniti investicije za odobreni namen
in program najmanj pet let po zaključku investicij.
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24. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za ciljni razpis delovanja
art mreže je 104.323 EUR.
Splošno za oba dela:
25. Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega projekta lahko dosega do 50%
vseh predvidenih stroškov.
26. Predlagatelji ne morejo kandidirati na
tem razpisu s projekti, s katerimi kandidirajo
na kateremkoli javnem razpisu ali pozivu za
sredstva, ki so vezana na sredstva Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.
27. Predlagatelji ne morejo kandidirati
na razpisu, če imajo neporavnane obveznosti do Ministrstva za kulturo Republike
Slovenije in drugih posrednih proračunskih
uporabnikov.
28. Povzetek načina ocenjevanja projektov: splošni prednostni kriteriji so ovrednoteni s točkami na ocenjevalnih listih, dostopnih
v razpisni dokumentaciji. Najvišje skupno
število prejetih točk za štiri splošne kriterije v
segmentu distribucije je 20 točk, v segmentu
mreže art kinematografov pa za tri splošne
kriterije 15 točk. Vsak od kriterijev je ocenjen
s točkami od 5 – 1. Vsak od ugotovljenih
prednostnih kriterijev je ocenjen z 1 točko.
29. Ocenjevanje in ovrednotenje projektov, prispelih na javni razpis, opravi strokovna komisija za medije in avdiovizualno
kulturo pri ministrstvu v skladu s 119. členom ZUJIK in Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa (Uradni list RS,
št. 93/05).
30. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v
postopku ocenjevanja ocenjeni višje.
Dokončni izbor projektov bo opravljen v
skladu z razpoložljivimi sredstvi.
31. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo za področje, ki je
predmet razpisa, imenuje minister.
32. Rok za uporabo dodeljenih sredstev:
dodeljena sredstva morajo biti porabljena v
proračunskem letu 2007.
33. Razpis se prične 2. 2. 2007 zaključi
5. 3. 2007.
34. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– spisek zahtevanih prilog,
– prijavne obrazce za posamezne projekte,
– formularje finančnega predračuna,
– formularje finančne rekapitulacije,
– formularje vsebinske opredelitve projekta,
– izjavo o ekonomsko šibkem območju,
– izjavo o opravljenih obveznostih do Ministrstva za kulturo RS,
– izjavo, da predlagatelj jamči za resničnost podatkov.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani ministrstva:
http://www.kultura.gov.si.
35. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
Zainteresirane osebe lahko pogledajo v
razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana).
36. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, ki so določeni v
razpisni dokumentaciji.
Vsak posamezen projekt je vloga zase in
mora biti oddan v svoji kuverti. Predlagatelj
mora zanj priložiti vse zahtevane priloge.
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Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10,
1000 Ljubljana do 5. 3. 2007 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni kuverti z oznako
na prednji strani: Ne odpiraj JPR 20-2007
– Distribucija ali Ne odpiraj JPR 20-KT-2007
– ART mreža. Na hrbtni strani kuverte mora
biti navedba predlagatelja: naziv in naslov
oziroma sedež.
37. Vloge, ki bodo prispele ali bodo datirane po datumu iz prejšnjega odstavka, se
bodo štele za prepozne.
38. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne,
nepopolne vloge in vloge, ki jih ni vložila
upravičena oseba.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisna dokumentacija.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
39. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Tone Frelih, tel. 01/369-59-78,
elektronska pošta: tone.frelih@gov.si.
40. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidih
razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po
zaključku odpiranja vlog, ki bo 9. 3. 2007.
Ministrstvo za kulturo
Št. 671-1/2007
Ob-2638/07
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 izbor izvajalcev in sofinanciranje
vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog
letnega programa športa na državni
ravni v Republiki Sloveniji v letu 2007
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
2. Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki so
kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu in izpolnjujejo pogoje navedene v Pravilniku o merilih
za sofinanciranje izvajanja letnega program
športa na državni ravni (Ur. l. RS, št. 6/07).
3. Predmet javnega razpisa so naslednje
vsebine ter strokovne in razvojne naloge v
športu:
A) Športna vzgoja otrok, mladine in študentov:
– športni oddelki v osnovnih šolah,
– športni oddelki v gimnazijah,
– športni oddelki v srednjih strokovnih in
poklicnih šolah,
– medfakultetna tekmovanja v izbranih
športnih panogah,
– 80-urni programi v izbranih športnih
panogah,
– program univerziade,
– priprave in nastopi mlajših in mladinskih reprezentanc na evropskih in svetovnih
prvenstvih, Evropskem olimpijskem festivalu
mladih, Mladinskih športnih igrah Alpe Jadran in Mladinskih igrah treh dežel,
– štipendije nadarjenih športnikov.
B) Vrhunski šport:
– priprave in nastopi reprezentanc, vrhunskih športnikov na evropskih in svetovnih prvenstvih,
– nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov,
– tekmovanja športnikov.

C) Športna rekreacija:
– načrtovanje in izpeljava propagandne
aktivnosti v športni rekreaciji (celovita nacionalna propaganda),
– programi na področju športne rekreacije na državni ravni, ki imajo za cilj povečanje števila gibalno/športno dejavnega
prebivalstva,
– informiranje o športu v medijih, informatika v športu in novi eksperimentalni programi na področju športne rekreacije.
D) Šport invalidov:
– vključevanje in sodelovanje športnikov
invalidov v mednarodnih organizacijah ter
priprave in udeležba na mednarodnih tekmovanjih.
E) Razvojne in strokovne naloge v športu:
– spremljanje pripravljenosti športnikov
in svetovanje treninga,
– preprečevanje uporabe nedovoljenih
poživil in postopkov,
– delovanje:
– nacionalnih panožnih športnih
zvez,
– športnih zvez in drugih organizacij, registriranih za opravljanje dejavnosti v
športu, na državni ravni na področju športne
rekreacije,
– športnih zvez na državni ravni na
področju interesne športne vzgoje otrok,
mladine in študentov,
– zamejskih športnih zvez ter
– zvez in zavodov na državni ravni,
ki opravljajo strokovne in razvojne naloge
v športu,
– mednarodna dejavnost v športu.
4. Pogoji in merila, po katerih se izberejo
izvajalci letnega programa športa na državni
ravni v letu 2007, so za razpisane vsebine
ter razvojne in strokovne naloge določeni v
Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega program športa na državni ravni
(Ur. l. RS, št. 6/07).
5. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v finančnem načrtu Ministrstva za
šolstvo in šport za leto 2007 in je na razpolago za sofinanciranje navedenih vsebin
ter razvojnih in strokovnih nalog v športu je
1.457,516.000 EUR.
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 6. marca
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 – LPŠ 2007 (671-1/2006)«. 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. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge 8. marca 2007.
Odpiranje vlog ne bo javno.
9. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
vse informacije, razpisna dokumentacija in
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navodilo, kako izpolniti in oddati obrazce preko spletne aplikacije, so na voljo na spletnih
naslovih www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/sport/ in www.spic.si. Dodatne informacije lahko predlagatelji dobijo na Direktoratu
za šport pri Samu Koširju (01/478-42-44).
Predlagatelji izpolnijo razpisne obrazce preko
spletne aplikacije. Za pomoč pri vnosu podatkov v spletno aplikacijo se predlagatelji lahko
obrnejo na Saša Grujiča (01/230-60-72). Izpolnjene razpisne obrazce prijavitelji natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše
pooblaščena oseba prijavitelja. Podpisane in
ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu s 7. točko razpisa. Razpisno
dokumentacijo in obrazce za prijavo na javni
razpis lahko predlagatelji proti plačilu 20 EUR
prejmejo tudi na Ministrstvu za šolstvo in
šport, Direktorat za šport, Kotnikova 38, Ljubljana, vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-2092/07
Na podlagi Poslovnega načrta Rudnika
Žirovski vrh za leto 2007, objavlja Rudnik
Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana d.o.o.
javni razpis
za dodelitev sredstev za spodbujanje
odpiranja novih delovnih mest
I. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh, javno
podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o.,
Todraž 1, 4224 Gorenja vas.
II. Predmet razpisa
Predmet razpisa so sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest, katera se nanašajo na zaposlovanje delavcev
Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za
zapiranje rudnika urana, d.o.o. (v nadaljevanju RŽV).
Dodeljena sredstva iz prejšnjega odstavka se bodo izplačevala na osnovi pogodbe o
prezaposlitvi delavcev RŽV (v nadaljevanju
pogodba) v obliki premij. Višina premije za
odprtje delovnega mesta in zaposlitev delavca RŽV znaša 21.699 € (5,200.000 SIT).
Pogoj za sklenitev pogodbe je pridobljeno
soglasje delavca RŽV, s katerim le-ta nepreklicno soglaša k sklenitvi delovnega razmerja z izbranim delodajalcem. Izplačilo premije
bo realizirano v roku 60 dni od sklenitve
pogodbe in predložitve ustreznega instrumenta zavarovanja terjatev RŽV, za primer
ne spoštovanja pogodbenih obveznosti prejemnika sredstev, ki so sledeče:
– odprtje delovnega mesta in zaposlitev
delavca RŽV, ki je dal nepreklicno soglasje
k prezaposlitvi v 30 dneh po podpisu pogodbe o prezaposlovanju delavcev RŽV za
obdobje najmanj 5 let od sklenitve delovnega razmerja. Kot dokazilo o izpolnjevanju
te obveznosti se predloži obrazec M-1/M-2,
potrjen s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje in sicer prvič ob sami realizaciji
zaposlitve in drugič po preteku 5. let od
sklenitve delovnega razmerja;
– ohranitev novo odprtega delovnega
mesta najmanj pet let od odprtja le-tega, kar
prejemnik sredstev dokaže s predložitvijo
s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje potrjenega obrazca o številu zaposlenih
in sicer prvič ob prijavi, drugič po izvedbi
prezaposlitev in tretjič po preteku petletnega obdobja. Kot povečanje števila delovnih
mest se šteje neto povečanje števila zaposlenih po realizaciji prezaposlitev v primerjavi s stanjem pred tem. Število zaposlenih
po petih letih ne sme biti manjše od števila

zaposlenih, ugotovljenega po izvedbi prezaposlitev.
Za zavarovanje terjatev RŽV iz navedenih alinej mora prejemnik sredstev predložiti
dve bianco podpisani menici družbe, z menično izjavo in pooblastilom za izpolnitev. Te
instrumente zavarovanja bo RŽV vrnil takoj,
ko bo prejel zahtevana dokazila o izpolnjevanju obveznosti.
V primeru neizpolnjevanja katerekoli izmed navedenih pogodbenih obveznosti bo
RŽV odstopil od pogodbe in zahteval takojšnje vračilo prejetih sredstev, skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi.
III. Osnovni pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo:
1. gospodarske družbe ter samostojni
podjetniki, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94,
82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 54/99, 45/01),
kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik,
b) niso v stanju kapitalske neustreznosti
po drugem odstavku 10. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij,
c) nad njimi ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije,
d) dve leti pred prijavo na razpis niso odpustili nobenega zaposlenega po programu
ugotavljanja trajno presežnih delavcev,
2. Delavci RŽV, ki so se pripravljeni samozaposliti.
Prijavitelj mora v vlogi predložiti:
– izpolnjeno in podpisano izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji (obrazec št. 1a
oziroma 1b),
– prijavni obrazec (obrazec št. 2a oziroma 2b),
– osnovne podatke o prijavitelju in novih delovnih mestih (obrazec št. 3a oziroma
3b),
– podpisan vzorec pogodbe (obrazec št.
4a oziroma 4b).
Po pridobljenem soglasju delavca za prezaposlitev prijavitelj predloži v 15 dneh še:
– izpisek iz sodnega registra, ki na dan
odpiranja vlog ne sme biti starejši od 30 dni,
oziroma kopijo priglasitvenega lista, potrjeno s strani davčnega organa, ki na dan odpiranja vlog ne sme biti starejša od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa o poravnavi
davčnih obveznosti in prispevkov, določenih
z zakonom, ki na dan odpiranja vlog ne sme
biti starejše od 30 dni,
– podatke o boniteti poslovanja (BON-1
za preteklo leto, potrjen s strani APP oziroma odločbo o odmeri davka iz dejavnosti za
preteklo leto, če samostojni podjetnik odločbe še ni prejel, naj dostavi kopijo napovedi davka iz dejavnosti, potrjeno s strani
DURS),
– podatke o plačilni sposobnosti, ki na
dan odpiranja vlog ne smejo biti starejši od
30 dni (BON-2, potrjen s strani APP, oziroma
potrdilo poslovne banke, da prijaviteljev račun zadnjih šest mesecev ni bil blokiran),
– fotokopijo bilance stanja in izkaza
uspeha za leto 2005 in leto 2006,
– število zaposlenih, potrjeno s strani
Zavoda za zdravstveno zavarovanje za obdobje, ki na dan odpiranja vlog ne sme biti
starejše od 30 dni.
Opomba: v primeru vlog za samozaposlitev se zahtevajo samo obrazci od prve
do pete alinee, enako velja za novo nastale
družbe oziroma samostojne podjetnike.
IV. Orientacijska vrednost sredstev
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Orientacijska višina sredstev razpisa, ki bodo na razpolago za leto 2007, je
108.496 € (26,000.000 SIT).
Sredstva javnega razpisa bo RŽV zagotovil iz lastnih virov družbe.
V. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga, v skladu s prejetimi navodili, mora biti dostavljena na naslov: Rudnik
Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana d.o.o., Todraž 1, 4224 Gorenja
vas.
Vloga se lahko dostavi po pošti s priporočeno pošiljko ali odda v tajništvo RŽV, Todraž 1, 4224 Gorenja vas. Upoštevane bodo
vse vloge, ki bodo prispele na naveden naslov do vključno 28. 2. 2007, do 12. ure v
zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj – razpis – spodbujanje odpiranja novih delovnih
mest« in s polnim naslovom pošiljatelja na
hrbtni strani. Če sredstva ne bodo porabljena, bo vloge možno oddati tudi kasneje.
VI. Datum odpiranja ponudb: komisija bo
vloge javno odpirala 28. 2. 2007, ob 12. uri.
Morebitna dodatna odpiranja bodo vsako
zadnjo sredo v mesecu do konca novembra
ob 12. uri.
VII. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo v slovenskem
jeziku lahko prijavitelji prevzamejo proti plačilu 15 € + DDV, ki jih nakažejo na TRR št.
07000-0000168385 pri Gorenjski banki d.d.
Kranj ali plačajo na blagajni družbe vsak
delovni dan med 9. in 12. uro. V primeru nakazila je potrebno na plačilni nalog obvezno
vpisati namen, in sicer »prezaposlovanje
– 401«. Plačniki morajo fotokopijo dokazila
o plačilu, skupaj s podatki o prijavitelju, ki
so potrebni za izstavitev računa, poslati na
naročnikov faks 04/51-59-399.
V času trajanja razpisa bo razpisna
dokumentacija na voljo vsak delovni dan
med 9. in 12. uro na sedežu družbe RŽV
pri Petru Dolencu (int: 320, e-mail: peter.dolenc@rudnik-zv.si), kjer bodo na razpolago tudi vsa dodatna pojasnila in informacije.
VIII. Veljavnost razpisa: razpis velja do
30. 11. 2007.
Rudnik Žirovski vrh
Ob-2286/07
Razpis
za javno objavo za izbiro izvajalca za
širitev odvodnega kanala HE Zlatoličje
1. Naročnik: Dravske elektrarne Maribor
d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor.
2. (a) Kraj izvajanja del: odvodni kanal
HE Zlatoličje.
(b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti:
Predmet razpisa je širitev odvodnega
kanala HE Zlatoličje, ki se deli v dve samostojni celoti:
– izvedbo ureditve odvodnega kanala v
skladu s PZI projektom naročnika in prestavitev 20 kV daljnovoda v skladu s projektom
Elektro Maribor,
– prodajo mineralne surovine pri širitvi
odvodnega kanala.
3. Roki za izvedbo del: podrobni roki izvedbe ureditev po sekcijah so navedeni v
razpisni dokumentaciji. Skupni rok izvedbe
del je štiri leta.
4. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija: HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica 170a,
2000 Maribor, telefaks 02/300-58-99, tel.
02/300-58-92, kontaktna oseba: Vili Vindiš, univ. dipl. ekon., elektronski naslov:
vili.vindis@hse-invest.si.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 2. 2007.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 48.000 SIT (DDV je
vključen) z nakazilom na naročnikov (Dravske elektrarne Maribor d.o.o.) TRR št.
04515-0000337195 pri Nova KBM d.d., s
pripisom »Razpis širitev odvodnega kanala
HE Zlatoličje«.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti pri HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica
170a, 2000 Maribor, tel. 02/300-58-92, faks
02/300-58-99, do 16. 2. 2007 ob delovnih
dnevih med 8. in 15. uro po predhodni telefonski najavi in proti predložitvi potrdila
o plačilu.
Cena razpisne dokumentacije ne vključuje stroškov dostave. Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti proti predložitvi dokazila o vplačilu.
Na željo lahko razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti proti predhodni
predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. Naročnik ne prevzema nobene
odgovornosti za morebitno izgubo ali zakasnitev pošiljke.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 2. 2007 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dravske elektrarne Maribor
d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v sredo 28. 2. 2007 ob 12.15, na sedežu
Dravskih elektrarn Maribor d.o.o., Obrežna
ulica 170, 2000 Maribor.
7. Garancija za resnost ponudbe:: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 1,000.000 EUR. Garancija
mora veljati še 30 dni po roku veljavnosti
ponudbe.
8. Financiranje in plačila: plačilni pogoji
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje usposobljenosti
Usposobljenost za izdelavo in dobavo
opreme ter izvedbo del po tem razpisu bo
priznana vsem ponudnikom, ki:
a) so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa;
b) niso v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja niso bili pravnomočno obsojeni;
c) zoper njih ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega
poslovanja; njihovega poslovanja ne vodi
izredna uprava; proti njim ni bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim
postopkom;
d) imajo stabilno in urejeno finančno poslovanje;
e) v zadnjih petih letih izvedli vsaj dva
projekta inženirskih gradenj posamične
vrednosti vsaj 2,000.000 EUR, kar komisija ugotavlja iz izpolnjene referenčne liste
v obrazcu iz priloge G.15 in celotni kapital
ponudnika v poslovnem letu 2005 mora znašati najmanj 600.000 EUR;
f) razpolagajo z ustreznim kadrom, kar
bo komisija ugotavljala na osnovi izpolnjenega obrazca G.14, in sicer:
a) za odgovornega vodjo del ki mora
izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo
del za tovrstne objekte po ZGO-1,
b) in drugim izkušenim strokovnim kadrom za dela ki so predmet razpisa;
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g) imajo potrebno opremo za izvajanje
tovrstnih del;
h) imajo vpeljan sistem kontrole kvalitete
za tovrstna dela.
10. Merila za dodelitev naročila:
a) Ponujena cena za izvedbo ureditev
odvodnega kanala – 40 točk,
b) Ponujena odkupna cena za mineralne
agregate – 40 točk,
c) Tehnološko opremljenost ponudnika in
predlagan način izvedbe – 20 točk.
Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
Št. 50-1/2007
Ob-2386/07
Socialna zbornica Slovenije na podlagi Pravilnika o načrtovanju, spremljanju in
izvajanju supervizije strokovnega dela na
področju socialnega varstva (Ur. l. RS, št.
117/03) objavlja
razpis
za pridobitev licence supervizorja v
socialnem varstvu v letu 2007
1. Naročnik: Socialna zbornica Slovenije,
Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana.
2. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira strokovnjakov za pridobitev licence za izvajanje
supervizije strokovnega dela na področju
socialnega varstva v letu 2007.
Namen razpisa je vzpostaviti mrežo supervizorjev za izvajanje supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva
ter javna objava liste supervizorjev.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci supervizije, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
1. zaključen verificiran program za supervizorja; ali pridobljen naziv supervizor v
eni od terapevtskih šol; ali stalno strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje iz znanj za delo supervizorja, po
pridobljeni ustrezni strokovni izobrazbi, ki
obsega vsaj 60 ur;
2. opravljen strokovni izpit v skladu z 69.
členom Zakona o socialnem varstvu (Ur. l.
RS, št. 3/07 – UPB2);
3. najmanj 8 let strokovnega dela z ljudmi;
4. zagotovljena supervizija ali metasupervizija ali intervizja za supervizijsko prakso;
5. pravočasno posredovana popolna vloga na naslov naročnika.
Kandidati morajo svoji vlogi priložiti
ustrezno dokumentacijo, s katero potrjujejo
izpolnjevanje pogojev od 1. do 4.
Listine morajo biti priložene v izvirniku ali
v overjeni kopiji. Listina se lahko overi samo
pri notarju (notarska overitev) ali pri upravni
enoti (upravna overitev). Potrdilo, »kopija
je enaka izvirniku«, lahko za potrebe tega
razpisa izda le Socialna zbornica Slovenije,
ob predložitvi izvirnika na vpogled.
Vloga je popolna, če kandidat v celoti
izpolnjuje vse pogoje iz razpisa ter priloži
vsa zahtevana dokazila. Kandidat s podpisom potrjuje resničnost navedb v vlogi.
Podatki bodo varovani v skladu z Zakonom
o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.
86/04, 113/05).
4. Merila za izbiro supervizorjev
Nepravočasno prispele in napačno označene vloge (glej točko 7) ne bodo obravnavane. Kandidati, ki bodo posredovali nepopolno vlogo, bodo pozvani k dopolnitvi.
Vloga, ki je kandidat ne bo dopolnil v postavljenem roku, ne bo obravnavana.

Pravilne, popolne oziroma pravočasno
dopolnjene ter pravočasno oddane vloge
imajo možnost izbora na podlagi meril, določenih v naslednjem odstavku.
Merila za izbiro supervizorjev:
1. ustreznost strokovne usposobljenosti
kandidata za izvajanje supervizije (merilo je
izpolnjeno v primeru, da je ustrezna strokovna usposobljenost kandidata za izvajanje
supervizije izkazana s priloženimi listinami
– glej tudi navodilo za izpolnjevanje prijavnega obrazca k prilogi 1);
2. ustreznost strokovnih izkušenj za delo
z ljudmi (merilo je izpolnjeno v primeru, da
so predstavljene osebne, vsaj osemletne
strokovne izkušnje dela z ljudmi na delovnem področju – glej tudi navodilo za izpolnjevanje prijavnega obrazca k prilogi 2);
3. jasnost ciljev koncepta supervizije
(merilo je izpolnjeno v primeru, da sta jasno
opredeljena v superizijskem procesu najmanj dva temeljna cilja supervizije in možni
drugi cilji – glej tudi navodilo za izpolnjevanje prijavnega obrazca k prilogi 3);
4. ustreznost vsebinskega koncepta
supervizije (merilo je izpolnjeno v primeru,
da je podana celovita osebna predstavitev
koncepta supervizije z vsebino koncepta,
evalvacijo supervizijskega procesa in organizacijo izvedbe supervizije – glej tudi navodilo za izpolnjevanje prijavnega obrazca
k prilogi 3).
Izbrani bodo kandidati, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za prijavo in merila razpisa.
5. Podelitev licence supervizorjev: izbranim supervizorjem bo izdana licenca za supervizorja na področju socialnega varstva, ki
se podeljuje do preklica. Socialna zbornica
Slovenije bo objavila listo supervizorjev z
licenco do 30. 6. 2007.
6. Oblika in vsebina vloge
Kandidati morajo vloge obvezno oddati
na prijavnem obrazcu Obr. SZS SU-1.
Popolna vloga vsebuje:
– izpolnjen obrazec Obr. SZS SU-1 iz
katerega so razvidni podatki;
– izobrazba; dodatna znanja; delovne izkušnje; področje dela, za katera je kandidat
pripravljen izvajati supervizijo; izkušnje za
izvajanje supervizije; druge podatke za potrebe evidence zbornice; podpis;
– dokazila za izpolnjevanje pogojev za
prijavo;
– predstavitev lastnega koncepta supervizije.
V vlogi mora biti jasno predstavljeno področje supervizije strokovnega dela.
Razpisno dokumentacijo lahko kandidati
dobijo v času razpisa vsak delovni dan od
8. do 15. ure, v strokovni službi Socialne
zbornice Slovenije, Koseška cesta 8, 1000
Ljubljana, ali na spletni strani: www.soczborsl.si.
Dodatne informacije o razpisu in prijavni
dokumentaciji zainteresirani dobijo pri mag.
Tei Smonker, na tel. 01/581-93-15, ali po
e-pošti na naslov: Tea.Smonker@soczborsl.si.
7. Oddaja vlog
Kandidati pošljejo vloge priporočeno najkasneje do vključno 5. 3. 2007 do 24. ure
(datum veljavnosti poštnega žiga), v zaprti
kuverti na naslov: Socialna zbornica Slovenije, Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana, s
pripisom: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za pridobitev licence supervizorja v letu
2007« v levem zgornjem kotu na naslovni
strani kuverte ter z naslovom vlagatelja na
zadnji strani kuverte.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V istem roku in v enako označeni zaprti kuverti lahko kandidati vloge oddajo tudi
osebno na zgoraj navedenem naslovu.
Vsak kandidat mora vlogo za razpis posredovati v svoji kuverti. Kandidati, ki bodo
vloge na razpis posredovali v skupni kuverti,
bodo izločeni iz nadaljnje obravnave. Njihova vloga se bo štela za neustrezno.
Nepravilno opremljene in nepravočasno
oddane kuverte bodo izločene ter neodprte
vrnjene pošiljatelju oziroma osebi, ki je vlogo osebno oddala na sedežu zbornice.
8. Odpiranje vlog: prispele vloge bo odpirala tričlanska komisija v prostorih zbornice
v četrtek, 8. 3. 2007, s pričetkom ob 12.30.
Odpiranje ne bo javno.
9. Obvestilo o izidu razpisa
Socialna zbornica Slovenije bo kandidate o izidu razpisa obvestila s pisnim sklepom
o izbiri supervizorjev najkasneje do 30. 6.
2007.
Socialna zbornica Slovenije
Ob-2422/07
Na podlagi Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni
list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo) in 7. člena Pravilnika o delu Odbora za
priznanja Republike Slovenije za poslovno
odličnost (Uradni list RS, št. 82/06), objavlja Vlada Republike Slovenije, Odbor za
priznanja Republike Slovenije za poslovno
odličnost
javni razpis
za zbiranje vlog za državno nagrado za
kakovost Priznanje Republike Slovenije
za poslovno odličnost za leto 2007
Z Zakonom o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljevanju: PRSPO) je to priznanje opredeljeno kot
najvišje priznanje Republike Slovenije za
dosežke na področju kakovosti proizvodov
in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje
podeljuje Odbor za PRSPO. Odbor za PRSPO lahko podeli tudi diplome za posebne
dosežke in diplome (zlate, srebrne in bronaste) za dosežene točke v procesu ocenjevanja PRSPO. Več o tem je na voljo na spletni
strani http://www.mirs.si. Proces ocenjevanja ter kriteriji, ki jih ocenjevalci PRSPO
uporabljajo za ocenjevanje organizacij so
enaki kriterijem evropske nagrade kakovosti
ter večine nacionalnih nagrad v Evropi. Temeljijo na modelu odličnosti EFQM. Model
temelji na predpostavki, da je mogoče doseči odlične rezultate delovanja, odjemalcev,
zaposlenih ter družbe preko voditeljstva kot
gonila uspešne politike in strategije, kot tudi
zaposlenih, partnerstev, virov in procesov.
Na razpis se lahko prijavijo slovenske
gospodarske družbe, zavodi, državni organi
in druge pravne osebe (v nadaljevanju: organizacije), v naslednjih treh kategorijah:
– organizacije z več kot 250 zaposlenimi
na področju zasebnega sektorja,
– organizacije z 250 ali manj zaposlenimi
na področju zasebnega sektorja,
– organizacije na področju javnega sektorja.
Ob izpolnjevanju pogojev, se lahko prijavijo tudi podjetniki posamezniki, ki se obravnavajo v kategoriji organizacij z manj kot
250 zaposlenimi na področju zasebnega
sektorja. Zainteresirane organizacije, ki izpolnjujejo pogoje iz tega razpisa, izdelajo
samoocenitveno vlogo na podlagi prevoda

meril evropskega modela odličnosti EFQM
2003, ki ustrezajo posameznim kategorijam.
Organizacije z 250 in manj zaposlenimi pripravijo vlogo v skladu z merili za majhne in
srednje velike organizacije »Model odličnosti EFQM 2003 – majhna in srednje velika
podjetja«, organizacije z več kot 250 zaposlenimi pripravijo vlogo v skladu z merili za
velike organizacije »Model odličnosti EFQM
2003«, organizacije iz javnega sektorja pripravijo vlogo v skladu z merili za javni in
prostovoljni sektor »Model odličnosti EFQM
2003 – javni in prostovoljni sektor«. Po enakih merilih bodo skupine neodvisnih slovenskih ocenjevalcev ocenile njihove vloge.
I. Zainteresirane organizacije, ki želijo
sodelovati v postopku za PRSPO, morajo skladno s terminskim načrtom aktivnosti
PRSPO-2007 (objavljen je na spletni strani
http://www.mirs.si):
a) najkasneje do torka, 6. marca 2007
dostaviti original izpolnjene prijavnice (namero za sodelovanje) na naslov, ki je naveden pod točko II. tega razpisa. Prijavnica
mora biti izpolnjena v celoti. Prijavnica mora
biti podpisana s strani odgovorne osebe in
opremljena s pečatom organizacije, ki se
prijavlja oziroma kandidira za PRSPO,
b) oddati pravilno pripravljene in označene samoocenitvene vloge. Pravilno pripravljena se šteje tista samoocenitvena vloga,
ki:
– ima naslovno stran z nazivom in točnim naslovom prijavitelja (organizacije ali
podjetnika posameznika, ki se prijavlja), naslovom vloge (Vloga za priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto
2007) ter datumom,
– ima največ eno stran slovarja uporabljenih kratic v samoocenitveni vlogi, ki se
šteje kot dodatna stran izven obsega 75,
oziroma 35 strani vloge,
– je izdelana v desetih enakih izvodih, k
vsakemu izvodu pa je priložena fotokopija
izpolnjene prijavnice,
– je natipkana (velikost znakov najmanj
10 pik v pisavi Arial CE, kar velja tudi za
grafične prikaze),
– je napisana v slovenskem jeziku,
– je vezana (lahko je tudi spiralna vezava),
– ima oštevilčene vse strani, razen naslovnice in razdelčnih strani, ki ne podajajo
za ocenjevanje relevantnih informacij (npr.
fotografije, naslov kriterija oziroma merila),
– ima največ 75 strani formata A4 (za organizacije z več kot 250 zaposlenimi na področju zasebnega sektorja in za organizacije
na področju javnega sektorja), oziroma ima
največ 35 strani formata A4 (za organizacije
z 250 ali manj zaposlenimi na področju zasebnega sektorja);
v okviru teh 75, oziroma 35 strani mora
vloga vsebovati:
– kazalo (vsebine),
– pregled (povzetek), ki naj na največ
štirih straneh govori o prijavitelju in njegovi
dejavnosti (npr. o zgodovini, organizacijski
shemi, proizvodih, kupcih, poslovnem okolju, procesu kakovosti),
– opis izpolnjevanja meril, tj. dokaze o
prijaviteljevi odličnosti, ki temeljijo na podatkih, zbranih med samoocenjevanjem, in so
predstavljeni skladno z merili modela odličnosti. Tako mora vloga vsebovati poleg ostalih dokazov o prijaviteljevi odličnosti v skladu
z merili modela odličnosti, najmanj dvoletne
podatke o sistematičnem spremljanju vsaj
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treh od štirih navedenih rezultatov: zadovoljstva odjemalcev, zadovoljstva zaposlenih, rezultatih vplivov na družbo in ključnih
rezultatov delovanja v organizaciji;
c) ob prijavi prispevati sredstva v višini:
– organizacije z več kot 250 zaposlenimi iz zasebnega in javnega sektorja 1.460
EUR,
– organizacije z 250 ali manj zaposlenimi
iz zasebnega in javnega sektorja 830 EUR,
– podjetniki posamezniki in organizacije
z manj kot 20 zaposlenimi iz zasebnega in
javnega sektorja 205 EUR.
II. Vloge morajo prispeti na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za meroslovje, Tržaška
cesta 19a, 1000 Ljubljana, do ponedeljka,
7. maja 2007. Kot pravočasne se štejejo vse
vloge, ki so do tega dne oddane na pošti s
priporočeno pošiljko ali istega dne dostavljene v glavno pisarno urada.
III. Za pravilno označene se bodo štele
vloge, ki bodo poslane v zaprtih ovojnicah,
na ovojnici pa bodo imele pripis »Ne odpiraj
– priznanje Republike Slovenije za poslovno
odličnost«.
IV. Za pravilno pripravljene se bodo štele
vloge, ki bodo pripravljene v skladu z določili
točke I. b). tega razpisa.
V. Vse organizacije bodo deležne obiska
na lokaciji. V kategoriji organizacij z več
kot 250 zaposlenimi na področju zasebnega
sektorja bodo obiski na lokacijah potekali
v okviru do dveh delovnih dni, za ostale v
okviru enega delovnega dne.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na
Uradu RS za meroslovje v okviru Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, pri
Alenki Krebs vsak delavnik od 9. do 14. ure,
po elektronski pošti: alenka.krebs@gov.si
ali tel. 01/478-83-65, faks 01/478-85-88 oziroma na spletni strani http://www.mirs.si in
obsega informacije o prijavi, prijavnico (namero za sodelovanje) in brošuro z merili modela odličnosti EFQM 2003. Za velika podjetja se uporablja brošura z merili
»Model odličnosti EFQM 2003«, za majhna
in srednje velika podjetja »Model odličnosti EFQM 2003 – majhna in srednje velika
podjetja« in za organizacije iz javnega in
prostovoljnega sektorja »Model odličnosti
EFQM 2003 – javni in prostovoljni sektor«.
Cena posamezne brošure z merili modela
odličnosti EFQM 2003 znaša 30,79 EUR
(DDV vključen).
Odpiranje vlog bo potekalo v sredo,
9. maja 2007 ob 13. uri na Uradu RS za
meroslovje.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Urad RS za meroslovje
Št. 220-125-1424

Ob-2446/07

Razpis
za javno objavo za izbiro izvajalca za
električne zaščite (LOT P-S) za HE
Zlatoličje
1. Naročnik: Dravske elektrarne Maribor
d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor.
2. (a)Kraj izvajanja del: HE Zlatoličje in
Jez Melje.
(b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti:
predmet razpisa je sodelovanje pri projektiranju, izdelava, tovarniško preizkušanje,
dobava na objekt, šolanje naročnikovega
osebja, ter odprava napak v garancijskem
roku opreme za električno zaščito genera-
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torjev in DV 110 kV in projektiranje, izdelava,
dobava, vgradnja, spuščanje v obratovanje,
šolanje naročnikovega osebja, ter odpravo
napak v garancijski dobi opreme za analizo
delovanja zaščite (v nadaljevanju PAS).
3. Roki za izvedbo del: roki za dobavo posamezne opreme električnih zaščit in
sistema PAS so navedeni v razpisni dokumentaciji.
4. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija: HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica 170a,
2000 Maribor, telefaks 02/300-58-99, tel.
02/300-58-92, kontaktna oseba: Jože Milič, dipl. inž. gradb., elektronski naslov:
joze.milic@hse-invest.si.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 2. 2007.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 48.000 SIT (DDV je vključen) z nakazilom na nbaročnikov (Dravske elektrarne Maribor d.o.o.) TRR št.
04515-0000337195 pri Nova KBM d.d., s
pripisom »Razpis LOT P-S – HE Zlatoličje«.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti pri HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica
170a, 2000 Maribor, tel. 02/30-05-892, faks
02/30-05-899, do 16. 2. 2007 ob delovnih
dnevih med 8. in 15. uro po predhodni telefonski najavi in proti predložitvi potrdila
o plačilu.
Cena razpisne dokumentacije ne vključuje stroškov dostave. Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti proti predložitvi dokazila o vplačilu.
Na željo lahko razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti proti predhodni
predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. Naročnik ne prevzema nobene
odgovornosti za morebitno izgubo ali zakasnitev pošiljke.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 2. 2007 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dravske elektrarne Maribor
d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v torek 27. 2. 2007 ob 12.15 na sedežu Dravskih elektrarn Maribor d.o.o., Obrežna ulica
170, 2000 Maribor.
7. Garancija za resnost ponudbe: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini najmanj 5% skupne neto
ponudbene cene. Garancija mora veljati še
30 dni po roku veljavnosti ponudbe.
8. Financiranje in plačila: plačilni pogoji
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje usposobljenosti
Usposobljenost za izdelavo in dobavo
opreme ter izvedbo del po tem razpisu bo
priznana vsem ponudnikom, ki:
1. so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa;
2. niso v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja niso bili pravnomočno obsojeni;
3. zoper njih ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
4. imajo stabilno in urejeno finančno poslovanje;
5. so v zadnjih petih letih izdelali najmanj
5 kompletov generatorske zaščite moči nad
10 MW in 10 kosov zaščite 110 kV DV;
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6. da razpolagajo z izkušenim strokovnim osebjem za projektiranje, izdelavo in
montažo opreme, ki je predmet razpisa;
7. da imajo potrebno opremo za pro
izvodnjo in storitve, ki so predmet razpisa;
8. da imajo vpeljan sistem kontrole kvalitete.
10. Merila za dodelitev naročila: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
Ob-2287/07
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in 6. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje in izvajanje
letnega programa športa na območju Občine Veržej (Uradni list RS, št. 38/03 in 2/06)
objavlja Občina Veržej
javni razpis
za sofinanciranje programov športa na
območju Občine Veržej za leto 2007
Predmet javnega razpisa so programi
javnega interesa za naslednje vsebine:
1. Vsebine
I. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (Zlati sonček, Naučimo se plavati
in 60-urni programi)
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (Zlati sonček, Krpan, Naučimo se
plavati in 80-urni programi)
1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport (cicibani/cicibanke, mlajši in starejši dečki/deklice)
1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi
potrebami – 80-urni programi
1.5. Interesna športna vzgoja mladine od
15. do 20. leta – 80-urni programi
1.6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (kadeti
in mladinci)
1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi
potrebami – 80-urni programi
1.8. Interesna športna dejavnost študentov – 80-urni programi
II. Športna rekreacija – 80-urni programi
članov, socialno-zdravstveno ogroženih in
starejših od 65 let
III. Kakovostni šport – programi priprav in
tekmovanj registriranih športnikov
IV. Vrhunski šport – programi priprav in
tekmovanj kategoriziranih športnikov
V. Šport invalidov – 80-urni programi
2. Razvojne in strokovne naloge v športu
I. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
II. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
III. Založniška dejavnost
IV. Športne prireditve
4.1. Organizacija velikih mednarodnih
športnih prireditev (OI, SP,EP ipd.)
4.2. Organizacija športnih prireditev na
državni ravni (DP, Olimpijski teki ipd.)
4.3. Organizacija športno-rekreativnih
tekmovanj v obliki lig (mali nogomet, namizni tenis…)
4.4. Organizacija športno-rekreativnih
tekmovanj v obliki enkratnih tekmovanj (občinska prvenstva v posamezni športni panogi: namizni tenis, tenis, streljanje, šah…)
4.5. Propagandne akcije in prireditve za
propagando in popularizacijo športnih dejavnosti (cicibaniada, teki, športne igre zaposlenih, poletna olimpiada, športnik leta…)

4.6. Ostale športne prireditve, ki jih izvajajo izvajalci programa športa v občini
V. Športni objekti – gradnja in vzdrževanje športnih objektov
VI. Informacijski sistem – izdelava informacijskih baz in programov ter nakup tehnologije
VII. Zavarovanje javnih športnih površin,
odgovornosti strokovnega kadra in udeležencev programov športa
VIII. Delovanje športnih društev in športne zveze
3. Prijava na razpis
Na razpis za sofinanciranje športnih
programov iz občinskega proračuna lahko
kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov: športna društva, zveze športnih
društev, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu in zavodi s
področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa v občini.
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo zgoraj našteti nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini,
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in registriranih tekmovalcih, (velja za športna društva),
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za realizacijo načrtovanih športnih
aktivnosti,
– da izvajajo organizirano redno dejavnost, za katero so registrirani, najmanj 30
tednov v letu.
Obrazce za prijavo dvignete na Javnem
zavodu za šport, Izobraževanje odraslih in
mladino Ljutomer, Prešernova 32. Obrazci
pa so vam na voljo tudi v elektronski obliki,
na naslovu: www.simljutomer.si.
1. Prijave pošljite po pošti v zapečateni
kuverti z oznako »Ne odpiraj – LPŠ – javni razpis 2006« na naslov: Javni zavod za
šport, izobraževanje odraslih in mladino
Ljutomer, Prešernova 32, 9240 Ljutomer, v
roku 20 dni po objavi.
2. Za pravočasno prispelo vlogo šte
je tudi posredovanje vloge po e-pošti v
predpisanem roku, vendar vloga mora
biti posredovana tudi pismeno, saj jo je
potrebno opremiti z žigom in lastnoročnim
podpisom zakonitega zastopnika pošiljatelja
vloge.
4. Končna določila
Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim
številom udeležencev, krajem izvajanja in
urnikom.
Program mora biti finančno ovrednoten
in navedeni viri financiranja.
V roku prispele vloge bodo ovrednotene
v skladu s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje in izvajanje letnega programa športa
v občini.
Z izbranimi izvajalci športnih programov
bodo sklenjene pogodbe.
Vse dodatne informacije dobite osebno
ali po tel. 02/585-89-60 na Javnem zavodu
za šport, izobraževanje odraslih in mladino
Ljutomer.
Občina Veržej
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Javne dražbe
Ob-2091/07
Na podlagi določb Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/03, 77/03) 97. člena Statuta
Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00,
118/00, 67/01, 11/03 in 46/06) in na podlagi
sklepa Občinskega sveta Občine Beltinci,
št. 032-01/2006-427/III z dne 20. 4. 2006 o
potrditvi programa prodaje stvarnega nepremičnega premoženja Občine Beltinci, objavlja Občina Beltinci, ki jo zastopa župan
Milan Kerman
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Organizator javne dražbe: Občina Beltinci, Mladinska 2, 9231 Beltinci.
II. Predmet javne dražbe:
Nepremičnine (nezazidana stavbna zemljišča), vpisane v vložek št. 459 k.o. Dokležovje:
a) Zap. št.
1

Številka parcele in kultura
942/1-pašnik

Površina
4122 m2

Izklicna cena za 1 m2 zemljišča je 7,51
EUR (1.800 SIT) oziroma za celotno površino parcele skupaj 30.961,22 EUR
(7,418.348,50 SIT).
b) Zap. št.
1
2
3
4
5

1. Kot ponudniki lahko na javni dražbi
sodelujejo fizične osebe s slovenskim državljanstvom in državljanstvom članic EU
ter pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji ali v deželah EU.
2. Prodaja bo potekala po načelu videno-kupljeno in kupec ne bo imel pravice
uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi s
prodanimi nepremičninami.
3. Ponudniki jamčijo za resnost ponudbe
z vplačilom varščine v višini 10% od izklicne prodajne cene za posamezno nepremičnino, na enotni zakladniški račun Občine
Beltinci št. 01202-0100011541 UJP Murska
Sobota.
4. Izbranemu ponudniku bo varščina
brez obresti všteta v kupnino za predmetne
nepremičnine. Drugim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od
izvedbe javne dražbe.
5. Izklicna cena predmeta prodaje ne
zajema 20% DDV, ki ga bo moral plačati

kupec ob nakupu predmetnih nepremičnin in
bo obračunan na izlicitirano prodajno ceno.
Izklicna cena tudi ne vključuje komunalnega prispevka, ki ga bo kupec moral plačati

Številka parcele in kultura
1335/1-pašnik
1335/7-pašnik
1335/8-pašnik
1335/9-pašnik
1335/16-pašnik
skupaj

Vse parcele, navedene pod b se prodajajo v »paketu« kot celota. Izklicna cena
za 1 m2 zemljišča je 7,51 EUR (1.800
SIT) oziroma za celotno površino vseh
parcel (3193 m2) skupaj 23.979,43 EUR
(5,746.430,60 SIT).
Vse nepremičnine se nahajajo v križišču
občinske ceste Bakovci–Dokležovje–Ižakovci in državne ceste Lipovci–Dokležovje–
Ljutomer v k.o. Dokležovje. Na predmetnih
zemljiščih je po veljavnem prostorsko izvedbenem načrtu dopustna gradnja poslovnih
objektov za mirnejšo obrtno dejavnost.
Bodoči kupec bo moral začeti z gradnjo
poslovnega(ih) objekta(ov) na predmetnih
nepremičninah najpozneje v dveh letih od
nakupa nepremičnin in ga (jih) bo moral
zgraditi do IV. gradbene faze v treh letih od
nakupa le teh.
III. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo v torek 20. 2. 2007 ob 12. uri v prostorih
Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, Beltinci.
IV. Prodajni pogoji:

Delež v lasti občine
100%

Površina
374 m2
788 m2
863 m2
976 m2
192 m2
3193 m2

Delež v lasti občine
100%
100%
100%
100%
100%

za kupljene nepremičnine naknadno (najpozneje pred izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta/ov). Najnižji znesek,
za katerega je možno višati izklicno ceno
je 417.29 EUR (100.000 SIT). Na izklicno
ceno mora biti ponujeno vsaj 1-krat višanje
izklicne cene.
6. Dražitelj, ki na dražbi uspe, je dolžan
plačati kupnino v 8 dneh od sklenitve prodajne pogodbe na zakladniški račun Občine
Beltinci št. 01202-0100011541 UJP Murska
Sobota. Nepremičnine preidejo v last in posest uspelega dražitelja-kupca šele po plačilu celotne kupnine. Plačilo celotne kupnine
v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se
šteje prodajna pogodba za razdrto.
7. Interesenti, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo komisiji za izvedbo javne
dražbe pred pričetkom javne dražbe predložiti originalno potrdilo o plačilu varščine za predmet javne dražbe v višini kot je

določena v 3. točki pogojev javne dražbe,
številko lastnega računa (št. banke in št.
računa) za primer vračila varščine, EMŠO
in davčno številko (fizične osebe) oziroma
matično številko in ID številko za DDV (pravne osebe). Če je interesent fizična oseba
mora predložiti tudi potrdilo o državljanstvu
RS oziroma EU, če pa je interesent pravna
oseba pa izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni ter originalno potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki tudi
ne sme biti starejše od 30 dni, pooblaščenci
pa pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se
nanaša na predmet javne dražbe.
8. Uspešni dražitelj mora v roku 30 dni
po zaključku javne dražbe podpisati prodajno pogodbo. Če uspeli dražitelj (kupec)
prodajne pogodbe ne podpiše v navedenem
roku ali če ne poravna svojih obveznosti
(plačilo kupnine, DDV…) v roku 8 dni od
sklenitve prodajne pogodbe se šteje, da je
odstopil od nakupa, plačana varščina pa
zapade v korist Občine Beltinci.
9. 20% davek na dodano vrednost, stroške notarja, vezane na sklenitev prodajne
pogodbe, stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiški knjigi ter vse ostale stroške,
nastale v zvezi z izvedbo prodajne pogodbe, ki niso všteti v prodajno pogodbo, plača
kupec.
10. V prodajni pogodbi bodo podrobneje
opredeljene vse pravice in obveznosti pogodbenih strank, poleg tistih, navedenih v
tej objavi javne dražbe, tudi način izročitve
nepremičnin.
11. Komisija za izvedbo javne dražbe
lahko s soglasjem župana Občine Beltinci
postopek javne dražbe ustavi do sklenitve
prodajne pogodbe brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti, dražitelju se
vrne varščina brez obresti.
12. Občina Beltinci lahko zahteva sodno
razveljavitev sklenjene prodajne pogodbe v
primeru, da kupec določenega stavbnega
zemljišča ne izpolni pogojev iz te objave
javne dražbe glede roka začetka in dokončanja gradnje, glede namembnosti gradnje.
Plačana kupnina se v tem primeru kupcu
vrne v istem znesku kot je bila vplačana z
odbitkom varščine in brez obresti.
13. Občina Beltinci si na nepremičninah,
ki so predmet objave javne dražbe pridrži služnostno pravico za potrebe izgradnje
objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture. V primeru nadaljnje prodaje predmetnih nepremičnin pa si Občina Beltinci
pridrži predkupno pravico nakupa le teh.
V. Kontaktna oseba: Venčeslav Smodiš,
zaposlen v Občinski upravi Občine Beltinci.
Vse dodatne informacije so na voljo po tel.
02/541-35-39 ali mobitelu 051/380-881 vsak
delavnik med 8. in 14. uro. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodnega
dogovora s kontaktno osebo.
Občina Beltinci
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Razpisi delovnih mest
Ob-2606/07
Popravek
Javni razpis za delovno mesto direktorja
javnega podjetja Komunalno stanovanjsko
podjetje Litija, naročnika Skupni organ za
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v JS KSP
Litija d.o.o., ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 7 z dne 26. 1. 2007, Ob-1919/07,
se uvrsti pod pravilno rubriko Razpisi delovnih mest.
Uredništvo
Št. 1714-07-448020/5
Ob-2087/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) Ministrstvo za notranje zadeve –
Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta:
vodja oddelka v Policijski upravi Kranj,
službi za operativno podporo, oddelku za
informatiko in telekomunikacije.
Naloge na navedenem delovnem mestu
se opravljajo v nazivih: policijski inšpektor I
in višji policijski inšpektor III.
Zahtevani pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
tehnične, družboslovne smeri ali varstvoslovne smeri,
– najmanj 6 let in 7 mesecev delovnih
izkušenj (kandidati z univerzitetno izobrazbo
najmanj 4 leta in 5 mesecev),
– državni izpit iz javne uprave (kolikor
izbrani delavec izpita nima, ga mora opraviti
v zakonsko določenem roku),
– izpit za izvajanje policijskih pooblastil
ali šola za policiste (kolikor izbrani delavec
izpita nima, ga mora opraviti v zakonsko
določenem roku),
– dostop do tajnih podatkov stopnje »tajno«,
– poskusno delo 3 mesece.
Poleg tega morajo kandidati izpolnjevati
še pogoje, določene v 86. do 88. členu Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 32/06 – UPB2) ter 67. in 67.a členu
Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 107/06
– UPB6).
Prednost bodo imeli kandidati, ki:
– imajo izobrazbo tehnične smeri,
– obvladajo zahtevnejše delo z računalnikom,
– poznajo računalniške aplikacije Word,
Excell, Power point, Lotes Notes,
– poznajo novejše telekomunikacijske
sisteme in sisteme tehničnega varovanja,
– imajo organizacijske sposobnosti in
izkušnje,
– obvladajo komunikacijske veščine,
– imajo opravljen izpit B kategorije.
Okvirna vsebina dela:
– načrtovanje, organiziranje, vodenje in
kontroliranje dela oddelka,
– opravljanje najzahtevnejših nalog z delovnega področja oddelka,
– pripravljanje informacij, poročil in analiz ter predlaganje ukrepov,
– izvajanje nalog v skladu s 3. členom
Zakona o policiji,
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.

Prijava kandidata mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogojev
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidno smer ter leto in ustanova, na
kateri je bila izobrazba pridobljena (ali fotokopija diplome);
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. pisno izjavo, da izpolnjuje druge pogoje za zasedbo delovnega mesta;
4. pisno izjavo, da:
– je državljan izključno Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot 6 mesecev,
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– ni uveljavil ugovora vesti vojaški dolžnosti (samo za moške);
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje MNZ – Policiji pridobitev
zgoraj navedenih podatkov iz uradnih evidenc oziroma iz kadrovske evidence organa, v katerem opravlja delo.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis z navedbo drugih znanj in
veščin, ki jih je kandidat pridobil.
Če izbrani kandidat še nima dovoljenja
za dostop do tajnih podatkov, bo pred sklenitvijo delovnega razmerja v MNZ – Policiji
opravil osnovno usposabljanje za pridobitev
dovoljenja za dostop do tajnih podatkov.
Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim
časom. Delo se opravlja v Kranju.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Izbirni postopek se bo izvajal v več fazah
z izločanjem kandidatov na podlagi pregleda
vlog in razgovorov s kandidati.
Kandidate vabimo, da v 10 dneh od objave pošljejo pisno prijavo v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj – številka
1100-230/2006« na naslov: MNZ – Policija,
Urad za organizacijo in kadre, 1501 Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
uok@policija.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidate bodo o izbiri pisno obvestili
najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku
bo objavljeno na spletnih straneh Policije:
www.policija.si.
Informacije o razpisanem delovnem mestu: Katarina Bergelj, tel. 04/268-15-55.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja: Vedrana Kosec, tel. 01/428-43-10.
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani
v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za notranje zadeve – Policija

Ob-2088/07
Splošna bolnišnica Celje na podlagi 17.
člena Statuta Splošne bolnišnice Celje z
dne 13. 3. 2003 objavlja prosto delovno
mesto:
predstojnika oddelka za bolezni srca,
pljuč in ožilja.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati,
oziroma kandidatke, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjujejo tudi
naslednje pogoje:
– VIII. stopnjo strokovne izobrazbe –
doktor medicine,
– specialistični izpit iz strokovnega področja dela oddelka,
– 5 let delovnih izkušenj po opravljenem
specialističnem izpitu,
– veljavna licenca za opravljanje dela
zdravnika specialista,
– je uveljavljen pri klinično raziskovalnem delu.
Kandidati oziroma kandidatke morajo poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev predložiti
program dela z vizijo razvoja oddelka.
Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo
imenovan(a) za mandatno dobo 4 leta.
Rok, do katerega se sprejemajo prijave,
je 15 dni od dneva objave.
Kandidati oziroma kandidatke vabimo,
da svoje prijave pošljejo na naslov: Splošna
bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje,
kadrovska služba.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-2089/07
Občina Radlje ob Dravi, Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje na podlagi 20. člena Zakona
o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00)
in 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega
stanovanjskega sklada Občine Radlje ob
Dravi (MUV, št. 17/00 in 30/05) prosto delovno mesto
direktorja/direktorice Javnega stanovanjskega sklada Občine Radlje ob
Dravi.
Za direktorja/direktorico je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev
izpolnjuje še naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– 5 let delovnih izkušenj na podobnih
delovnih mestih,
– sposobnost vodenja in komuniciranja,
– da kandidat ni bil pravnomočno nepogojno obsojen na kazen zapora več kot treh
mescev, če še ni izbrisana.
Direktor/direktorica bo po predhodnem
mnenju Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada imenovan/a za mandatno
dobo štiri leta in je lahko ponovno imenovan/a. Izbrani kandidat bo funkcijo direktorja/direktorice opravljal nepoklicno.
Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in kratkim življenjepisom
pošljejo v osmih dneh od razpisa na naslov Občina Radlje ob Dravi, Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, s
pripisom: Javni razpis za direktorja Javnega
stanovanjskega sklada.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
Občina Radlje ob Dravi
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Št. 110-33/2007/1
Ob-2090/07
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 Sekretariatu, Službi za
finance in proračun.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
ekonomske smeri;
– najmanj 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 v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo,
skrajšajo na 7 mesecev.
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:
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za pripravo predloga proračuna in kasneje
realizacij proračuna,
– priprava analiz, informacij, poročil in
drugih gradiv, povezanih s finančnim poslovanjem proračunskega uporabnika,
– koordiniranje med nadzorniki porabe
proračunskih sredstev,
– sodelovanje pri izdelavi navodil, povezanih s finančnim poslovanjem proračunskega uporabnika.
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 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 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 javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
svetovalec, številka »110-33/2007« 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 Matija
Mrzel, tel. 01/478-16-47.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 6/2007
Ob-2108/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) Upravna enota Hrastnik, Pot V.
Pavliča 5, Hrastnik objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta
višji referent v Oddelku za upravne
notranje, gospodarske in kmetijske zadeve.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj višja strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– najmanj šest mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
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– 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 upravni izpit. V
nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih,
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Delovne naloge:
– vodenje evidenc in priprava informacij
na njihovi podlagi,
– izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc
oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi
evidence, pa zakon določa izdajo potrdila
o dejstvu,
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Prijava mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju drugih pogojev za zasedbo delovnega
mesta
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Upravni enoti Hrastnik
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 višji referent opravljal v nazivu višji
referent III.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Upravne enote Hrastnik, Pot V. Pavliča 5, Hrastnik.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
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natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji referent, številka 110-5/2007« na naslov: Upravna enota Hrastnik, Pot V. Pavliča
13, Hrastnik, 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.hrastnik@gov.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.
Formalno nepopolne prijave, ki ne bodo
vsebovale vseh zahtevanih izjav, se v skladu z 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.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Darja Klenovšek, na tel.
03/56-43-580.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Upravna enota Hrastnik
Št. 110-26/2007-31111
Ob-2245/07
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 okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Kopru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. 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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-2271/07
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 ZJU-UPB2), Skupna
občinska uprava, Mestni trg 1, Ptuj, objavlja
javni natečaj za zaposlitev
pripravnika v Skupni občinski upravi.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– biti morajo univerzitetni diplomirani inženirji geodezije ali univerzitetni diplomirani
geografi ali univerzitetni diplomirani inženirji
arhitekture;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi občinskih normativnih aktov in zahtevnejših gradiv s področja
prostorskega načrtovanja,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov,
– 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. izjavo o znanju uradnega jezika,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Skupni občinski upravi
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša,
bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 10 mesecev v prostorih Skupne občinske uprave, Mestni trg
1, 2250 Ptuj.
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. 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 delovno mesto pripravnika« na naslov: Skupna občinska uprava,
Mestni trg 1, 2250 Ptuj, in sicer v roku 8

dni po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za
javno upravo.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Alenka Korpar na tel. 02/748-29-90.
Skupna občinska uprava
Št. 110-2/07-112
Ob-2273/07
Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26,
1330 Kočevje objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta:
direktorja občinske uprave.
Delovno mesto je uradniško delovno
mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu
sekretar.
Kandidati, ki se bodo prijavili, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem,
– najmanj osem let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje uradnega jezika,
– znanje enega tujega jezika,
– znanja potrebna za organizacijo in vodenje dela,
– poznavanje upravnega poslovanja,
– sposobnost odločanja na najvišjih nivojih,
– 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,
– 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 oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva
tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti,
kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen državni izpit iz javne uprave. V nasprotnem primeru bo moral izbrani
kandidat 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:
– vodenje občinske uprave, načrtovanje,
organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje
dela v občinski upravi,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na drugi stopnji,
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– zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije.
Prijava z življenjepisom mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
strokovnega izpita iz upravnega postopka
in državnega izpita iz javne uprave,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Kočevje pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence.
V nasprotnem primeru bo moral kandidat
sam predložiti ustrezna dokazila.
Zaželeno je, da kandidat v prijavi poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo
petih let, s polnim delovnim časom. Izbrani
kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, Kočevje.
Formalno nepopolne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
direktorja občinske uprave – ne odpiraj«, na
naslov: Občina Kočevje, Oddelek za upravne in družbene dejavnosti, Ljubljanska cesta
26, 1330 Kočevje, in sicer v roku 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS ter na spletni
strani Ministrstva za javno upravo. Rok za
prijavo začne teči z objavo v Uradnem listu
RS. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: obcina.kocevje@siol.net, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 01/89-38-244 (Brina Lavrič).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Kočevje
Su 010601/2007-19
Ob-2288/07
Okrajno sodišče v Velenju objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta za nedoločen čas:
pravosodni sodelavec – vodja vpisnika (eno delovno mesto).
Delovno mesto vodja vpisnika je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivu pravosodni sodelavec III, pravosodni sodelavec II in pravosodni sodelavec I,
izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu pravosodni sodelavec III.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.

Opis del in nalog:
– vodenje vpisnikov, knjig in imenikov ter
zagotavljanje pravilnega, rednega in pravočasnega poslovanja s spisi skladno s Sodnim redom;
– delo s strankami v času uradnih ur
zaradi izdajanja fotokopij raznih listin iz spisa in posredovanja informacij o stanju postopka;
– vodenje predpisanih in potrebnih evidenc;
– zbiranje statističnih podatkov, pripravljanje statističnih in drugih poročil ter obvestil,
– izdelovanje enostavnejših sklepov,
– ugotavljanje pravnomočnosti sodnih
odločb, dostava spisov in drugih pisanj
osebno sodniku,
– izdajanje zahtevanih potrdil,
ostale naloge po odredbi predsednice
sodišča, vodje oddelka, sodnika.
Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:
– srednja strokovna izobrazba družboslovne smeri,
– najmanj tri leta in šest mesecev delovnih izkušenj,
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen strokovni upravni izpit,
– opravljen izpit iz poznavanja določil
Sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom.
Skladno z 89. členom ZJU lahko na
razpisano delovno mesto kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega
upravnega in izpita Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedena izpita opravili najkasneje v
letu dni od imenovanja v naziv.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, določene
v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list
RS, št. 42/02), ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava ter pogoje, določene v 2. odstavku 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2, v
nadaljevanju ZJU):
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje slovenskega jezika;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednje izjave oziroma dokazilo:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila pridobljena;
– pisno izjavo, da je državljan Republike
Slovenije;
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– pisno izjavo o znanju uradnega jezika;
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi;
– pisno izjavo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu oziroma, da strokovnega
izpita nima;
– pisno izjavo o opravljenem izpitu iz poznavanja določil Sodnega reda oziroma, da
izpita nima;
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– pisno izjavo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti;
– pisno izjavo o privolitvi kandidata, kolikor bo izbran, za pridobivanje podatkov
iz uradnih evidenc na podlagi 139. člena
Zakona o upravne postopku. V primeru, da
kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na
Okrajnem sodišču v Velenju.
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
oznako » javni natečaj« na naslov: Okrajno sodišče v Velenju, Urad predsednika,
Prešernova 1, Velenje, in sicer v roku 8 dni
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Ministrstva za javno
upravo.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v Uradu predsednika Okrajnega sodišča v Velenju, tel. 03/89-85-959.
Okrajno sodišče v Velenju
Št. 24/07
Ob-2295/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) Upravna enota Celje, Ljubljanska
cesta 1, 3000 Celje, objavlja javni natečaj
za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
svetovalec v Oddelku za občo upravo.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
upravne smeri;
– najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– 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.
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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:
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanj manj zahtevnih
gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji s področja obče uprave,
– 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. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, iz katere
mora biti razvidna ustanova, na kateri je
kandidat opravljal izpit in leto opravljanja
izpita,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Upravni enoti Celje
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 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
Upravne enote Celje, Ljubljanska cesta 1.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki
poznajo delo Upravne enote Celje.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za delovno mesto svetovalec″ na
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naslov: Upravna enota Celje, Ljubljanska
cesta 1, 3000 Celje, in sicer v roku 8 dni po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
ter na spletni strani Ministrstva za javno
upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: ue.celje@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.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh
Upravne enote Celje: http://upravneenote.gov.si/upravneenote/celje.
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Petra Ponikvar Cokan, tel.
03/426-54-14.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Upravna enota Celje
Št. 110-47/2007/1
Ob-2402/07
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
podsekretarja v Direktoratu za investicije, nepremičnine in skupne službe
državne uprave, Sektorju za investicije.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma
z magisterijem arhitekturne ali gradbene
smeri;
– najmanj 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.
Za delovno mesto podsekretar se delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru,
da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z
magisterijem, doktoratom oziroma zaključenim specialističnim študijem.
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 oblikovanje sistemskih rešitev na področju gospodarjenja z nepremičninami,
– vodenje projektnih skupin,
– priprava strokovnih predlogov s področja investicij in investicijskega vzdrževanja
poslovnih stavb in prostorov ter mejnih prehodov,
– priprava strokovnih predlogov s področja investicij in pisarniške opreme za kompleksne projekte,
– priprava predloga načrta nabav,
– 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. 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 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 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
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto podsekretar, številka »110-47/2007«
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 Aleš Cesar, tel. 01/478-18-99.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 110-354/2007-31111
Ob-2424/07
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 Velenju.
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. 3-2007/61
Ob-2427/07
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o državni upravi (Uradni list RS,
št. 52/02, 110/02, 56/03 in 1/04), 32., 34.
in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 36/00), 122. člen Zakona o
ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04
– uradno prečiščeno besedilo) ter 15. in 16.
člena Statuta Zavoda Republike Slovenije
za varstvo narave (Uradni list RS, št. 4/02),
Ministrstvo za okolje in prostor razpisuje
prosto delovno mesto
direktorja Zavoda Republike Slovenije
za varstvo narave.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
predpisanih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:

– imeti najmanj univerzitetno izobrazbo,
– imeti najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet na vodstvenih
delih,
– izkazovati sposobnost za vodenje zavoda,
– izkazovati poznavanje področja ohranjanja narave,
– obvladati najmanj en svetovni jezik.
Kandidati morajo svoji vlogi priložiti:
– življenjepis,
– fotokopijo dokazila o univerzitetni izobrazbi,
– dokazila, iz katerih so razvidne delovne
izkušnje na vodstvenih delih,
– dokazila o znanju tujih jezikov,
– dokazilo pristojnega organa, da zoper
kandidata ni bil uveden postopek za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– svojo zamisel razvoja in delovanja zavoda.
Direktorja zavoda bo imenovala Vlada
Republike Slovenije po predhodnem mnenju sveta zavoda. Mandat direktorja traja
4 leta.
Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Ministrstvo za
okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000
Ljubljana, z oznako »ne odpiraj – razpis za
direktorja ZRSVN«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po objavi razpisa.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 110-4/2007-3
Ob-2434/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2),
Republika Slovenija Upravna enota Lendava, Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta:
referent v Upravni enoti Lendava, Oddelku za upravne notranje zadeve.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj srednja izobrazba ekonomske
smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– izpit za matičarja,
– 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:
– vodenje enostavnih upravnih po
stopkov,
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– izdajanje odločb na predpisanih ob
razcih,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog,
– vodenje enostavnih evidenc in opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil
iz evidenc.
Prijava mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu, strokovnem izpitu iz upravnega postopka in izpitu za matičarja, iz katere mora biti razvidna ustanova, na kateri
je kandidat izpit opravljal in leto opravljanja
izpitov,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Upravni enoti Lendava
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 referent opravljal v nazivu referent III,
z možnostjo napredovanja v naziv referent
II in referent I. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas s polnim delovnim časom. Delo se bo
opravljalo v okviru Upravne enote Lendava, Oddelek za upravne notranje zadeve,
in sicer na Krajevnem uradu v Črenšovcih,
Ulica prekmurske čete 20, v torek, sredo dopoldne in v četrtek; in na Krajevnem uradu
Velika Polana, Velika Polana 111, v ponedeljek, sredo popoldne in petek.
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 (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki
jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto Referent, številka 110 – 04/2007«
na naslov: Upravna enota Lendava, Trg
ljudske pravice 5, 9220 Lendava in sicer
v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu in
na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: ue.lendava@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje mag. Štefanija Hozjan (tel.
02/577-36-15).
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V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Upravna enota Lendava
Št. 110-4/2007-3
Ob-2435/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2),
Republika Slovenija Upravna enota Lendava, Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava,
objavlja javni natečaj za:
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava,
morajo kandidati izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne smeri ali visoko strokovno izobrazbo upravne smeri,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom in dokazili o
morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih morajo kandidati predložiti naslednje:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena,
2. izjavo o znanju uradnega jezika,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Upravni enoti Lendava
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Od kandidatov pričakujemo tudi usposobljenost za delo z osebnim računalnikom. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izobrazbo pravne smeri. Poleg
strokovnih znanj pričakujemo pripravljenost kandidata za strokovno usposabljanje
ter sposobnost komuniciranja, zanesljivost
in natančnost.
Okvirna vsebina dela: pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, zbiranje, urejanje in priprava podatkov,
opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev, s polnim
delovnim časom. Kandidat se bo usposabljal na samostojno opravljanje dela na uradniškem delovnem mestu svetovalec.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Lendava, Trg ljudske
pravice 5, Lendava.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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 (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki,
ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo:
»za javni natečaj za zaposlitev pripravnika,
številka 110 – 5/2007« na naslov: Upravna
enota Lendava, Trg ljudske pravice 5, 9220
Lendava 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: ue.lendava@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje mag. Štefanija Hozjan (tel.
02/577-36-15).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Upravna enota Lendava
Ob-2443/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) objavlja Državni zbor javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta:
referent,
ki se lahko opravlja v nazivih referent
III, II ali I oziroma višji referent, ki se lahko
opravlja v nazivih višji referent III, II ali I v
Oddelku za pripravo in izvedbo sej DZ ter
delovnih teles – Odbor za notranjo politiko,
javno upravo in pravosodje.
Delovne naloge:
– opravljanje organizacijskih in administrativnih del,
– prisostvovanje in pomoč na seji delovnega telesa predsedujočemu, članom, sekretarju delovnega telesa oziroma uradniku
ter vabljenim na sejo,
– spremljanje sej delovnega telesa (spremljanje gradiv za obravnavo na delovnih telesih, priprava in posredovanje sklepov),
– vodenje in oblikovanje raznih datotek,
– delo z gradivi in dokumenti v bazah
podatkov,
– vodenje evidence obravnavanih oziroma sprejetih zadev na seji delovnega telesa,
– vodenje evidence o prisotnosti poslancev na seji delovnega telesa,
– pisanje, urejanje in obdelava besedil
in dokumentov.
Kandidati za prosto delovno mesto morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– V. stopnja izobrazbe upravno-administrativne ali ekonomske smeri (referent)
oziroma VI. stopnja izobrazbe družboslovne
smeri (višji referent),
– strokovni upravni izpit,
– nižji nivo znanja enega svetovnega jezika,
– poznavanje osnov računalništva,
– 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.
Pri izbranemu kandidatu se bo preverjalo tudi, ali ima opravljen strokovni upravni
izpit. V nasprotnem primeru bo moral izbrani
kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim
odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od
sklenitve delovnega razmerja.
Prijava kandidatov naj vsebuje kratek življenjepis z navedbo pridobljenih znanj in
veščin, hkrati pa mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja, smer, leto in ustanova, na
kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj – vrsta del in
nalog ter trajanje, 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 Državnemu zboru
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence,
5. izjavo o nižjem nivoju znanja svetovnega jezika.
Izbirni postopek za zasedbo uradniškega
delovnega mesta se po 10. členu Pravilnika
o postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v službah Državnega zbora Republike Slovenije (št. 040-03/89-1/65, z dne
16. 6. 2005) opravi le s tistimi prijavljenimi
kandidati, ki formalno izpolnjujejo natečajne
pogoje.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 8 dneh po opravljeni izbiri. Izbranemu kandidatu bo izdan in vročen sklep
o izbiri, drugim kandidatom pa sklep o neizbiri. Po dokončnosti sklepa o izbiri se bo
z izbranim kandidatom sklenila pogodba o
zaposlitvi. Delovno razmerje bo sklenjeno
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in z največ šestmesečnim poskusnim
delom. Delo se bo opravljalo v uradnih prostorih Državnega zbora, Šubičeva ulica 4,
Ljubljana.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki z
zahtevanimi prilogami na naslov: Državni
zbor, p.p. 636, 1001 Ljubljana, s pripisom
»Prijava na JN – referent« v 8 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS ter na spletni
strani Ministrstva za javno upravo. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je
dosegljiva Sonja Nahtigal, vodja Oddelka za
organizacijo in kadre na tel. 01/478-94-66.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Republika Slovenija
Državni zbor
Su 010603/2007-2
Ob-2451/07
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
32/06 – UPB2), Okrajno sodišče v Celju,
Prešernova ul. 22, 3000 Celje, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec (m/ž).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj;
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Delovno področje:
– proučevanje zadev, ki jih dodeli sodnik,
– priprava strokovne podlage za sprejem
odločitve,
– priprava obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje prakse sodišč ter tuje strokovne literature,
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik,
– zasliševanje strank, prič in izvedencev
po naročilu sodnika,
– priprava splošnih aktov, drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe in pravniškega državnega izpita, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova,
na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Okrajnemu sodišču
v Celju pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III, z možnostjo napredovanja
v naziv višje stopnje. Z izbranim kandidatom
bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani
kandidat bo delo opravljal na Okrajnem sodišču v Celju.
Skladno z določbo 21. člena Uredbe o
postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06)
formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto višji pravosodni svetovalec, številka:
»Su 010603/2007-2« na naslov: Okrajno
sodišče v Celju, Urad predsednika, Prešernova ul. 22, Celje, 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:
urad.ojce@sodisce.si, pri čemer veljavnosti
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno tudi na
spletni strani Okrajnega sodišča v Celju,
http://www.sodisce.si/okrace/. Informacije o
izvedbi javnega natečaja daje Marina Marinček, tel. 03/42-75-200.
Okrajno sodišče v Celju
Št. 2107/07
Ob-2455/07
Zavod za šport in prireditve Medvode,
Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode, na
podlagi 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport in prireditve
Medvode« (Uradni list RS, št. 70/05) objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja javnega zavoda (m/ž).
Pogoji za opravljanje dela:
– visokošolska strokovna ali univerzitetna izobrazba ustrezne smeri,
– najmanj dve leti in pol delovnih izkušenj
na podobnih delih, poznavanje področja delovanja zavoda ter dela v športni dvorani,
– sposobnost za vodenje in organiziranje
dela v zavodu.
Zakonski pogoji:
– aktivno znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– kandidati 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,
– kandidati ne smejo biti v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati
priložiti program dela Zavoda za šport in
prireditve Medvode za nadaljnja 4 leta in
naslednja dokazila:
– fotokopijo osebnega dokumenta,
– overjeno fotokopijo potrdila o izo
brazbi,
– fotokopijo delovne knjižice oziroma dokumentov, iz katerih bodo razvidne delovne
izkušnje na vodstvenih položajih,
– izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po

Št.

9 / 2. 2. 2007 /

Stran

717

uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev (izbrani kandidat bo
potrdilo, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, predložil naknadno),
– izjavo o tem, da zoper kandidata ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje (izbrani kandidat bo potrdilo, ki ga izda krajevno pristojno
sodišče, predložil naknadno).
Izbran kandidat bo imenovan za dobo
4 let. Nastop dela bo predvidoma 1. april
2007. Delo bo opravljal v prostorih Zavoda
za šport in prireditve Medvode. Po poteku
mandatne dobe je ista oseba lahko ponovno
imenovana za direktorja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 8 dneh od dneva
objave na naslov: Zavod za šport in prireditve Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, 1215
Medvode, z oznako: »Prijava na javni razpis
– direktor zavoda – ne odpiraj!«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 30 dneh po opravljeni izbiri.
Svet Zavoda za šport
in prireditve Medvode
Št. 5/2007
Ob-2457/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 –
UPB2) Republika Slovenija, Višje sodišče v
Kopru, Urad predsednice, Ferrarska 9, 6000
Koper, objavlja javni natečaj za zasedbo
prostih uradniških delovnih mest:
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec: 1 delovno mesto za nedoločen čas,
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec: 5 delovnih mest za določen
čas do 31. 12. 2010.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo pravne smeri;
– najmanj dve leti delovnih izkušenj;
– pravniški državni izpit;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se
upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji
zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero
oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas
opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Delovno področje:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli
pravosodni funkcionar ter priprava strokovne podlage za sprejem odločitve, priprava
odločitve ter obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje sodne prakse pravosodnega organa,
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– priprava poročil, analiz in informacij,
strokovnih referatov, pravnih mnenj in vlog.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Višjemu sodišču v Kopru
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Izbrani kandidati, bodo delo na delovnem
mestu višji pravosodni svetovalec opravljali
v nazivu višji pravosodni svetovalec III, z
možnostjo napredovanja v naziv višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I. Z enim izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s
polnim delovnim časom, petimi pa delovno
razmerje za določen čas do 31. 12. 2010 s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidati
bodo delo opravljali v prostorih Višjega sodišča v Kopru, Ferrarska 9, 6000 Koper.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki
jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto „višji pravosodni svetovalec - strokovni sodelavec“ na naslov: Višje sodišče
v Kopru, Ferrarska 9, 6000 Koper, in sicer
v roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: urad.viskp@sodisce.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje kadrovska služba sodišča na tel.
05/66-83-370.
Višje sodišče v Kopru
Ob-2458/07
Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto,
ki se izvaja v enem nazivu, ki je enak poimenovanju delovnega mesta:
sodelavec za finančne zadeve in javna
naročila.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
zasedbo delovnega mesta:
– visoka strokovna izobrazba ekonomske ali upravne smeri,
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– 8 let delovnih izkušenj na finančnem
področju,
– temeljni nivo znanja svetovnega je
zika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil,
– znanje strojepisja.
Temeljni nivo znanja svetovnega jezika
pomeni sporazumevanje na osnovni ravni v
vsakdanjih situacijah.
II. Naloge sodelavca za finančne zadeve
in javna naročila:
– nadomeščanje pomočnika direktorja
za finance v njegovi odsotnosti, če ga ta za
to pooblasti,
– operativno izvajanje nalog s finančnega področja in področja javnih naročil,
– organiziranje popisa osnovnih sredstev
ter popisa terjatev in obveznosti,
– organizacija in vodenje postopkov letnih javnih naročil,
– nadzor nad izvajanjem postopkov v
zvezi s kontrolo in popisovanjem finančnih
dokumentov,
– pomoč pomočniku direktorja za finance
pri vodenju poslovnih knjig in pripravi računovodskih izkazov,
– vodenje statističnih podatkov in evidenc s finančnega področja in področja javnih naročil,
– opravljanje pripravljalnih finančno-računovodskih del,
– priprava finančne dokumentacije za
izplačilo,
– pomoč pri vodenju poslovnih knjig in
pripravi računovodskih izkazov,
– sodelovanje z ustreznimi službami Ministrstva za finance,
– nadomeščanje sodelavca za kadrovske in finančne zadeve,
– druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi pomočnika direktorja,
direktorja ali generalnega sekretarja.
III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja
pogojev za zasedbo delovnega mesta, na
katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje
za imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– da zna slovenski jezik.
Naloge sodelavca za javna naročila in
finančne zadeve se izvajajo v enem nazivu,
ki je enak poimenovanju delovnega mesta.
IV. Delo se bo opravljalo v prostorih
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
V. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
– fotokopijo diplome,
– dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah na finančnem področju,
– potrdilo ali spričevalo ustrezne javne
ali zasebne šole oziroma posebno potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o
uspešno opravljenem preizkusu znanja svetovnega jezika,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme
biti starejše od dneva uradne objave tega
javnega natečaja),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo

ne sme biti starejše od dneva uradne objave
tega javnega natečaja),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije.
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj vložijo v roku 20 dni od objave javnega
natečaja v Uradnem listu RS. Ustavno sodišče izvaja javni natečaj v skladu s Pravilnikom o postopku javnega natečaja in merilih
presoje izpolnjevanja natečajnih pogojev št.
Su-186/06-3 z dne 13. 11. 2006, ki je objavljen na spletni strani Ustavnega sodišča, v
tiskani obliki pa je na voljo v glavni pisarni
Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče kandidatov ne pozove k dopolnitvi vlog. Zato
bodo v izbirni postopek uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil, zahtevanih v objavi javnega natečaja,
izkazali izpolnjevanje natečajnih pogojev na
dan vložitve prijave.
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101
Ljubljana, z navedbo »ne odpiraj – javni
natečaj – sodelavec za finančne zadeve in
javna naročila«.
VI. Strokovna usposobljenost prijavljenih
kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila
s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa
usposobljenosti.
VII. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na
natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku
izdan in vročen sklep.
VIII. Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
IX. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14.
ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem
listu RS, pri Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje in na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat
Ob-2459/07
Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za dve uradniški delovni mesti,
ki se izvajata v dveh nazivih:
svetovalec Ustavnega sodišča I in svetovalec Ustavnega sodišča II za področje
varstva okolja in urejanje prostora.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
1. zasedbo delovnega mesta svetovalec
Ustavnega sodišča I:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
– 6 let delovnih izkušenj na pravniških
delih po opravljenem pravniškem državnem
izpitu,
– nižji nivo znanja svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Nižji nivo znanja svetovnega jezika pomeni bralno sposobnost razumevanja besedil.
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Pogoja iz druge in tretje alineje izpolnjuje
tudi, kdor nima opravljenega pravniškega
državnega izpita, če ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in najmanj 10 let delovnih izkušenj na pravniških delih.
2. zasedbo delovnega mesta svetovalec
Ustavnega sodišča II:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
– 2 leti delovnih izkušenj na pravniških
delih po opravljenem pravniškem državnem
izpitu,
– nižji nivo znanja svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Nižji nivo znanja svetovnega jezika pomeni bralno sposobnost razumevanja besedil.
Pogoja iz druge in tretje alineje izpolnjuje
tudi, kdor nima opravljenega pravniškega
državnega izpita, če ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in najmanj 5 let delovnih
izkušenj na pravniških delih.
II. Naloge svetovalca Ustavnega sodišča
I in svetovalca Ustavnega sodišča II:
1. Svetovalec Ustavnega sodišča I opravlja naslednje naloge:
– priprava zahtevnejših poročil, osnutkov
odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi
z oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov, v
zvezi z ustavnimi pritožbami in z drugimi zadevami iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
– poročanje na senatih v zadevah ustavnih pritožb,
– opravljanje nalog, ki so določene s Poslovnikom in pravilnikom, ki ureja pisarniško
poslovanje Ustavnega sodišča,
– druge strokovne naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali
pomočnika.
2. Svetovalec Ustavnega sodišča II opravlja naslednje naloge:
– priprava poročil, osnutkov odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi z oceno
ustavnosti in zakonitosti predpisov, v zvezi z
ustavnimi pritožbami in z drugimi zadevami
iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
– poročanje na senatih v zadevah ustavnih pritožb,
– opravljanje nalog, ki so določene s
Poslovnikom Ustavnega sodišča in pravilnikom, ki ureja pisarniško poslovanje Ustavnega sodišča,
– druge strokovne naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali
pomočnika.
III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja
pogojev za zasedbo delovnega mesta, na
katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje
za imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– da zna slovenski jezik.
Naloge svetovalca Ustavnega sodišča
I se izvajajo v nazivih višji svetnik II in višji
svetnik I, naloge svetovalca Ustavnega sodišča II pa se izvajajo v nazivih svetnik II in
svetnik I.
IV. Delo se bo opravljalo v prostorih
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana.

V. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma o pridobljenem magisteriju pravnih znanosti,
– dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah na pravniških delih,
– potrdilo ali spričevalo ustrezne javne
ali zasebne šole oziroma posebno potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o
uspešno opravljenem preizkusu znanja svetovnega jezika,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme
biti starejše od dneva uradne objave tega
javnega natečaja),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo se ne sme biti starejše od dneva uradne
objave tega javnega natečaja),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije.
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj vložijo v roku 30 dni od objave javnega
natečaja v Uradnem listu RS. Ustavno sodišče izvaja javni natečaj v skladu s Pravilnikom o postopku javnega natečaja in merilih
presoje izpolnjevanja natečajnih pogojev št.
Su-186/06-3 z dne 13. 11. 2006, ki je objavljen na spletni strani Ustavnega sodišča, v
tiskani obliki pa je na voljo v glavni pisarni
Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče kandidatov ne pozove k dopolnitvi vlog. Zato
bodo v izbirni postopek uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil, zahtevanih v objavi javnega natečaja,
izkazali izpolnjevanje natečajnih pogojev na
dan vložitve prijave.
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat,
Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana, z navedbo »ne odpiraj javni natečaj
– svetovalec I za področje varstva okolja«
oziroma »ne odpiraj – javni natečaj – svetovalec II za področje varstva okolja«.
VI. Strokovna usposobljenost prijavljenih
kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila
s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa
usposobljenosti.
VII. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na
natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku
izdan in vročen sklep.
VIII. Z izbranim kandidatom bomo po
dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo
o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
IX. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14.
ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem
listu RS, pri Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje in na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat
Št. 25/2007
Ob-2460/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 –
UPB2) Republika Slovenija, Upravna enota Piran objavlja javni natečaj za delovno
mesto
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pripravnika, z namenom usposabljanja za opravo strokovnega upravnega
izpita.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– srednjo izobrazbo upravne ali ekonomske smeri oziroma gimnazije;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje italijanskega jezika na višji
ravni;
– 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.
Zaželeno je poznavanje dela z računalnikom. Pripravnik se bo usposabljal za vodenje in odločanje v enostavnih upravnih
postopkih na prvi stopnji s področja dela
oddelka za upravne notranje zadeve.
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. izjava o znanju jezika narodne skupnosti – italijanskega jezika na višji ravni,
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 RS, Upravni enoti Piran
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.
Če kandidat ne bo vlogi predložil vseh
zahtevanih izjav, ga v skladu z veljavni predpisi ne bomo uvrstili v izbirni postopek. Za
kandidata, ki se bo v izbirnem postopku izkazal kot najbolj strokovno usposobljen, bo
organ od njega zahteval predložitev dokazil
o izpolnjevanju pogojev, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 8 mesecev
s polnim delovnim časom. Delo se bo opravljalo v Luciji, Obala 114a.
Kandidat vloži prijavo z zgoraj naštetimi
dokazili o izpolnjevanju pogojev v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo:
»za javni natečaj – pripravnik«, in sicer v
roku 15 dni po dnevu objave javnega natečaja, po pošti na naslov: RS, Upravna enota
Piran, Lucija, Obala 114a, 6320 Portorož. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
ue.piran@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite po tel. 05/67-10-404 (Mateja
Minić Debernardi).
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Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh organa
www.upravneenote.gov.si/piran/. Kandidate
bomo o izbiri pisno obvestili v 8 dneh po
opravljenem postopku.
Upravna enota Piran
Št. 110-438/2006
Ob-2468/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta
višji svetovalec v Oddelku za EU m/ž.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo biotehniške ali družboslovne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Prednostni kriterij: izkušnje v zastopanju
RS v delovnih telesih Sveta EU in v odborih
Evropske komisije na področju kmetijstva,
gozdarstva in prehrane.
Delovno področje:
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– sodelovanje v EU delovnih telesih in
mednarodnih organizacijah z delovnega
področja,
– vzpostavitev in vodenje evidenc z delovnega področja,
– koordinacija strokovnih skupin s področja dela,
– samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.
Prijava mora vsebovati:
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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 kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano pridobitev podatkov
iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji svetovalec opravljal v nazivu višji
svetovalec III z možnostjo napredovanja v
naziv višji svetovalec II. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za
nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji svetovalec v oddelku za EU«, na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Služba za kadrovske zadeve,
Dunajska 58, 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.mkgp,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 478-90-33.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Su 010603/2007-1
Ob-2475/07
Na podlagi 58. in 59. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 –
UPB2), Višje sodišče v Celju, Prešernova
ul. 22, 3000 Celje, objavlja javni natečaj za
zasedbo dveh prostih uradniških delovnih
mest
višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec) – m/ž – dve prosti delovni
mesti.
Organ v katerem bo javni uslužbenec
opravljal delo: Višje sodišče v Celju.
Kraj opravljanja dela: Prešernova ulica
22, 3000 Celje.
Vrsta uradniškega delovnega mesta:
višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec).

Delo se lahko opravlja v nazivih: višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosti
delovni mesti, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje za
zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri;
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in znanja za zasedbo delovnega mesta:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit;
– znanje uradnega jezika;
– znanje enega tujega jezika;
– poznavanje dela z računalnikom.
Kandidati morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje iz 88/2 člena Zakona o javnih
uslužbencih, in sicer:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Okvirna vsebina dela:
– opravljanje priprav za obravnavo in
sejo senata,
– poročanje na sejah senatov in izdelava
osnutkov sodnih odločb,
– izdelava osnutkov in predlogov pravnih mnenj,
– priprava poročil, analiz in informacij,
strokovnih referatov, pravnih mnenj in vlog,
– spremljanje in proučevanje sodne prakse in strokovne literature,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog po odredbi predsednika sodišča, vodje
oddelka, sodnika ali sekretarja sodišča.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednje pisne izjave:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena,
2. pisno izjavo o opravljenem pravniškem državnem izpitu,
3. pisno izjavo kandidata o delovni dobi;
opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih
delovnih izkušenj,
4. 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,
5. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka Višjemu sodišču v Celju
dovoljuje pridobitev podatkov iz 4. točke iz
uradnih evidenc, kar je predpogoj za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za zasedbo
delovnega mesta, kolikor kandidat teh dokazil ne bo sam predložil. V primeru, da kan-
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didat z vpogledom ne soglaša, mora sam
predložiti ustrezno dokazilo.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Skladno z določbo 21. člena Uredbe o
postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06)
formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidate vabimo, da pošljejo prijavo v
pisni obliki, s kratkim življenjepisom in zahtevanimi dokazili, v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto višjega pravosodnega svetovalca, številka: Su 010603/2007-1« na
naslov Višje sodišče v Celju, Urad predsednika, Prešernova ul. 22, Celje, 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: urad.visce@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno tudi
na spletni strani Višjega sodišča v Celju,
http://www.sodisce.si/visce/. Informacije o
izvedbi javnega natečaja daje Dorica Podgoršek, tel. 03/42-75-260.
Višje sodišče v Celju
Št. 103-10/2007-3
Ob-2476/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, objavlja na
podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB2, 21/06,
23/06, 62/06, 68/06 in 131/06; v nadaljevanju: ZJU) javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec (Sektor za varnost in
zdravstveno ustreznost hrane).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
naravoslovne ali družboslovne smeri;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– 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 ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit
iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo
moral izbrani kandidat strokovni izpit v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU opraviti
najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Strokovni izpit iz upravnega
postopka mora kandidat opraviti pred vodenjem in odločanjem v upravnih postopkih na
prvi in drugi stopnji.
Delovno področje:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi;
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv;
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog;
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih;
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za zdravje
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence. Izbrani kandidat bo moral v primeru, da z vpogledom v podatke ne soglaša,
predložiti ustrezno dokazilo.
Kandidat lahko k svoji prijavi priloži dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje zgoraj
navedenih pogojev.
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 v Sektorju za varnost
in zdravstveno ustreznost hrane opravljal v
nazivu višji svetovalec II z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec I. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v
prostorih Ministrstva za zdravje, Štefanova
5, Ljubljana.
Nepopolne prijave ali prijave, iz katere
izhaja, da kandidat ne izpolnjuje natečajnih
pogojev, 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.
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Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto višji svetovalec v Sektorju za varnost in zdravstveno ustreznost hrane, št.
103-10/2007«, na naslov: Ministrstvo za
zdravje, Sekretariat, Štefanova 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: ministrstvo.zdravje@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. Obvestilo o končanem izbirnem
postopku bo objavljeno na spletnih straneh
Ministrstva za zdravje (www.mz.gov.si).
Dodatne informacije dobite vsak delovni
dan pri kontaktni osebi Tadeji Kocjančič na
tel. 01/478-60-26.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za zdravje
Št. 103-9/2007-3
Ob-2477/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, objavlja na
podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB2, 21/06,
23/06, 62/06, 68/06 in 131/06; v nadaljevanju: ZJU) javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta:
svetovalec (Sektor za varnost in zdravstveno ustreznost hrane).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
naravoslovne ali družboslovne smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– 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 ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit
iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo
moral izbrani kandidat strokovni izpit v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU opraviti
najkasneje v enem letu od sklenitve delov-
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nega razmerja. Strokovni izpit iz upravnega
postopka mora kandidat opraviti pred vodenjem in odločanjem v upravnih postopkih na
prvi in drugi stopnji.
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,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za zdravje
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence. Izbrani kandidat bo moral v primeru, da z vpogledom v podatke ne soglaša,
predložiti ustrezno dokazilo.
Kandidat lahko k svoji prijavi priloži dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje zgoraj
navedenih pogojev.
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 v Sektorju za varnost in
zdravstveno ustreznost hrane 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 zdravje,
Štefanova 5, Ljubljana.
Nepopolne prijave ali prijave, iz katere
izhaja, da kandidat ne izpolnjuje natečajnih
pogojev, 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
svetovalec v Sektorju za varnost in zdravstveno ustreznost hrane, št. 103-9/2007«,
na naslov: Ministrstvo za zdravje, Sekretariat,
Štefanova 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: ministrstvo.zdravje@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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem
postopku bo objavljeno na spletnih straneh
Ministrstva za zdravje (www.mz.gov.si).
Dodatne informacije dobite vsak delovni
dan pri kontaktni osebi Tadeji Kocjančič na
tel. 01/478-60-26.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za zdravje
Su 10-02/2007-10
Ob-2479/07
Na podlagi 56. člena in v skladu z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 32/06 – UPB2) Vrhovno sodišče
Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, p.p. 639, objavlja javni natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec VS RS) – 5 prostih delovnih
mest na civilnem oddelku VS RS (m/ž).
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje uradnega jezika,
– funkcionalna znanja:
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom,
– v skladu z drugim odstavkom 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– 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.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– proučevanje zahtevnejših zadev, ki mu
jih dodeli vrhovni sodnik, priprava zahtevne strokovne podlage za sprejem odločitve,
priprava zahtevne odločitve in obrazložitve
odločitve,
– spremljanje in proučevanje sodne prakse in strokovne literature,
– pripravljanje pomembnejših osnutkov
poročil, analiz in informacij po usmeritvah
sodnika,
– poročanje na sejah senatov in izdelava
osnutkov sodnih odločb, strokovnih referatov, predlogov načelnih stališč in pravnih
mnenj,
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji pravosodni svetovalec (strokov-

ni sodelavec VS RS) opravljal v nazivu višji
pravosodni svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Delo bo opravljal na Vrhovnem sodišču RS, na lokaciji Tavčarjeva 9,
Ljubljana.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednje pisne izjave o izpolnjevanju pogojev:
1. izjavo o izpolnjevanju pogojev 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 o opravljenem pravniškem
državnem izpitu oziroma pravosodnem
izpitu,
5. izjavo kandidata o znanju tujega jezika.
6. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Vrhovnemu sodišču
Republike Slovenije pridobitev podatkov iz
3. točke iz uradne evidence.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Javni
natečaj za uradniško delovno mesto Višji
pravosodni svetovalec« na naslov: Vrhovno
sodišče, Skupna kadrovska služba, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani
Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: petra.tancek@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
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. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja daje vodja skupne kadrovske službe Vrhovnega sodišča RS, tel.
01/366-42-11.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Št. 110-27/2007-31111
Ob-2481/07
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 Celju.
Razpisni pogoji:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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. 020-08-1-02/07
Ob-2484/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za okolje in prostor objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
1. Notranji revizor – podsekretar v
Službi za notranjo revizijo.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma z
magisterijem pravne, ekonomske ali druge
ustrezne smeri;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– izpit za državnega notranjega revi
zorja;
– osnovna raven znanja tujega jezika;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu notranji revizor – podsekretar opra-

vljal v nazivu notranji revizor – podsekretar
z možnostjo napredovanja v naziv notranji
revizor – sekretar.
Za izbranega kandidata se v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 87/01,
48/03, 101/03) opravi varnostno preverjanje
za dostop do tajnih podatkov stopnje »Strogo tajno«, zato mora k prijavi priložiti pisno
izjavo, da soglaša, da se bo zanj opravilo
varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »Strogo tajno« v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih.
Delovno področje:
– vodenje revizij in revizijskih skupin,
– izvajanje letnega programa revizij in
načrtovanih ciljev revidiranja,
– izdelava podrobnega načrta revizije in
revizijskih ciljev,
– določitev revizijskih tehnik in metod revidiranja,
– preizkušanje, preiskovanje in vrednotenje kontrol, podatkov in informacij,
– nadzor, izdelava in zbiranje revizijskega gradiva, dosjeja revizij,
– pregled in izdelava revizijskih poročil in
priporočil vodstvu, spremljanje ukrepov,
– zagotavljanje kakovosti dela notranjih
revizorjev,
– svetovanje vodstvu in drugim za izboljšanje poslovanja,
– sodelovanje z revidiranci, zunanjimi
nadzornimi organi in institucijami.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– z daljšo dobo revizijskih izkušenj na
različnih področjih javnega sektorja (posredni, neposredni proračunski uporabniki,
revidiranje projektov, revidiranje investicijskih projektov sofinanciranih s sredstvi EU
skladov);
– s pridobljenimi tudi drugimi revizijskimi
certifikati (državni revizor, pooblaščeni revizor, pooblaščeni notranji revizor);
– z aktivnim znanjem angleščine.
2. Podsekretar v Sektorju za okoljske
politike, v Direktoratu za okolje.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma z
magisterijem naravoslovne, družboslovne,
tehnične ali druge ustrezne smeri;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– osnovna raven znanja angleškega jezika;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu podsekretar opravljal v nazivu podsekretar z možnostjo napredovanja v naziv
sekretar.
Delovno področje:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
ministrstva,
– samostojno oblikovanje sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv na
področju varstva in kakovosti zunanjega
zraka,
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– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog na področju varstva in kakovosti zunanjega zraka,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– s širokim poznavanjem politike in
osnovnih strateških dokumentov varstva
okolja v Sloveniji s posebnim poudarkom
na poznavanju zakonodaje, povezane s kakovostjo in varstvom zraka;
– s širokim poznavanjem politike in
osnovnih strateških dokumentov s področja
okolja v EU s posebnim poudarkom na poznavanju zakonodaje EU, povezane s kakovostjo in varstvom zraka;
– z delovnimi izkušnjami na področju
varstva in kakovosti zunanjega zraka;
– s sposobnostjo jasnega oblikovanja
politik, programov in sistemskih rešitev s
področja varstva zraka na ravni RS, kakor
tudi na ravni EU;
– s poznavanjem procesov in institucij
EU ter sposobnostmi zagovarjanja in uveljavljanja stališč Republike Slovenije v inštitucijah EU ter vodenja različnih delovnih
skupin na ravni EU.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
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. za delovno mesto pod 1. točko izjavo
o opravljenem izpitu za državnega notranjega revizorja, iz katere mora biti razvidno leto
in ustanova, na kateri je bil izpit pridobljen,
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 okolje in
prostor pridobitev podatkov iz 4. točke iz
uradne evidence.
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Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Ministrstva za okolje in
prostor, v Ljubljani.
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 javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto notranji revizor – podsekretar, številka:
»020-08-1-02/07« ali podsekretar v Sektorju za okoljske politike, številka: »020-08-103/07« na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor, Oddelek za kadrovske zadeve, Dunajska 48, 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.mop@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. Obvestilo o končanem izbirnem
postopku bo objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor in sicer
http://www.mop.gov.si/.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Lea Veider, tel. 01/478-72-48.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 110-22/2007-31111
Ob-2486/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo in
zadnje spremembe št. 1/07):
a) 3 prosta mesta okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.
II. na podlagi prvega odstavka 19. člena
v zvezi s petim odstavkom 13. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo in
zadnje spremembe št. 1/07):
a) 3 prosta mesta pomočnikov okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene v prvem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
K II/a
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto pomočnika državnega tožilca, določene v četrtem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo in št. 127/06),
mora prijava kandidata vsebovati naslednje
podatke:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil imenovan v funkcijo
državnega tožilca oziroma pomočnika državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca oziroma pomočnika okrožnega
državnega tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto državnega tožilca
oziroma pomočnika državnega tožilca lahko
Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek
o poslovni sposobnosti kandidata za tožilsko funkcijo oziroma funkcijo pomočnika 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
Ob-2611/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06), Mestna občina Kranj objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Oddelku za družbene javne službe v občinski upravi Mestne občine Kranj (m/ž).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
uradniško delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne 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.
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 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,
3. izjavo kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Kranj pridobitev podatkov iz 2. točke
iz uradnih evidenc. V primeru, da izbrani
kandidat s tem ne bo soglašal, jih bo moral
pridobiti in predložiti sam.
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/ko bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas 10 mesecev, s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih Mestne občine
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. Kandidat se
bo usposabljal za samostojno opravljanje
dela na uradniškem delovnem mestu svetovalec.
Pravice in obveznosti se bodo določile
glede na delovno mesto svetovalec, ki se
lahko opravlja v uradniških nazivih svetovalec I, svetovalec II in svetovalec III.
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. 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 pripravnik za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Oddelku za družbene javne službe, na naslov:
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, in sicer v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: obcina.kranj@kranj.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 Tatjana Hudobivnik, univ. dipl.
prav., v.d. direktorice občinske uprave, tel.
04/23-73-101.
Mestna občina Kranj
Št. 110-1/2007-4
Ob-2626/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo in 62/06) Upravna
enota Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec v Upravni enoti Krško
v Oddelku za prostor in občo upravo.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
naravoslovne ali družboslovne smeri,
– šest let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kot delovne izkušnje se štejejo tiste izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil
z opravljanjem del na delovnih mestih iste
stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom
v isti stopnji izobrazbe, in delovne izkušnje,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del v organih javne uprave in drugih državnih organih na podobnih delovnih mestih
za eno stopnjo nižje izobrazbe iste smeri,
razen pripravništva.
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:
– strokovno in pravno svetovanje za celo
UE,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov, vključno z denacionalizacijo,
– sodelovanje pri oblikovanju najzahtevnejših gradiv,
– vodenje uradnih evidenc in izdelava
poročil,
– izvajanje zahtevnih nalog s področja
javnih naročil,
– opravljanje strokovnih nalog s področja
varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred
požarom,
– druga opravila po nalogu predstojnika.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka,
3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Upravni enoti Krško
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji svetovalec opravljal v nazivu višji svetovalec II. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Krško, Cesta krških
žrtev 14, Krško.
Formalno nepopolnih prijav 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 bomo
uvrstili v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji svetovalec«, na naslov: Upravna enota
Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, in
sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS, na spletni strani Ministrstva za javno
upravo in Zavoda RS za zaposlovanje.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ue.krsko@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 načelnik UE, Anton Podgoršek, univ.
dipl. prav.
Upravna enota Krško
Št. 1101-1/200/34
Ob-2635/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana objavlja javni
natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
znanost in visoko šolstvo v Ministrstvu
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma
magisterijem družboslovne, splošne ali naravoslovno-tehnične smeri;
– najmanj osem let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
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,
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4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »zaupno« v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2),
vendar samo v primeru, če bo kot izbrani
kandidat predlagan v imenovanje na položaj (Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih, Ur. l. RS,
št. 139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »zaupno«.
Ob prijavi mora kandidat predložiti pisno
vizijo vodenja in razvoja Direktorata za znanost in visoko šolstvo v Ministrstvu za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo.
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Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Ljubljani, Trg OF 13.
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. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Generalni direktor Direktorata za znanost in visoko šolstvo v Ministrstvu za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na
položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja
vodenja v javni upravi in druga specialna
znanja v okviru štirimesečnega razvojnega
programa “Vodenje in upravljanje v upravi”,
ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, dr. Matjaž Nahtigal, tel.
01/478-16-70.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju na
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
Ob-2641/07
Iščemo sodelavca
samostojni računovodja – bilancist za
Zvezo kulturnih društev Grosuplje.
Od kandidatov pričakujemo splošno kulturno razgledanost, poznavanje in pozitiven
odnos do kulture, poznavanje plačne politike, aktivno znanje angleščine, urejenost,
ambicioznost in urejenost osebnih razmer.
Pričakujemo:
– V. stopnja izobrazbe ekonomske smeri
z najmanj 7 leti delovnih izkušenj ali VI. stopnjo izobrazbe ekonomske smeri z najmanj
5 leti izkušenj,
– samostojno vodenje računovodstva
– bilance,
– vodenje finančnega knjigovodstva,
osnovnih sredstev in drobnega inventarja,
– sposobnost planiranja,
– poznavanje in spremljanje zakonodaje
na področju dela,
– dobro usposobljenost za delo z računalnikom (program Windows, Excel),
– izkušnje na enakih delovnih mestih,
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– natančnost, zanesljivost, samoiniciativnost,
– usmerjenost k rezultatom in sposobnost poslovnega komuniciranja ter timskega dela.
Vloga naj vsebuje:
– kratek življenjepis,
– potrdilo o izobrazbi V. ali VI. stopnje,
– opis okolja, iz katerega kandidat izhaja,
– dosedanje delovne izkušnje,
– kratek splošen opis kulturnega utripa
mesta Grosuplje.
Kandidati naj svoje vloge s kratko predstavitvijo in referencami (največ 2 strani A4)
posredujejo v osmih dneh od dneva te objave v pisni obliki na poštni naslov: Zveza
kulturnih društev Grosuplje, Adamičeva 16,
1290 Grosuplje, s pripisom Ne odpiraj »javni
natečaj za delovno mesto«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po opravljenem natečajnem postopku. Prednost pri izbiri bodo
imeli kandidati s stalnim bivališčem v Grosupljem. Z izbranim kandidatom(ko) bomo
sklenili poslovno razmerje: delo s polnim
delovnim časom za določen čas enega leta
z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas s
šestmesečnim poizkusnim delom.
Za informacije lahko pokličete na tel.
01/786-40-28.
Zveza kulturnih društev Grosuplje
Št. 110-31/2007-31111
Ob-2775/07
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 4/06
– uradno prečiščeno besedilo in št. 115/06)
ter skladno z Odredbo o številu in sedežih
notarskih mest (Uradni list RS, št. 40/94,
8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06 in 7/07),
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
– eno prosto notarsko mesto s sedežem na Ptuju.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu
(ZN; Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo in št. 115/06).
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni sposobnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena
ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj, iz
katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja iz
5. točke prvega odstavka 8. člena ZN,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije
(1. točka prvega odstavka 8. člena ZN) oziroma tuj državljan (drugi odstavek 8. člena
ZN),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano
v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete,
z navedbo datuma izdane diplome ali nostrifikacije, ter navedbo institucije, ki jo je izdala
(3. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno
nevreden za opravljanje notariata (6. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni
in primerni za opravljanje notariata (8. točka prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer

morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni
podatki, v primeru neskladja med dejanskim
in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse
predhodne listine, iz katerih bo razvidno,
da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena
oseba,
– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega
odstavka 8. člena ZN).
4. izjavo, da za namen tega razpisnega
postopka lahko Ministrstvo za pravosodje
pridobi podatke iz prve, druge, tretje, četrte,
pete in sedme alinee 3. točke iz uradnih
evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata, telefonsko številko, na kateri je dosegljiv, ter kratek življenjepis.
V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali ustnega razgovora (10.a člen
ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno
ali/in preko elektronskega naslova.
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-28/2007-31111
Ob-2776/07
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 4/06
– uradno prečiščeno besedilo in št. 115/06)
ter skladno z Odredbo o številu in sedežih
notarskih mest (Uradni list RS, št. 40/94,
8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06 in 7/07),
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Mariboru.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu
(ZN; Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo in št. 115/06).
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni sposobnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena
ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj, iz
katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja iz
5. točke prvega odstavka 8. člena ZN,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije
(1. točka prvega odstavka 8. člena ZN) oziroma tuj državljan (drugi odstavek 8. člena
ZN),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano
v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete,
z navedbo datuma izdane diplome ali nostrifikacije, ter navedbo institucije, ki jo je izdala
(3. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno
nevreden za opravljanje notariata (6. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni
in primerni za opravljanje notariata (8. točka
prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev
glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni podatki, v primeru neskladja med dejanskim in
zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse predhodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena oseba,
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– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega
odstavka 8. člena ZN).
4. izjavo, da za namen tega razpisnega
postopka lahko Ministrstvo za pravosodje
pridobi podatke iz prve, druge, tretje, četrte,
pete in sedme alinee 3. točke iz uradnih
evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata, telefonsko številko, na kateri je dosegljiv, ter kratek življenjepis.
V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali ustnega razgovora (10a. člen
ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno
ali/in preko elektronskega naslova.
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-32/2007-31111
Ob-2902/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike
mednarodnih sodišč (Uradni list RS, št.
64/01, 59/02 in 82/04 – odločba US):
– eno mesto člana Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu.
Razpisni pogoji:
– univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev na sodniško mesto vrhovnega sodnika po določbah zakona,
ki ureja sodniško službo ali pogoje za izvolitev za sodnika ustavnega sodišča,
– največji moralni ugled, nepristranskost
in neoporečnost,
– strokovna uveljavljenost na področju
mednarodnega prava,
– aktivno znanje jezika ali vsaj enega
od jezikov, ki se pri sodišču uporabljata kot
uradni jezik: angleški ali francoski.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3. Prijave je potrebno vložiti v 15 dneh po objavi. K prijavi mora biti
priložen tudi opis strokovne dejavnosti po
zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma
znanstvenem naslovu.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-29/2007-31111
Ob-2903/07
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 okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Novi Gorici.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. 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. 110-30/2007-31111
Ob-2904/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 41/06 – uradno prečiščeno besedilo in
zadnje spremembe št. 127/06):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču na Vrhniki.
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.
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Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 18001-14/2007/1
Ob-2905/07
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 sistem financiranja javnih zavodov v Sekretariatu.
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,
– 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,
– sistemsko urejanje financiranja in vodenje finančnih postopkov na področju dela
službe,
– 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:
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– 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 sveto-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
valec 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
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 oznako: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
svetovalca v Službi za sistem financiranja
javnih zavodov« na naslov: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotniko-

va 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.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
http://www.mddsz.gov.si/si/prosta_delovna_mesta/.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Biserka Vuk, tel. 01/369-77-67.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
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Druge objave
Št. 200
Ob-2109/07
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja podnega skladišča.
b) Kraj: Litija, območje Predilnice Litija.
c) Vrsta nepremičnine: parc. št. 1343/17,
dvorišče 2496 m2, parc. št. 1343/37, stavba
1774 m2, parc. št. 1343/69, stavba 30 m2,
parc. št. 1343/77, stavba 24 m2 in parc. št.
1343/80, travnik 147 m2, vl. št. 1004 vse
k.o. Hotič.
Izhodiščna cena je 480.000 EUR.
d) Nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno-kupljeno. Predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnin in stroške
prepisa plača kupec.
3. Cenitev nepremičnine je pripravil cenilec z licenco.
4. Nepremičnina bo prodana ponudniku,
ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
5. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se kavcija
ne vrača.
6. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati
kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri BACA št. 29000-0055148819.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
7. Višina kavcije
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun pri BACA št.
29000-0055148819.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti.
8. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc,
tel. 01/589-73-17.
9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 16. 2. 2007, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup
podnega skladišča v Litiji – ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra, ne starejši
od 30 dni, ter pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik
fizična oseba.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub
ljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 12. 2. 2007 ob 9. uri,
v sejni sobi, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
01/07
Ob-2112/07
Na podlagi sklepa upravnega odbora
Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7.
2004 v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu in 67. členom statuta Odvetniške zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o vodenju imenika
odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov
in imenika odvetniških pripravnikov ter 7.
člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje
primernosti poslovnih prostorov in opreme,
potrebne za opravljanje odvetniškega poklica, objavljamo obvestilo:
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Anka Kozamernik, z dnem 1. 11. 2006,
odvetniška pisarna: Cesta Staneta Žagarja
27, 4000 Kranj.
Dušan Csipö, z dnem 1. 11. 2006, odvetniška pisarna: Cesta Staneta Žagarja 27,
4000 Kranj.
Aleksandra Leban, z dnem 1. 11. 2006,
odvetniška pisarna: Rutarjeva ulica 4, 5220
Tolmin, pri odvetniku Ivanu Makucu.
Davorin Simčič, z dnem 1. 11. 2006, odvetniška pisarna: Rutarjeva ulica 4, 5220
Tolmin, pri odvetniku Ivanu Makucu.
Polona Senica, z dnem 1. 11. 2006, odvetniška pisarna: Miklošičeva 18, 1000 Ljubljana, pri odvetniku Dušanu Golovrškem.
Gorazd Balažic, z dnem 1. 11. 2006, odvetniška pisarna: Miklošičeva cesta 20, 1000
Ljubljana, pri odvetniku Tomažu Čadu.
Igor Colnar, z dnem 25. 10. 2006, odvetniška pisarna: Miklošičeva cesta 5, 1000
Ljubljana, pri odvetniku Stojanu Zdolšku.
Mag. Aleksandra Cvikl, z dnem 27. 10.
2006, odvetniška pisarna: Kolodvorska ulica
12a, 1000 Ljubljana.
Gorazd Tršan, z dnem 9. 11. 2006, odvetniška pisarna: Čufarjeva 3, 1000 Ljubljana.
Darja Ličen, z dnem 15. 11. 2006, odvetniška pisarna: Kolodvorska ulica 1, 1240
Kamnik.
Špela Debevc, z dnem 1. 12. 2006, odvetniška pisarna: Štefanova ulica 5, 1000
Ljubljana, pri odvetniku Goranu Kanalcu.
Polona Križaj Krajnik, z dnem 1. 12.
2006, odvetniška pisarna: Šolska ulica 2,
4220 Škofja Loka.
Tatjana Poslek Godec, z dnem 14. 12.
2006, odvetniška pisarna: Ljubljanska cesta
12, 2310 Slovenska Bistrica.
Irena Urbanc, z dnem 4. 1. 2007, odvetniška pisarna: Čufarjeva 3, 1000 Ljubljana.
Tomaž Bromše, z dnem 29. 11. 2006,
odvetniška pisarna: Prešernova 23a, 3000
Celje, pri odvetniku Marjanu Fegušu.
Gregor Dobrajc, z dnem 1. 1. 2007, odvetniška pisarna: Cesta V. Orožna 8, 3230

Šentjur, v Odvetniški družbi GregorovičPungartnik d.n.o., o.p.
Boštjan Kavšek, z dnem 29. 11. 2006,
odvetniška pisarna: Komenskega 36, 1000
Ljubljana, v Odvetniški družbi Odvetniki Šelih & partnerji o.p., d.n.o.
Urban Mate, z dnem 29. 11. 2006, odvetniška pisarna: Dvoržakova 11a, 1000 Ljubljana, v odvetniški družbi Brecelj in partnerji
d.n.o.-o.p.
Borut Mihurko, z dnem 1. 12. 2006, odvetniška pisarna: Razlagova 11, 2000 Maribor.
Maruška Trunkl Glavič, z dnem 18. 12.
2006, odvetniška pisarna: Kidričeva 11,
5000 Nova Gorica (pri odvetnici Jeleni
Trunkl).
Dušan Selaković, z dnem 1. 1. 2007,
odvetniška pisarna: Partizanska 30, 2000
Maribor.
Petja Plauštajner, z dnem 1. 1. 2007,
odvetniška pisarna: Miklošičeva 4, 1000
Ljubljana (pri odvetniku dr. Konradu Plauštajnerju).
Saša Šolar, z dnem 1. 1. 2007, odvetniška pisarna: Trdinova 5, 1000 Ljubljana.
Helena Primožič, z dnem 1. 1. 2007, odvetniška pisarna: Cesta v Gorice 36, 1000
Ljubljana.
Petra Plevnik, z dnem 1. 1. 2007, odvetniška pisarna: Barjanska cesta 3, 1000
Ljubljana.
Jure Razgoršek, z dnem 1. 1. 2007, odvetniška pisarna: Ulica Vita Kraigherja 8,
2000 Maribor (v odvetniški pisarni Ketiš –
Janžekovič o.p., d.n.o.).
Peter Žagar, z dnem 1. 1. 2007, odvetniška pisarna: Pražakova 8, 1000 Ljubljana.
Klaudija Gaber, z dnem 1. 1. 2007, odvetniška pisarna: Celjska cesta 24b, 3212
Vojnik.
Karin Ščap Gubič, z dnem 12. 1. 2007, odvetniška pisarna: Mlinska 5b, 9220 Lendava.
II. V imenik tujih odvetnikov se vpiše:
Avvocato Mitja Ozbič, z dnem 18. 11.
2006, odvetniška pisarna: Gorjansko 98/b,
6223 Komen.
III. Iz imenika odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije se izbrišejo:
Vladko Began, odvetnik iz Šmarij pri Jelšah, Senovica 10a, z dnem 10. 10. 2006.
Prevzemnik: odvetnik Darko Repenšek,
Efenkova 61, 3320 Velenje.
Marija Murnik, odvetnica iz Kranja, Likozarjeva ulica 1, z dnem 8. 10. 2006. Prevzemnica: odvetnica Vesna Šajatovič Okršlar,
Zgornje Bitnje 206, 4209 Žabnica.
Jaša Trklja, odvetnica iz Ljubljane, Cigaletova ulica 7, z dnem 9. 10. 2006. Prevzemnik: odvetnik Stipe Srdarev, Cigaletova
ulica 7, 1000 Ljubljana.
Dušan Barič, odvetnik iz Škofljice, z
dnem 9. 10. 2006. Prevzemnik: Odvetniška
družba Grobelnik in partnerji o.p., d.n.o.,
Dalmatinova 11, 1000 Ljubljana.
Rudolf Košorok, odvetnik iz Ljubljane, z
dnem 10. 10. 2006. Prevzemnica: odvetnica Alenka Košorok Humar, Kotnikova 15,
Ljubljana.
Marija Cej, odvetnica iz Ljubljane, z
dnem 1. 10. 2006. Prevzemnica: odvetnica
Mojca Dvoršek, Trg OF 14, 1000 Ljubljana.

Stran

730 /

Št.

9 / 2. 2. 2007

Jasmina Obrovnik Gril, z dnem 14. 11.
2006. Prevzemnica: odvetnica Andreja Zidanšek, Cesta na Roglo 11J, 3214 Zreče.
Irena Končina, odvetnica iz Trzina, z
dnem 31. 12. 2006. Prevzemnica: odvetnica
Alenka Reisner, odvetnica iz Domžal.
Peter Breznik, odvetnik iz Ljubljane, z
dnem 31. 12. 2006. Prevzemnik: mag. Anton Žmaucar, odvetnik iz Ljubljane.
Samanta Kravanja, odvetnica iz Maribora, z dnem 26. 12. 2006. Prevzemnik: Janez
Starman, odvetnik iz Kopra.
Sonja Puppis, odvetnica iz Ljubljane, z
dnem 21. 1. 2007. Prevzemnik: Odvetniška
družba Odvetništvo Kovačič d.n.o., o.p., Koroška 2a, 1000 Ljubljana.
Vladimir Stefanović st., z dnem 31. 1.
2007. Prevzemnik: Vladimir Stefanovič ml.,
Svetozarevska 10, 2000 Maribor.
IV. Sprememba priimka:
Odvetnica Tina Šnajder iz Ljubljane, Celovška cesta 30, z dnem 16. 9. 2006 spremeni priimek v: Tina Šnajder Paunović.
V. Odvetniške družbe:
Odvetniška družba Matoz, Zobarič, Rojko o.p., d.n.o., Kraška cesta 32, 6215 Divača, prične poslovati z dnem 1. 1. 2007.
VI. Preselitve:
Karmen Orter Divjak, odvetnica iz Žalca,
z dnem 1. 10. 2006 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Ulica talcev
1a, 3310 Žalec.
Dušan Korošec, odvetnik iz Celja, z
dnem 1. 10. 2006 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Trg celjskih
knezov 6, 3000 Celje.
Gregor Kovač, odvetnik iz Celja, z dnem
1. 10. 2006 preseli sedež svoje odvetniške
pisarne na novi naslov: Trg celjskih knezov
6, 3000 Celje.
Primož Verčič, odvetnik iz Ljubljane, z
dnem 1. 10. 2006 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Cesta na
Brdo 109, 1000 Ljubljana.
Darko Repenšek, odvetnik iz Velenja, z
dnem 9. 10. 2006 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Rudarska 1,
3320 Velenje.
Nataša Platovšek, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 9. 10. 2006 preseli sedež svoje
odvetniške pisarne na novi naslov: Letališka
32, 1000 Ljubljana.
Luka Podjed, odvetnik iz Ljubljane, z
dnem 1. 11. 2006 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Puharjeva 3,
1000 Ljubljana.
Mojca Furlan, odvetnica iz Ljubljane, z
dnem 1. 11. 2006 preseli sedež svoje odve-
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tniške pisarne na novi naslov: Kolodvorska
7, 1000 Ljubljana.
Sandra Cico, odvetnica iz Ljubljane, z
dnem 6. 11. 2006 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Dunajska
140, 1000 Ljubljana.
Mag. Rado Bohinc, odvetnik iz Ljubljane,
z dnem 13. 11. 2006 preseli sedež svoje
odvetniške pisarne na novi naslov: Komenskega 16, 1000 Ljubljana.
Mag. Bojan Peče, odvetnik iz Maribora,
z dnem 20. 11. 2006 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Partizanska
cesta 13, 2000 Maribor.
Darja Erceg, odvetnica iz Ljubljane, z
dnem 1. 12. 2006 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Kolodvorska
ulica 7, 1000 Ljubljana.
Vesna Mišič, odvetnica iz Ljubljane, z
dnem 1. 11. 2006 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Železna cesta
8a, 1000 Ljubljana.
Maja Rakoše, odvetnica z Jesenic, z
dnem 1. 12. 2006 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Cesta M. Tita
65, 4270 Jesenice.
Špela Zamljen, odvetnica iz Ljubljane, z
dnem 24. 12. 2006 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Čufarjeva
3, 1000 Ljubljana.
Odvetnica Biljana Lukić z dnem 31. 12.
2006 izstopi iz Odvetniške družbe Kozinc
in partnerji o.p., d.n.o., Ljubljana in z dnem
1. 1. 2007 nadaljuje odvetniško dejavnost
kot samostojna odvetnica s pisarno na naslovu: Mestni trg 8, 1000 Ljubljana.
Dr. Konrad Plauštajner, odvetnik iz Celja,
z dnem 1. 1. 2007 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Miklošičeva
cesta 4, 1000 Ljubljana.
Silvestra Pikl, odvetnica iz Mozirja, z
dnem 22. 1. 2007 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Cankarjeva
9, 3000 Celje.
Aleksandra Jurakk, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 1. 2. 2007 preseli sedež svoje
odvetniške pisarne na novi naslov: Pražakova ulica 20, 1000 Ljubljana.
Marko Kosmač, odvetnik iz Ljubljane, z
dnem 1. 2. 2007 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Dunajska
cesta 41, 1000 Ljubljana.
Odvetniška zbornica Slovenije
Št. 360-05/06-28
Ob-2289/07
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 69/03), 23. člena
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih sta-

novanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04,
34/04) in Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj z oktobra 2006 ter na
podlagi ugotovitev komisije o utemeljenosti
vlog, župan Občine Veržej objavlja
prednostno listo
upravičencev za dodelitev neprofitnih
stanovanj v najem v Občini Veržej
Lista A (seznam upravičencev, ki niso
zavezanci za plačilo varščine)
Zap.
št.
1.
2.

Prosilec/ka

Točke

Sebastjan Potočnik
Mirko Jureš

420
210

Občina Veržej
Št. 6709/05
Ob-2269/07
Stečajni dolžnik Zelcom d.o.o. Koper v
stečaju, Vojkovo nabrežje 30, Koper, objavlja poziv za
informativno zbiranje ponudb
za prodajo premičnega premoženja
stečajnega dolžnika
Predmet zbiranja ponudb je premično
premoženje, pisarniška in računalniška
oprema, 27 postavk v ocenjeni vrednosti
2.000 EUR.
Predmet ponudbe je lahko le odkup premoženja v celoti.
Ponudnik naj ponudi ceno in rok plačila,
ki ne sme biti daljši od 8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe.
Prodajna pogodba (izstavitev računa) se
sklene v roku 8 dni po izbiri ponudnika, kar
se opravi v 8 dneh po poteku roka za zbiranje ponudb.
Ponudbe se dostavijo na naslov: odv.
Brane Gorše, p.p. 313, 1002 Ljubljana s
pripisom “ponudba”.
Na ocenjeno vrednost se prišteje še 20%
DDV. Premičnine postanejo last kupca z
dnem plačila kupnine v celoti.
Ponudbe se dostavijo najpozneje v roku
10 dni po objavi tega oglasa.
Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe o prodaji premoženja z nobenim od ponudnikov.
Vse informacije glede premoženja,
vključno s popisom in cenitvijo, dobe ponudniki po tel. 01/256-38-18 med 13. in 15.
uro.
Zelcom d.o.o. – v stečaju
stečajni upravitelj Brane Gorše
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Evidence sindikatov
Št. 02048-21/2006/5
Ob-2252/07
Statut Sindikata Koroške regije Neodvisnost Konfederacija novih sindikatov
Slovenije, s sedežem v Slovenj Gradcu,
Ronkova ulica 4, se hrani pri Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 22. 1. 2007 pod zaporedno št.
179.
Št. 101-22/2006-3
Ob-2253/07
1. Sindikatu Osnovne šole Škofljica, Klanec 5, 1291 Škofljica, čigar pravila so vpisana v evidenco statutov sindikatov, ki se vodi
pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Vič Rudnik, pod zaporedno številko 95 z dne
27. 1. 1995, se spremeni naziv sindikata,
novi naziv se glasi: »Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
Osnovne šole in vrtca Škofljica«.
2. Sprememba naziva sindikata je vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 197 dne 29. 12. 2006.
Št. 101-26/2006
Ob-2254/07
1. Upravna enota Kranj sprejme v hrambo Pravila o organiziranju in delovanju
Sindikata Iskraemeco - Konfederacija
sindikatov 90 Slovenije (Sindikat Iskraemeco - KS 90) s sedežem v Kranju, Cesta
Staneta Žagarja 19 A.
2. Pravila iz prve točke se vpišejo v evidenco statutov in pravil sindikatov pri tem
organu, pod zaporedno številko 192.
Št. 101-2/2007-4
Ob-2255/07
Sindikatu kmetijstva in živilske industrije
Slovenije, Sindikatu podjetja Radgonske gorice, čigar pravila so bila vpisana v evidenco
statutov sindikatov, ki se vodi pri Upravni
enoti Gornja Radgona pod zap. št. 43 z dne
23. 11. 1995 se spremeni naziv sindikata in
posledično tudi pravila. Novi naziv se glasi:
Sindikat družbe Radgonske gorice d.d., s

sedežem Jurkovičeva ul. 5, 9250 Gornja
Radgona.
Sprememba naziva sindikata in hramba
novih pravil je vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 71 dne 23. 1. 2007.
Št. 101-11/2006 1304
Ob-2256/07
1. Iz evidence statutov sindikatov se izbriše Sindikat podjetja Mercator-Zarja Ormož, Kolodvorska 4, Ormož.
2. Upravna enota Ormož preneha hraniti
pravila sindikata, ki se nahajajo v evidenci
statutov sindikata pod zaporedno številko 6.
3. Dodeljena mu je bila matična številka Statističnega urada Republike Slovenije
5953952.
Št. 101-23/2006-5
Ob-2257/07
1. Sindikat Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče, Šolska ulica 11, Velike
Lašče, čigar pravila so vpisana v evidenco
statutov sindikatov, ki se vodi pri Upravni
enoti Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik, pod
zaporedno številko 55 z dne 11. 1. 1994, se
spremeni naziv sindikata, novi naziv se glasi: »Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Osnovne šole
Primoža Trubarja Velike Lašče«.
2. Sprememba naziva sindikata je vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 198 dne 29. 12. 2006.
Št. 101-5/2006
Ob-2420/07
1. V evidenco statutov sindikatov, ki se
vodi pri Upravni enoti Piran, se pod zaporedno številko 31 vpišejo naslednje spremembe:
Ime sindikata: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije,
SE-OŠ Vicenzo de Castro Piran-Pirano,
Vojkova 1, 6330 Piran.
2. V ostalem ostanejo podatki iz odločbe
št. 025-4/2003 z dne 5. 1. 2004 nespremenjeni.

Št. 101-4/2006
Ob-2421/07
1. V evidenco statutov sindikatov, ki se
vodi pri Upravni enoti Piran, se pod zaporedno številko 23 vpišejo naslednje spremembe:
Ime sindikata: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije,
Center za usposabljanje Elvira Vatovec,
Strunjan.
2. V ostalem ostanejo podatki iz odločbe
št. 025-1/99 z dne 1. 4. 1999 nespremenjeni.
Št. 101-2/2007-310-3
Ob-2628/07
Pravila Sindikata Javno vzgojno varstvenega zavoda vrtec Prevalje, Zgornji
kraj 12, Prevalje, ki so hranjena na Upravni
enoti Ravne na Koroškem na podlagi odločbe številka 114-10/2004-310, izdane 25. 3.
2004 in vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 20, se z dne
26. 1. 2007 izbrišejo iz evidence statutov
sindikatov.
Datum izbrisa, 26. 1. 2007 in številka odločbe, 101-2/2007-310-2, se vpišeta v evidenco statutov sindikatov na Upravni enoti
Ravne na Koroškem.
Št. 101-10/2006
Ob-2629/07
1. V hrambo pri Upravni enoti Ormož se
vzamejo pravila Sindikata delavcev trgovine Slovenije – Sindikat družbe Avtocenter
Ormož d.o.o., ki so bila sprejeta na podlagi
določil Statuta sindikata delavcev trgovine
Slovenije.
2. Pravila Sindikata družbe Avtocenter
Ormož d.o.o. so z dne 5. 1. 2007 vpisana v
evidenco statutov sindikatov Upravne enote
Ormož pod zaporedno številko 46 pod nazivom Sindikat delavcev trgovine Slovenije,
Sindikat družbe Avtocenter Ormož d.o.o.,
sedež sindikata je: Hardek 44c, Ormož.
3. Matična
številka
sindikata
je
1148168.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-2105/07
Ime medija: ČZD Kmečki glas, d.o.o.,
Železna cesta 14, 1000 Ljubljana.
KD Holding, d.d., Celovška 206, Ljubljana ima 80,08% poslovni delež v osnovnem
kapitalu družbe, v preostalem delu je imetnik poslovnega deleža sama družba ČZD
Kmečki glas.
Št. 032-08-1/99
Ob-2110/07
Ime medija: Prevaljske novice.
Lastnik medija (100%): Občina Prevalje,
Trg 2a, Prevalje.
Imena članov organa za upravljanje in
nadzornega organa izdajatelja:
Odgovorna oseba izdajatelja: župan
dr. Matic Tasič, odgovorni urednik: Danilo
Vute.
Ob-2259/07
Medij: Viva.
Izdajatelj in založnik: Studio Moderna
Storitve, d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 15,
1410 Zagorje.
Direktorica: Branka Hutar Krajina.
Lastnik izdajatelja (100%): Studio Moderna Brands b.v., Koningslaan 17, Amsterdam.
Št. 16-2007
Ob-2260/07
Ime medijev: Cool, SWPower, Bim Bam,
Bučka, Cool Horoskop, Top Secret.
Izdajatelj navedenih medijev je podjetje
Novium d.o.o., Linhartova ulica 15, 2000
Maribor.
Direktorja sta Mario Tement, Na Gaj 6,
2354 Bresternica in Sergej Prosen, Makedonska ulica 53, 2000 Maribor, ki nastopata
tudi kot edina družbenika v tem podjetju.
Ob-2290/07
Revija AURA, mesečnik, izhaja 12 številk na leto v slovenskem jeziku, povprečna
naklada 6000 izvodov.
Leto ustanovitve: 1989.
Izdaja: AURA založništvo, d.o.o., Celovška 189, Ljubljana.
V 100% lasti.
Ob-2292/07
1. Ime medijev: Dolenjski list in Živa.
2. Izdajatelj: Dolenjski list Novo mesto,
d.o.o., Germova ulica 4, 8000 Novo mesto.
3. Več kot 5% kapitala in upravljalskih
oziroma glasovalnih pravic ima:
– SET d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje – 86,22%.
4. Poslovodja: uprava v sestavi: Mateja
Hrnjak – direktorica družbe; Jožica Dorniž –
članica uprave za izdajateljsko dejavnost.
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Objave gospodarskih družb
Ob-2251/07
Družba Probanka Leasing Ljubljana
družba za zakup opreme, d.o.o., Slovenska
56, 1000 Ljubljana je dne 20. 12. 2006 od
družbe Zlata Moneta II finančna družba d.d.,
Svetozarevska ulica 12, 2000 Maribor prejela obvestilo z naslednjo vsebino:
»V skladu s 532. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS,
št. 42/06 in 60/06 – popravek) vas obveščamo, da ima družba Zlata Moneta II finančna družba d.d. v družbi Probanka Leasing
Ljubljana družba za zakup opreme, d.o.o.
100% poslovni delež.«
Probanka Leasing Ljubljana
družba za zakup opreme, d.o.o.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-2111/07
Direktor družbe Celuks, finančno posredništvo, d.o.o., Ljubljana, Pot heroja Trtnika
3, na podlagi 520/II člena ZGD-1 objavljam
sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala:
1. Ugotovi se, da zaradi izstopa družbenikov:
– Nevenka Hudobivnik, Pot na Grič 20,
Ljubljana z osnovnim vložkom 5,000.000
SIT,
– Robert Otorepec, Gubčeva ulica 12,
Rogaška Slatina z osnovnim vložkom
1,666.000 SIT,
– Breda Obreza Preskar, Pod Lipami 16,
Celje z osnovnim vložkom 1,666.000 SIT,
– Jože Šolar, Kantetova ulica 63, Ljubljana z osnovnim vložkom 10,000.000 SIT,
– Irena Vanovšek Šmerc, Mariborska cesta 214, Celje z osnovnim vložkom
1,666.000 SIT
z dnem 2. 11. 2006 prenehajo poslovni
deleži navedenih družbenikov, ki pripadajo
njihovim osnovnim vložkom.
2. Zaradi izstopa in prenehanja poslovnih deležev iz 1. točke se osnovni kapital
družbe na podlagi 502/II člena – prva alineja ZGD-1 zmanjša za 19,998.000 SIT na
10,002.000 SIT, ki ga predstavlja en osnovni
vložek edinega družbenika.
3. Osnovni kapital družbe se po zmanjšanju na način iz predhodne točke zmanjša
po postopku rednega zmanjšanja na podlagi 520/II člena ZGD-1 iz 10,002.000 SIT
za 7,902.000 SIT na 2,100.000 tako, da
se edini osnovni vložek edinega družbenika
zmanjša na 2,100.000 SIT.
Upnike družbe pozivam, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala. Upnike, ki so
družbi znani, bo družba pozvala neposredno. Upnikom, ki ne bodo soglašali z zmanjšanjem osnovnega kapitala, bo družba zahtevke poravnala ali zagotovila varščino.
Celuks, d.o.o.
direktorica
Nina Pangerl
Ob-2268/07
Občinski svet Občine Slovenske Konjice
je na svoji 27. seji dne 20. 12. 2001 spre-

jel sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe Javno komunalno podjetje d.o.o.,
Slovenske Konjice iz razloga prenosa kotlovnice Prevrat na Občino Slovenske Konjice v višini 56,550.668,11 SIT (235.981,76
EUR) in prenosa osnovnih sredstev v upravljanju na Občino Slovenske Konjice v
vrednosti 45,488.022,06 SIT (189.818,15
EUR). Dosedanji osnovni kapital družbe v višini 118,369.000 SIT (493.945,08
EUR) se zmanjša za 102,038.945,64 SIT
(425.800,98 EUR) in po zmanjšanju znaša
16,330.054,36 SIT (68.144,11 EUR).
Na podlagi drugega odstavka 520. člena
ZGD-1 se poziva upnika družbe Javno komunalno podjetje d.o.o., Slovenske Konjice,
da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Družba bo upnikom, ki ne bi soglašali
z zmanjšanjem osnovnega kapitala, poravnala terjatve ali pa zagotovila varščino za
poplačilo terjatev.
JKP d.o.o. Slovenske Konjice

Sklici skupščin
Ob-2462/07
Preklic
Uprava delniške družbe VIPA družba za
finančno poslovanje in razvoj d.d., Nova
Gorica, na podlagi 24. člena statuta družbe
z dnem 26. 1. 2007 preklicuje skupščino
družbe VIPA družba za finančno poslovanje in razvoj d.d., Nova Gorica, sklicano za
dne 9. 2. 2007 ob 10. uri v stavbi Hotela
Lipa, na naslovu Trg Ivana Roba 7, Šempeter pri Gorici, v dvorani Modri hram. Sklic
skupščine je bil dne 19. 1. 2007 objavljen
v Uradnem listu RS, št. 5/07 (Ob-474/07)
in dne 17. 1. 2007 v časopisu Primorske
novice št. 13.
VIPA d.d. Nova Gorica
direktor Birsa Egidij
Ob-2603/07
Direktor družbe Imgrad Ljutomer, d.d.,
Babinska c. 5, Ljutomer, na podlagi Zakona
o gospodarskih družbah in Statuta družbe
sklicuje
skupščino
družbe Imgrad Ljutomer d.d.
Skupščina bo v torek, 6. 3. 2007 ob 12.
uri v poslovnih prostorih družbe na Babinski
cesti 5 v Ljutomeru.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika ter dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina izvoli za predsednika skupščine Rajko Žužek in za preštevalca glasov
Dragico Počič in Marico Jerebič.
Skupščina se seznani, da bo zapisnik o
delu skupščine vodil notar Franc Šömen.
2. Seznanitev skupščine z odstopnimi izjavami članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala in izvolitev novih članov.
Predlog sklepa nadzornega sveta:

Na podlagi odstopnih izjav z dne 26. 1.
2007 skupščina odpokliče dosedanja člana
nadzornega sveta, predstavnika kapitala,
Lorber Vido in Vnuk Matjaža z dnem 6. 3.
2007.
Skupščina izvoli nova člana nadzornega
sveta, predstavnika kapitala, Kavčič Andreja, univ. dipl. iur., zaposlenega v FMR d.o.o.
in Kovač Barbaro, univ. dipl. iur., zaposleno
v Avtoimpex d.o.o. Mandat novih članov traja 4 leta od izvolitve.
Pogoji za udeležbo
Delničar ali njegov pooblaščenec se lahko
udeleži seje skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če svojo udeležbo pisno prijavi
družbi najmanj tri dni pred skupščino.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in
ostane deponirano na sedežu družbe.
Gradivo
Gradivo je vsem delničarjem na vpogled
na sedežu družbe, vsak delovni dan med
9. in 14. uro.
Imgrad Ljutomer d.d.
direktor
Rajko Žužek
Ob-2759/07
Na podlagi 40. člena Statuta družbe Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik d.d.
sklicuje uprava
13. sejo skupščine
družbe Skupina KIK Kemijska industrija
Kamnik d.d.,
ki bo v ponedeljek 5. marca 2007, ob
12.30 v sejni sobi uprave Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik d.d., Fužine 9, Kamnik.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja.
Predlog sklepa uprave:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Uprava za predsednika skupščine imenuje Franca Gliho.
Uprava za preštevalki glasov imenuje Tatjano Lipovšek in Mojco Lap.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stane
Krainer, Gorenjska c. 2, Radovljica.
2. Imenovanje posebnega revizorja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Za posebnega revizorja z nalogo preveritve poslov uprave družbe, ki so povezani z opredmetenimi in neopredmetenimi
osnovnimi sredstvi (nakupi, prodaje, izbrisi,
amortizacija, prevrednotenja…) ter knjiženjem poslovnih dogodkov s temi sredstvi od
leta 1999 do vključno 2005, se imenuje revizijska družba Plus Revizija d.o.o., Bežigrad
1, Ljubljana. Posebni revizor naj preveri tudi
zakonitost in poslovno upravičenost vseh
pravnih poslov, ki jih je družba sklenila v obdobju direktorovanja Marka Smoleta,
vezanih na:
– prirejanje računovodskih izkazov z namenom prikrivanja izgube,
– nakup teniškega šotora, njegov najem
in oddaja v podnajem,
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– financiranje teniškega turnirja leta
2002 v Kamniku KIK Group Open, v povezavi med sponzorji turnirja in pogodbami,
ki jih je sklenila družba Skupina KIK Kamnik d.d. s temi sponzorji,
– poslovanje osebnih družb, ki so bile
ali so še v lasti Marka Smoleta s podjetjem Skupina KIK Kamnik d.d. in KIK Tuzla
d.o.o. v obdobju, ko je bil Marko Smole
predsednik uprave družbe Skupina KIK
Kamnik d.d.,
– sklenitev pogodbe za nakup računalniških programov,
– koriščenje kreditne kartice in petih
mobilnih telefonov v lasti Skupine KIK Kamnik d.d. za osebne namene Marka Smoleta,
– pregled vseh potnih stroškov, ki jih je
povzročil Marko Smole, kot direktor družbe
Skupina KIK Kamnik d.d. z namenom ugotovitve njihove utemeljenosti,
– pregled stroškov vseh tožb in dejanj,
ki jih Marko Smole povzroča družbi Skupina KIK Kamnik d.d. kot direktor družbe
Condor d.o.o. in Equity d.o.o.,
– pregled nezakonitega predstavljanja
Erbežnik Aleša za direktorja družbe Skupine KIK Kamnik d.d. in posledične škode,
ki je zaradi tega nastala družbi.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na
sedežu družbe: Fužine 9, Kamnik, vsak
delavnik od 9. do 12. ure, v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Vsi delničarji družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine upravi družbe
prijavijo svojo udeležbo na skupščini in,
ki so tega dne vpisani v delniški knjigi, se
lahko udeležijo zasedanja skupščine in sodelujejo pri glasovanju.
Pooblastilo mora biti pisno, dostavljeno upravi družbe in ostane shranjeno pri
družbi.
Prijavljene udeležence pozivamo, da
svoj prihod na skupščino potrdijo pol ure
pred začetkom skupščine s predložitvijo
osebnega dokumenta oziroma izpiskom
iz sodnega registra, s podpisom potrdijo
svojo udeležbo v listi udeležencev ter prevzamejo glasovalne lističe.
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vložijo
v pisni obliki z obrazložitvijo predloga v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine pri
upravi družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, ki so v delniško
knjigo vpisani na dan 1. 3. 2007.
Skupina KIK Kemijska industrija
Kamnik d.d.
uprava družbe
Ob-2768/07
Na podlagi pooblastila za sklic skupščine, danega s sklepom Okrožnega sodišča
v Ljubljani, št. Ng 4/2007-13 z dne 18. 1.
2007, družbi Equity d.o.o. Kamnik in Condor d.o.o. Ljubljana sklicujeta
13. zasedanje skupščine
družbe Skupina KIK Kemijska
industrija Kamnik d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 5. marca 2007,
v prostorih družbe Equity d.o.o., Žebljarska
pot 5, Kamnik, s pričetkom ob 15. uri, z
naslednjim dnevnim redom:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in
predstavitev notarja.
Predlog sklepov:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Izvolijo se organi skupščine po predlogu sklicateljev.
2. Imenovanje posebnega revizorja in
revizijske družbe za izdelavo revizijskega
poročila za obdobje od 1. 1. 2003 do 5. 3.
2007.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina družbe Skupina KIK
Kemijska industrija Kamnik d.d. na podlagi 318. člena ZGD-1 imenuje posebnega
revizorja zaradi preveritve poslov družbe
za obdobje od 1. 1. 2003 do 5. 3. 2007.
Za revizorja se imenuje družba IB Grant
Thornton Audit d.o.o. Ljubljana, ki naj preveri vse posle, poročila, izkaze in vknjižbe
vseh družb iz Skupine KIK Kemijska industrija Kamnik, vključno z družbo Skupina
KIK Kamnik d.d. v obdobju od 1. 1. 2003
do 31. 3. 2007 ter ugotovi, ali je bilo poslovanje družb usklajeno z veljavnimi predpisi in ali je prišlo pri poslovanju družb do
oškodovanja premoženja družb v Skupini
KIK Kamnik, vključno z družbo Skupina
KIK Kamnik d.d., kakor tudi da razkrije
vse stroške, vključno s potnimi, odvetniškimi, svetovalnimi in drugimi izvenbilančnimi stroški in drugimi postavkami, ki so jih
pripoznali v teh letih uprava in svetovalca
uprave družbe Skupina KIK Kamnik d.d.
Predlog sklepa:
2.2. Razveljavi se sklep, ki je bil sprejet pri 3. točki dnevnega reda na 12. seji
skupščine družbe, ki je bila 21. 8. 2006, in
s katerim je bila za revizorja za poslovno
leto 2006 imenovana revizijska hiša Renoma d.o.o., družba za revizijo in svetovanje
d.o.o. Ljubljana.
Za revidiranje računovodskih izkazov
v poslovnem letu 2006 se imenuje revizijska družba IB Grant Thornton Audit d.o.o.
Ljubljana.
3. Odpoklic in izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
3.1. Z dnem 5. 3. 2007 se odpokličejo sledeči člani nadzornega sveta družbe
Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik
d.d.:
– Franc Gliha,
– Jure Prebil,
– Franc Kristan.
Predlog sklepa:
3.2. Za člane nadzornega sveta družbe
Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik
d.d. se kot predstavniki delničarjev namesto odpoklicanih članov nadzornega sveta
izvolijo za štiriletno mandatno obdobje, ki
se prične s 6. 3. 2007:
– Marko Smole,
– Ferdinand Šegš in
– Alenka Podbevšek.
Popolno gradivo za skupščino se delničarjem dostavi na osnovi pisnega zahtevka, ki ga morajo delničarji dostaviti na
naslov: Condor d.o.o., Lamutova 16, Ljubljana v času od dneva sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo delničarjev mora biti pisno,
dostavljeno upravi družbe Condor d.o.o.,

Lamutova 16, Ljubljana in ostane shranjeno pri družbi Condor d.o.o.
Vsaka delnica daje delničarju pravico
do enega glasu na skupščini. Za sprejem
sklepov skupščine je potrebna večina oddanih glasov, razen za sprejem sklepa pod
točko 3.1. dnevnega reda, za katerega je
potrebna večina najmanj treh četrtin oddanih glasov.
Delničarji morajo svoj prihod in udeležbo na skupščini potrditi v sprejemni pisarni
skupščine pol ure pred začetkom skupščine s predložitvijo delnic ali potrdil zanje,
osebnega dokumenta oziroma izpiskom iz
sodnega registra in podpisom v listi udeležencev. Po potrditvi udeležbe na skupščini
delničarji prevzamejo glasovalne lističe, s
katerimi bodo na skupščini lahko glasovali.
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vložijo
v pisni obliki z obrazložitvijo predloga v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine pri
poslovodstvu družbe Condor d.o.o., Lamutova 16, Ljubljana.
Equity d.o.o. Kamnik
Marko Smole
direktor družbe
Condor d.o.o. Ljubljana
Marko Smole
direktor družbe
Ob-2769/07
Na podlagi 38. člena statuta družbe Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana, Tolstojeva 63, uprava sklicuje
11. redno sejo skupščine
Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana,
Tolstojeva 63,
ki bo v torek, dne 6. marca 2007 ob
10. uri, v sejni sobi na sedežu družbe Ljubljanske mlekarne d.d., z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– verifikacijsko komisijo v sestavi: Ankica Maksimovič – predsednica, Barbara
Dornik – preštevalka glasov, Renata Miklavčič – preštevalka glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta predstavnikov delničarjev.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina ugotovi, da se bo dne 5. 3. 2007 iztekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta,
predstavnikom delničarjev: Zoranu Boškoviću, Samu Lozeju in Milanu Mesojedniku,
Antonu Vrhovniku.
Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
1. Zoran Bošković,
2. Samo Lozej,
3. Ludvik Jerman,
4. Andrej Presečnik,
za naslednje štiriletno mandatno obdobje.
Skupščino se seznani, da je svet delavcev izvolil dva člana nadzornega sveta,
predstavnika delavcev za naslednje mandatno obdobje.
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Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjev bo na voljo na sedežu
družbe, Tolstojeva 63, v pritličju poslovnega centra, govorilnica št. 5, vsak delavnik
od 9. do 12. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o
objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo vsi imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
Splošno kadrovskega sektorja na sedežu
družbe pisno prijavijo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Ljubljanske mlekarne d.d.
predsednica uprave in
generalna direktorica
Cvetana Rijavec
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Zavarovanja terjatev
SV 52/07
Ob-2744/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja
iz Radovljice, opr. št. SV 52/07, je bilo stanovanje št. 29, v 4. nadstropju, s skupno
izmero 17,10 m2, ki se nahaja v stanovanjski
hiši na naslovu Alpska cesta 15, 4260 Bled,
identifikacijska št. stavbe 679.ES, ki leži na
parcelni št. 305/2, ki je pripisana pri vl. št.
1863 k.o. Želeče, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Radovljici, katerega lastnik
je zastavitelj Kruško Ali, roj. 12. 1. 1959, s
stalnim prebivališčem Alpska cesta 15, Bled,
skupaj s solastninsko pravico na skupnih
prostorih, delih in napravah s pripadajočim
zemljiščem, zastavljen v korist Banke Koper d.d., Pristaniška 14, 6000 Koper, MŠ
5092221, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 83.000 EUR s pp.
SV 68/07
Ob-2745/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 68/07 z dne 25. 1.
2007, je bilo zastavljeno štirisobno stanovanje št. 14 v izmeri 106,88 m2, v etaži
M1+M2, v stanovanjski stavbi na naslovu
Neubergerjeva ulica 13, Ljubljana, ki je last
REI d.o.o., Tivolska cesta 48, Ljubljana. Stanovanje je zastavljeno v korist upnika DBS
Leasing, leasing, d.o.o., Kolodvorska ulica
9, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 150.000 EUR s pripadki.
SV 35/2007
Ob-2746/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja, opr. št. SV 35/2007 z dne 25. 1. 2007,
je bilo dvosobno stanovanje št. 5 v II. nadstropju s kletjo v skupni izmeri 67 m2, ki se
nahaja v večstanovanjski stavbi z ident. št.
111, na naslovu Planina 37, Kranj, stoječi
na parc. št. 194/1, k.o. Huje, last zastavitelja Zorana Prodanskega, Planina 74, Kranj,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
23. 1. 2007, sklenjene s prodajalcem Juretom Benkovičem, Ul. Juleta Gabrovška 34,
Kranj, zastavljeno v korist zastavnega upnika
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 117, matična številka
1319175, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 53.917,62 CHF, z obrestno mero v višini 6-mesečni CHF Libor + 1,65% letno ter z
zapadlostjo glavnice na dan 31. 1. 2022.
SV 40/2007
Ob-2747/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz
Kranja, opr. št. SV 40/2007 z dne 29. 1.
2007, je bilo enosobno stanovanje v I. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu
Koroška cesta 40, Tržič, stoječe na parc. št.
108, k.o. Tržič, vl. št. 857, v skupni izmeri
21,52 m2 – soba 13,88 m2, kuhinja 4,50 m2,
WC skupni 0,70 m2, klet oziroma drvarnica
v zidanem objektu 1,08 m2, ter drvarnica
lesena 1,36 m2, last zastaviteljice Nevenke
Kostić, Kovorska cesta 53, Tržič, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 22. 1. 2007,
sklenjene s prodajalcema Agico in Halidom
Mulalić, Cankarjeva cesta 22, Tržič, zasta-

vljeno v korist zastavne upnice Abanke Vipa
d.d., s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta
58, Ljubljana, matična številka 5026024, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 16.700
EUR s pripadki, z obrestno mero v višini
Euribor + 1,90 odstotnih točk letno ter z zapadlostjo glavnice dne 31. 1. 2027.

darsko zadrugo z.o.o. Škofja Loka, matična številka 5142202, Kidričeva cesta 63A,
4220 Škofja Loka, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., matična številka
2211254, Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
27.500 EUR s pp.

SV 100/07
Ob-2748/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja, opr.
št. SV 100/07 z dne 25. 1. 2007, je stanovanje št. 12, v izmeri 76,81 m2, v I. nadstropju
stan. objekta, ki stoji na parc. št. 484/17
k.o. Križe, na naslovu Mlaka 9, Tržič, last
zastaviteljice Rozman Robertine, Mlaka 9,
Tržič, na temelju pogodbe o ureditvi premoženjskih razmerjih z dne 15. 1. 2004, sklenjene s Stanovanjskim skladom Republike
Slovenije, javnim skladom in Stanovanjsko
zadrugo Gorenjske z.o.o., zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, 1000, Ljubljana, matična
št. 5446546, za zavarovanje njene terjatve
višini 134.600 CHF, z obrestno mero, ki je
seštevek veljavnega 12-mesečnega Liborja
in obrestne marže v višini 1,90% letno, z
rokom vračila v 240 zaporednih mesečnih
anuitetah, od katerih zadnja anuiteta zapade
v plačilo dne 31. 1. 2027, z možnostjo enostranskega odstopa od kreditne pogodbe s
strani upnice v primerih, ki so določeni v 19.
točki pogodbe o dolgoročnem evro kreditu z
valutno klavzulo.

SV 53/07
Ob-2751/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 53/07 z dne 24. 1. 2007,
je bilo stanovanje št. 6, ki se nahaja v 1.
nadstropju večstanovanjske stavbe na Blejski Dobravi, Blejska Dobrava 117, stoječe na
parc. št. 490/2 k.o. Blejska Dobrava, v skupni izmeri 82,41 m2, last zastaviteljev Ervina
Smajlagića in Selme Mahić, vsakega od njiju
do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 8. 1. 2007, sklenjene s prodajalcema
Zakirjem Redjićem in Edino Redjić, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana,
matična številka 5026237, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 13.839 EUR s pripadki.

SV 109/07
Ob-2749/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 109/07 z dne 26. 1. 2007, je
dvosobno stanovanje št. 2, v skupni izmeri
83,10 m2, v 1. nadstropju na naslovu Krvavška cesta 18, Cerklje, ki stoji na parc. št.
574/9 k.o. Cerklje, last zastavitelja Veselina
Đukiča, Krvavška cesta 18, Cerklje, na temelju kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 2. 6. 1992, sklenjene s prodajalcem
Aerodrom Ljubljana, p.o., Zg. Brnik 130a,
Brnik, zastavljeno v korist upnika Leopolda
Štriclja, Trnovski pristan 40, Ljubljana, EMŠO
1904932500604, za zavarovanje njegove denarne terjatve v višini 20.000 EUR, z zapadlostjo terjatve 25. 2. 2009.
SV 52/2007
Ob-2750/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter iz Škofje Loke, opr. št. SV 52/2007,
z dne 25. 1. 2007, je stanovanje v skupni
izmeri 93,57 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju stanovanjske hiše, ki stoji na parc.
št. 971/8 k.o. Studeno, na naslovu Češnjica 54, Železniki, s sorazmernim deležem
na skupnih prostorih, delih in napravah
ter na funkcionalnem zemljišču k tej stavbi, last zastavitelja Pavleta Krmelja, EMŠO
3005953500496, s stalnim prebivališčem
Češnjica 54, Železniki, in zastaviteljice Andreje Krmelj, EMŠO 1904953505746, s stalnim prebivališčem Češnjica 54, Železniki,
vsakega do ½, na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 31. 8.
1995, sklenjene s prodajalko Kmetijsko goz-

SV 54/07
Ob-2752/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 54/07 z dne 24. 1. 2007,
je bilo stanovanje št. 6, ki se nahaja v 1.
nadstropju večstanovanjske stavbe na Blejski Dobravi, Blejska Dobrava 117, stoječe
na parc. št. 490/2 k.o. Blejska Dobrava, v
skupni izmeri 82,41 m2, last zastaviteljev Ervina Smajlagića in Selme Mahić, vsakega
od njiju do 1/2, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 8. 1. 2007, sklenjene s prodajalcema Zakirjem Redjićem in Edino Redjić, zastavljeno v korist upnice SKB banke
d.d. Ljubljana, matična številka 5026237, s
sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve v višini 37.100
EUR s pripadki.
SV 55/07
Ob-2753/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 55/07 z dne 24. 1. 2007,
je bilo stanovanje št. 6, ki se nahaja v 1.
nadstropju večstanovanjske stavbe na Blejski Dobravi, Blejska Dobrava 117, stoječe
na parc. št. 490/2 k.o. Blejska Dobrava, v
skupni izmeri 82,41 m2, last zastaviteljev Ervina Smajlagića in Selme Mahić, vsakega
od njiju do 1/2, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 8. 1. 2007, sklenjene s prodajalcema Zakirjem Redjićem in Edino Redjić, zastavljeno v korist upnice SKB banke
d.d. Ljubljana, matična številka 5026237, s
sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve v višini 20.000
EUR s pripadki.
SV 122/2007
Ob-2754/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 122/2007 z dne
24. 1. 2007, so bile nepremičnine,
– štirisobno stanovanje št. 303 z oznako
B312, ident. št. 0658-02184-303, v 1. nadstropju (tretji etaži) v izmeri 117,53 m2, z ložo
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v izmeri 17,67 m2 in kletno shrambo 303A v
izmeri 5,52 m2, Sernčeva ulica 8, Maribor, ki
se vodi kot glavna nepremičnina,
– garažno mesto št. 784 z oznako 75,
ident. št. 0658-02184-784, v kleti v izmeri
14,82 m2, Sernčeva ulica 16, Maribor,
– garažno mesto št. 785, z oznako 76,
ident. št. 0658-02184-785, v kleti v izmeri
14,37 m2, Sernčeva ulica 16, Maribor,
vse last dolžnika in zastavitelja Styria
d.o.o., Cankarjeva ulica 6 E, Maribor, na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
19. 12. 2005, s prodajalcem Komunaprojekt
d.d., Partizanska cesta 3-5, 2000 Maribor,
z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 24. 1.
2007,
zastavljene v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št. 5860580,
za zavarovanje denarnih terjatev v višini 134.962,78 EUR s pripadki in v višini
72.353,32 EUR s pripadki.
SV 109/07
Ob-2755/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz Ljubljane, opr. št. SV-109/07; DK-14/07 z dne
18. 1. 2007, je bila nepremičnina, poslovni prostor lokal št. L-6 v izmeri 21,96 m² in
skladišče v izmeri 21,49 m², v skupni izmeri
43,45 m², z ident. št. 1737-314-38, v poslovno
stanovanjskem objektu na naslovu Slomškova ul. 33, 1000 Ljubljana, ki stoji na parc. št.
2964 in parc. št. 2966, vpisanih pri k.o. Tabor,
pridobljeni na podlagi pogodbe o prodaji poslovnega prostora z dne 31. 12. 2002, sklenjene med Brigito Sitar, Topniška 33, 1000
Ljubljana, kot prodajalko in družbo Portico
d.o.o., Bevkova ul. 3, Vir, Domžale, kot kupcem, ter zemljiškoknjižnega dovoljenja z dne
20. 12. 2006, zastavljeno v korist upnice NLB
Banke Domžale d.d., Ljubljanska cesta 62,
Domžale, matična številka 5101727, za zavarovanje denarne terjatve v višini 38.000 EUR
s pripadki, napram dolžnici Terras Zdenki Popovič s.p., Metelkova 1, Ljubljana.
SV 72/07
Ob-2756/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana
iz Domžal, opr. št. SV 72/07 z dne 26. 1.
2007, je bila nepremičnina, in sicer enosobno stanovanje številka 8, s pripadajočo
kletjo v skupni izmeri 28,90 m2, ki se nahaja
v drugem nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Domžale, Župančičeva ulica
4, ki stoji na parcelni številki 3095/4, katera
je pripisana k vložku št. 4896 k.o. Domžale,
katerega lastnik je na podlagi prodajne pogodbe z dne 16. 1. 2007, zastavitelj Mario
Marinović, zastavljeno v korist upnice Banke
Sparkasse d.d., Ljubljana, Cesta v Kleče 15,
MŠ 2211254, v zavarovanje kreditne denarne terjatve v višini 44.500 EUR s pripadki.
SV 67/07
Ob-2757/07
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek, opr. št. SV 67/07, DK 4/07
z dne 24. 1. 2007, je bilo stanovanje št. 64 z
ident. št. 1959-4991-64, s pripadajočo kletjo,
v skupni izmeri 61,71 m2, ki se nahaja v sedmem nadstropju oziroma deveti etaži v večstanovanjski stavbi na naslovu Ljubljanska
cesta 88, 1230 Domžale, stoječe na parc. št.
3873/1, 3873/3 in 3885/2, vse k.o. Domžale,
skupaj s sorazmernim solastniškim deležem
na skupnih delih in napravah navedene večstanovanjske stavbe in last zastaviteljev Firzeta in Aldijane Kovačević do celote, zastavljeno v korist Nove Ljubljanske banke d.d.,

Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana,
MŠ 5860571, zaradi zavarovanja terjatve
v višini 63.600 EUR s pp in terjatve v višini
40.858 EUR s pp.
SV 124/07
Ob-2774/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 124/07 z dne 30. 1. 2007,
je nepremičnina – trisobno stanovanje št.
1, v izmeri 125,54 m2, v pritličju poslovno
stanovanjskega objekta na naslovu Bistrica 9, Tržič, stoječega na parc. št. 30/2 k.o.
Bistrica, last zastavitelja Andreja Kranjca,
Bistrica 9, Tržič, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene dne 26. 1. 2007, s prodajalcem Francem Štrukljem, Bistrica 9, Tržič,
zastavljeno v korist upnice BKS Bank AG,
enolična identifikacijska številka 1901095,
St. Veiter Ring 43, 9020 Celovec, Avstrija,
za zavarovanje njegove denarne terjatve v
višini 59.000 EUR, z obrestno mero v višini
6-mesečnega Euribor + 2,25% p.a. ter z zapadlostjo glavnice terjatve dne 15. 1. 2027.
SV 161/2007
Ob-2906/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 161/2007 z dne 30. 1.
2007, je bila nepremičnina, podstrešno dvosobno stanovanje številka 14, z oznako C
od stopnišča desno, v izmeri 52,52 m2 ter
galerija v izmeri 23,50 m2, v večstanovanjskem objektu na naslovu Mladinska ulica 2,
Maribor, ki stoji na parceli številka 886, katastrska občina Maribor-Grad, katere lastnik
je Edvard Cibula, EMŠO 0209975500450,
Zlatoličje 85, 2205 Starše, na podlagi prodajne pogodbe z dne 11. 1. 2007, sklenjene
s prodajalko Podgornik Bojano, zastavljena
v korist upnice Raiffeisen Krekove banke
d.d., Slomškov trg 18, 2000 Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 65.097,64 EUR
s pripadki.
SV 65/07
Ob-2907/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 65/07 z dne 30. 1. 2007,
je bilo stanovanje št. 6, ki se nahaja v 1.
nadstropju večstanovanjske stavbe v Žirovnici, Moste 38, stoječe na parc. št. 809/1 k.o.
Žirovnica, v skupni izmeri 65,55 m2, last zastaviteljev Tomaža Brusa in Martine Hribar
Brus, vsakega od njiju do 1/2, na podlagi
notarskega zapisa kupne pogodbe, opr. št.
SV 56/07 z dne 19. 1. 2007, zastavljeno v
korist upnice Abanke Vipa d.d., matična številka 5026024, s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 88.000 EUR s pripadki.
SV 66/07
Ob-2908/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 66/07 z dne 29. 1. 2007, je
bilo stanovanje št. 109, ki se nahaja v 2. etaži
večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta
mašala Tita 22, stoječe na parc. št. 371/5 in
parc. št. 371/6 obe k.o. Jesenice, v skupni izmeri 74,88 m2, last zastaviteljev Rukije Kaltak
in Emirja Kaltaka, vsakega do 1/2, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 28. 12. 2006,
sklenjene s prodajalcem Petrom Koširjem,
zastavljeno v korist upnice Volksbank – Ljudska banka d.d., matična številka 5496527, s
sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 128a,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
58.958 EUR s pripadki.
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SV 71/07
Ob-2909/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 71/07 z dne 30. 1. 2007,
je stanovanje št. 18, ki se nahaja v 4. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Ulica Staneta Bokala 15, stoječe na
parc. št. 186/2 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 62,92 m2, last zastavitelja Migdada Grbića, Cesta Cirila Tavčarja 17, Jesenice, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 23. 1.
2007, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka
5446546, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 96.200 CHF s pripadki.
SV 50/2007
Ob-2913/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja,
opr. št. SV 50/2007 z dne 30. 1. 2007, je bilo
stanovanje v skupni izmeri 23,40 m2, ki se
nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu
Pot na Pilarno 9, Tržič, z ident. oznako stavbe 97, k.o. Tržič, stoječi na parc. št. 381/1,
k.o. Tržič, last zastavitelja Mića Jurića, Pot na
Pilarno 7, Tržič, na podlagi pogodbe o prodaji
in nakupu stanovanja št. ST-17/2004 z dne
15. 10. 2004, sklenjene s prodajalko Bombažno predilnico in tkalnico Tržič d.d., Predilniška cesta 16, Tržič, zastavljeno v korist
zastavnega upnika Hippa, finančne storitve,
d.o.o., s sedežem v Mavčičah, Podreča 74,
matična številka 1274759, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 5.000 EUR s pripadki, z letno obrestno mero v višini 13% ter z
zapadlostjo glavnice dne 31. 10. 2010.
SV 176/2007
Ob-2934/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opravilna številka SV 176/2007
z dne 30. 1. 2007, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 2, v pritličju v Keleminovi ulici 4 v Mariboru, v skupni izmeri
49,43 m2, ki stoji na parceli številka 341,
katastrska občina Tezno, ki je last dolžnice in zastaviteljice Darje Kočevar, EMŠO
2112964505233, stanujoče Kungota, Plintovec, Plintovec 6A, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 20. 12. 2006, sklenjene s
prodajalcem Zorman Karlom, zastavljena v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 77.930 CHF s pripadki, v
evro protivrednosti po tečajnici Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB na dan plačila
oziroma izterjave, pri čemer je končni rok
zapadlosti terjatve dne 31. 1. 2037.
SV 102/07
Ob-2935/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa kreditne pogodbe št. 1-042.563
in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve
SV 102/07 z dne 30. 1. 2007, notarke Katje
Fink iz Celja, je bilo stanovanje št. 08 v 2.
nadstropju stanovanjske hiše v Celju, Milčinskega 8, v izmeri 42,39 m2, stoječe na parc.
št. 500/18, k.o. Sp. Hudinja, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja med
prodajalko Tkanina Celje d.d. in kupcema
Centrih Danijelom in Centrih Olgo, zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank Mureck,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Hauptplatz 8, Mureck, Republika Avstrija, z
enolično identifikacijsko številko 1870572,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
27.200 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 71/2006
Os-2236/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 71/2006 sklep z dne 18. 1. 2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Saldattore, storitveno podjetje d.o.o.,
Kosovelova 16, Celje – v stečaju (matična številka: 5858569, ID št. za DDV:
22187987), se zaključi, v skladu z dol. 169.
člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Saldattore, storitveno podjetje d.o.o., Kosovelova 16, Celje
– v stečaju (matična številka: 5858569, ID
št. za DDV: 22187987), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 1. 2007
St 76/2006
Os-2237/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 76/2006 sklep z dne 22. 1. 2007:
I. To sodišče je dne 6. 10. 2006 ob 12.25
prejelo neposredno predlog: RS Ministrstvo
za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad
Celje, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Celju, Trg celjskih
knezov 10, Celje, za začetek stečajnega
postopka nad dolžnikom: Vegas Esad Čehajić s.p., Gosposka ulica 20, Celje, z
dne 6. 10. 2006 in je dne 22. 1. 2007 ob 11.
uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom:
Vegas Esad Čehajić s.p., Gosposka ulica
20, Celje (matična številka: 1056727, ID št.
za DDV: 27575403).
Odslej se firma glasi: Vegas Esad Čehajić s.p., Gosposka ulica 20, Celje (matična
številka: 1056727, ID št. za DDV: 27575403)
– v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje,
št. del. dovoljenja: L4/2004.
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. 11-42153-7110006-00760607).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
9. maja 2007 ob 8.30 v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 22. 1.
2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 1. 2007
St 189/2006
Os-2238/07
To sodišče je s sklepom St 189/2006
dne 19. 1. 2007 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Apol, družba za storitve,
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Vojkova
63, Ljubljana, matična številka 5522579,
vložna številka 10537100.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Melita Butara, Mala čolnarska 9b, 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. IV tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
19. 1. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 1. 2007
St 24/2006
Os-2239/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 24/2006 z dne 11. 12. 2006 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Fun d.o.o., Parmova 41, Ljubljana in njegovimi upniki.
Ugotovi se, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal:
– upnikom 1. razreda (dobavitelji in drugi
upniki) plačati njihove terjatve v višini 40%
ugotovljenih terjatev na dan 13. 7. 2006 z
obračunanimi 3% letnimi obrestmi v roku
dveh let od pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni poravnavi;
– upnikom 2. razreda (terjatve države
iz naslova davkov in prispevkov) plačati
glavnico v višini 40% ugotovljenih terjatev na dan 13. 7. 2006 z obračunanimi
3% letnimi obrestmi v roku dveh let od
pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni

poravnavi, pri čemer bodo obresti v višini
3% obračunane od 13. 7. 2006 do dneva plačila, ter odpust celotnih zamudnih
obresti, ki so se natekle do dneva pričetka
prisilne poravnave;
– upnikom 3. razreda (priviligirani upniki
– delavci) plačati glavnico najkasneje v roku
treh mesecev od pravnomočnosti sklepa o
potrjeni prisilni poravnavi, z obračunanimi
3% letnimi obrestmi, ki bodo obračunane
od 13. 7. 2006 do dneva plačila, pri čemer
se položaj upnikov 3. razreda po potrditvi
prisilne poravnave ne spremeni.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 13. 7. 2006, kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
11. 12. 2006. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 4. 1.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 1. 2007
St 2/94
Os-2240/07
To sodišče je s sklepom, opr. št. St 2/94 z
dne 1. 12. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Servisno podjetje p.o. – v
stečaju, Tavčarjeva 45, 4000 Kranj.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 1. 2007
St 70/2006
Os-2241/07
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Finomehanika Šober, Romi Šober Lebe s.p., Orožnova 3, sedaj Nasipna
69b, Maribor – v stečaju, se v skladu z
99/II členom ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča
niti za stroške stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 1. 2007
St 6/2007
Os-2242/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St 6/2007,
z dne 23. 1. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Plesko soboslikarstvo
in antikorozija d.o.o., Tovarniška cesta
10, Kidričevo, matična številka 5515068,
šifra dejavnosti 45.442, davčna številka
98387570.
Odslej firma glasi: Plesko soboslikarstvo
in antikorozija d.o.o., Tovarniška cesta 10,
Kidričevo – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Svetozarevska 10/2, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 3. 4.
2007, ob 10. uri, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
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Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 1. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 23. 1. 2007

Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
24. 1. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 1. 2007

Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15
dni po objavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 1. 2007

St 12/1995
Os-2243/07
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Kovin, Družba za pro
izvodnjo in trgovino, d.o.o., Ajdovščina
– v stečaju, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina, izven naroka dne 16. 1. 2007
sklenilo:
Stečajni postopek nad dolžnikom Kovin, Družba za proizvodnjo in trgovino,
d.o.o., Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270
Ajdovščina, matična št. 55450099, se zaključi.
Pravnomočen sklep o zaključku tečajnega postopka se vpiše v sodni register tukajšnjega sodišča, vl. št. 1/1859/00.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka v poslovni register dolžnik
preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi
pri stečajnem dolžniku v zvezi s tem stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 1. 2007

St 88/2006
Os-2263/07
To sodišče, Sodna ulica 14, razpisuje
narok za prisilno poravnavo v zadevi Saša
Transport specialni prevozi d.o.o., Maribor, Mladinska ulica 4, za dne 8. 3. 2007
ob 11. uri v sobi 253.
Upniki si lahko ogledajo predloženi načrt
finančne reorganizacije v pisarni oddelka za
gospodarsko sodstvo tukajšnjega sodišča
(soba št. 227), in sicer v ponedeljek od 9. do
12. ure, v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do
16.30 ter v petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 1. 2007

St 44/2005
Os-2267/07
Drugi narok za preizkus upniških terjatev
v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika
Vinko Lutar s.p., Gregorčičeva 40, Murska Sobota – v stečaju bo dne 20. 3. 2007
v sobi št. 12 ob 14.45 Okrožnega sodišča v
Murski Soboti.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 1. 2007

St 26/2005
Os-2244/07
To sodišče je na seji senata dne 22. 1.
2007 pod opr. št. St 26/2005 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Migrad, d.o.o., gradbeništvo, proizvodnja,
inženiring in trgovina Novo mesto, Ulica
Marjana Kozine 47, Novo mesto, matična
št. 5732590, šifra dejavnosti 74.204, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Migrad, d.o.o., gradbeništvo, proizvodnja,
inženiring in trgovina Novo mesto, Ulica
Marjana Kozine 47, Novo mesto, izbriše iz
sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 22. 1. 2007
St 222/2006
Os-2262/07
To sodišče je s sklepom St 222/2006 dne
24. 1. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom JUS Storitve in trgovina d.o.o.
Kamnik, Kersnikova ulica 4, matična številka 1760017, davčna številka 20935773,
številka registrskega vložka 13673900.
Za stečajno upraviteljico se imenuje odvetnik Uroš Ilič, Dunajska 56, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča in vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti EUR
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,60 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 23. 4. 2007 ob 10.15 v razpravni
dvorani št. III., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.

St 54/2005
Os-2264/07
To sodišče je s sklepom z dne 13. 12.
2006 pod opr. št. St 54/2005 ustavilo stečajni postopek nad dolžnikom Asfaltiranje
- gradbeništvo Dušan Rener s.p. – v stečaju, Kazlje 2, Sežana.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 28. 12. 2006
St 47/2006
Os-2265/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 47/2006, z dne 24. 1. 2007, začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Konstruktor storitve gradbeništvo, storitve, proizvodnja, trgovina in gostinstvo
d.o.o., Ulica 25. maja 16, Ptuj, matična
številka 5077800, šifra dejavnosti 45.210,
davčna številka 66643406.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatve.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen dr. Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Elektra Maribor d.o.o., Kočevarjeva 11,
Maribor,
– Evaco d.o.o., Vodovodna ulica 28, Maribor,
– Slikopleskarstvo in fasaderstvo Alfred
Topler s.p., Jadranska cesta 35, Maribor,
– Loging d.o.o., Ždinja vas 17, Novo mesto,
– Ljubomir Vrečko, Prišnikova 28, Maribor – kot predstavnik delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 24. 1. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 24. 1. 2007
St 34/2006
Os-2266/07
Po drugem odstavku 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
– ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžnikom Verbai Alen s.p., Prevozi & izklopi,
Šalovci 164/b, Šalovci – v stečaju (davčna številka 18292747, matična številka
1714244000), zaključi.

PPN 234/2006
Os-2412/07
To sodišče je s sklepom z dne 18. 1.
2007 pod opr. št. PPN 234/2006 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Gramar, podjetje za gradbeništvo, gostinstvo, trgovino in storitve, d.o.o., Masarykova 17, Ljubljana, matična številka:
5763620, davčna številka: 47234156, šifra
dejavnosti: K74.203.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(18. 1. 2007).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 € in največ 158,57 € ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.: 01100-8450084029 (sklic na
št.: 99).
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Marina Pilej Marinc iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Gospodarska kmetijska zadruga,
z.o.o., Masarykova 17, Ljubljana,
– Gokop, d.o.o., Plintovec 33b, Zgornja
Kungota,
– Energoconsulting, d.o.o., Gosposvetska 86, Maribor,
– Sonjak, d.o.o., Dolga brda 34, Pre
valje,
– Andreja Koren, kot predstavnica delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 18. 1. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 1. 2007
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St 105/2006
Os-2413/07
To sodišče je s sklepom St 105/2006 dne
24. 1. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Tineva company d.o.o. – v stečaju, Ižanska cesta 339, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 1. 2007
St 219/2006
Os-2415/07
To sodišče je s sklepom St 219/2006
dne 24. 1. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Švedra, Duša Čebela s.p.,
Paplerjeva 4, Borovnica, matična številka
5202743, šifra dejavnosti 55.302, ter nato z
istim sklepom ta postopek zaključilo.
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 24. 1. 2007
PPN 68/2006
Os-2416/07
To sodišče je s sklepom z dne 24. 1.
2006 pod opr. št. PPN 68/2006 zaradi umika predloga za začetek postopka prisilne
poravnave ustavilo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom COMP-PRINT d.o.o.,
Koprska ulica 72, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 1. 2007
St 12/2004
Os-2418/07
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Projektiranje, nadzor in
gradnja objektov Lapajne Jelko, s.p. – v
stečaju, Opatje selo 27h, 5291 Miren, na
predlog stečajne upraviteljice Ksenije Toplikar Zorn z dne 20. 12. 2006, zunaj naroka
dne 24. 1. 2007 sklenilo:
Potrdi se osnutek za glavno razdelitev
– poplačilo navadnih upnikov z dne 20. 12.
2006, ki ga je istega dne predložila stečajnemu senatu stečajna upraviteljica in je
sestavni del tega sklepa, s tem da se v
osnutku navedeni zneski spremenijo v EUR
po tečaju 239,64 SIT za 1 EUR.
Narok za obravnavanje osnutka glavne
delitve – poplačila navadnih upnikov bo dne
7. 3. 2007 ob 8.30 v sobi št. 110/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo osnutek glavne
delitve – poplačila navadnih upnikov v stečajni pisarni tega sodišča, soba št. 114/I, v
času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 1. 2007
St 170/2006
Os-2607/07
To sodišče je s sklepom St 170/2006
dne 26. 1. 2007 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Breco, gradbeništvo in inženiring, d.o.o., Šmartinska 3, Ljubljana,
matična številka 5446961, vložna številka
10962600.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Simona Goriup, Čufarjeva 1, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
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terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti EUR
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,60 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 23. 4. 2007 ob 10.30 v razpravni
dvorani št. III., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
26. 1. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 1. 2007
St 234/2005
Os-2608/07
To sodišče je s sklepom St 234/2005 dne
25. 1. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Avto Mlakar d.o.o., Ljubljana
– v stečaju, Dolenjska cesta 242b.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 1. 2007
St 240/2006
Os-2610/07
To sodišče je s sklepom St 240/2006 dne
26. 1. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Golfturist turizem in rent agencija, d.o.o., Ljubljana, Trdinova 3, matična
številka 5111463, šifra dejavnosti 63.300.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Andrej Krašek iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 7,93 EUR in največ
158,60 EUR ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 16. 4. 2007 ob 13.50 v razpravni
dvorani št. I/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
26. 1. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 1. 2007
St 57/2005
Os-2612/07
Narok za obravnavanje osnutka glavne
razdelitve stečajne mase v stečajnem postopku nad stečajnim dolžnikom Hotel Bor,
gostinstvo in turizem, d.o.o. – v stečaju,
Hrib 4/a, Preddvor bo dne 9. 3. 2007 ob 9.
uri v sobi št. 113/I tega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo osnutek glavne
razdelitve v času uradnih ur, to je v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12 ure, v sredo
tudi od 14. do 16.30, v stečajni pisarni soba
6/pritličje tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 1. 2007
St 55/2006
Os-2613/07
To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 55/2006 z dne 22. 1. 2007 začelo in zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Mi-

zarstvo, montaža, demontaža ter servis
Alojz Seljak s.p., Šiška 10, Preddvor.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 1. 2007
St 29/2006
Os-2614/07
S sklepom tega sodišča, opr. št.
St 29/2006 z dne 15. 9. 2006 je bila potrjena
prisilna poravnava nad dolžnikom Špeding,
podjetje za špedicijo, trgovino in marketing d.o.o., Maribor, Tržaška cesta 65.
Terjatve upnikov so razvrščene v 2 razreda, in sicer:
1. razred A – terjatve prednostnih upnikov iz drugega odstavka 160. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.
l. RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99, ZPPSL), za
katere se položaj tudi po potrditvi načrta finančne reorganizacije ne spremeni, in
2. razred B – terjatve dobaviteljev in vseh
drugih upnikov, ki se poplačajo v višini 40%
ugotovljenih terjatev v roku 2 let od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave.
Seznami upnikov z ugotovljenimi terjatvami in zmanjšanimi zneski so sestavni del
sklepa o prisilni poravnavi.
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 28. 9. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. 9. 2006
St 128/2006
Os-2615/07
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom OKRA proizvodnja, trgovina in storitve Arko Andrej s.p., Tovarniška cesta 51,
Ruše (davčna številka: 87401100, matična
številka: 2411977500157) se v skladu z 99/I
členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa v Uradnem
listu RS.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 1. 2007
St 72/2006
Os-2616/07
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Svet okusov, specializirana kataloška hiša d.o.o. – v stečaju, Razlagova
22, Maribor, se v skladu z 99/II členom
ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 1. 2007
St 4/2007
Os-2617/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St 4/2007
z dne 25. 1. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Fornezzi Danila s.p.
– Cvetličarna Zlatica in trgovina na
drobno, Majšperk 30, matična številka:
5637698000, šifra dejavnosti 45.482, davčna številka 79755224.
Odslej firma glasi: Fornezzi Danila s.p.
– Cvetličarna Zlatica in trgovina na drobno,
Majšperk 30 – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Svetozarevska 10/2, Maribor.
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Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu s pisno vlogo v dveh izvodih in dokazi
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 3. 4.
2007 ob 10.30 v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 1. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 25. 1. 2007
St 198/2006
Os-2639/07
To sodišče je s sklepom St 198/2006 dne
29. 1. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Elektroinstalacije Igor Hren
s.p., Češnjica 10a, Češnjica, Ljubljana
Dobrunje – v stečaju.
Preklicalo je narok za preizkus terjatev
razpisan za dne 12. 2. 2007 ob 13.10 v razpravni dvorani številka IV.
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 29. 1. 2007

Izvršbe
In 2006/01234
Os-288/07
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 6. 9. 2006, opr. št. In 2006/01234, je
bil dne 29. 11. 2006 opravljen v korist upnika
Behrič Osme, Slamnikarska 6, Mengeš, rubež nepremičnine – dolžniku lastne 1/2 enosobnega stanovanja v izmeri 54,25 m2, ki
se nahaja v pritličju stanovanjske stavbe na
naslovu Roška c. 11, Ljubljana, last dolžnika
Mujčič Arifa, Roška c. 11, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 2006

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 4849/2006
Os-37174/06
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Nade Javh, Murnova ulica 16, Mengeš, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 577/85 z dne 21. 11. 1985, ki sta jo
sklenila kupca Gerčar Iva, Župančičeva 1,
Dob ter Kažič Marko, Žagarjeva 2, Tolmin
ter prodajalec SGP Graditelj p.o., Kamnik,
Maistrova 7.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo dvosobno stanovanje v takratni izmeri 56,25 m2, v naravi dvosobno
stanovanje z oznako 20/I. nadstropje št. 37,
lociranem v stanovanjskem bloku M7 Zavrti. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagateljice do celote, na podlagi
prodajne pogodbe, ki sta jo sklenila in dogovorila Musić Hakija, takrat Levčeva ulica
14, Mengeš, kot prodajalec ter Javh Nada,
Murnova 16, Mengeš, kot kupovalka.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od

objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listin, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 27. 12. 2006
Dn 343/2006
Os-36767/06
Pri Okrajnem sodišču v Idriji, na predlog
predlagatelja Dejana Novakoviča, Vodnikova 10, Idrija, teče postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne
pogodbe št. 251-1264/9-ZB z dne 5. 12.
1991, sklenjene med prodajalcem Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije, Ljubljana, Moše Pijadejeva 41 in kupcem Ivanko Ozbič, EMŠO
2306912505145, nazadnje stanujočo Gregorčičeva 41, Idrija, za prodajo nepremičnine – stanovanja št. 4, v I. nadstropju v
izmeri 19,24 m2, s kletnim prostorom št. 4
v izmeri 7,42 m2, v stanovanjski stavbi v
Idriji, Gregorčičeva ul. 41, z identifikacijsko
številko 2357-1721-4, stoječe na parc. št.
2284 te k.o., vpisano pri vl. št. 1753/5 k.o.
Idrija mesto, na podlagi katere bo možna
vknjižba lastninske pravice v korist osebe z
imenom: Dejan Novakovič, Vodnikova 10,
Idrija, EMŠO 1706977500323.
Sodišče s tem oklicem poziva morebitne
imetnike pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v roku dveh mesecev od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Idriji
dne 13. 12. 2006
Dn 2482/2006
Os-35704/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljic Bürger
Erike in Bürger Nine, obe Lesjakova ul. 52a,
Maribor, ki ju zastopa odvetniška pisarna
Ivan Gorjup iz Maribora, Ulica Vita Kraigherja 1, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini – stanovanju z ident. št. 2.E,
v stanovanjskem objektu Lea, stoječem na
parc. št. 468/3, k.o. Kaplja vas, na naslovu
Moste 63C, vpisanem v podvl. št. 754/2, k.o.
Kaplja vas, na predlagateljici tega postopka,
izdalo sklep Dn št. 2482/2006 z dne 3. 11.
2006, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 26. 1.
2006, sklenjene med Kegral proizvodnja,
storitve, trgovina d.o.o., Dunajska 158, Ljubljana, kot prodajalcem ter Bürger Nino
in Eriko, obe Lesjakova 52a, Maribor, kot
kupcema, za stanovanje z ident. št. 2.E in
shrambo z ident. št. 12.E, v stanovanjskem
objektu Lea, Moste 63c, ki se nahaja v pritličju, v izmeri 50,37 m2, za kupnino v znesku
23,000.000 SIT.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Bürger Erike in Bürger Nine, obe Lesjakova
ul. 52a, Maribor.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
Bürger Erike in Bürger Nine.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 11. 12. 2006
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Dn 2584/2006
Os-35705/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Adorvić Muja, Zikova ul. 5, Kamnik, ki ga zastopa
odvetnica Judita Učakar Rženičnik, Steletova 8/a, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice, na dvosobnem stanovanju z balkonom,
v petem nadstropju z oznako 32 in klet z
oznako 32, na naslovu Zikova 5, Kamnik,
vpisanem v podvl. št. 2824/32, k.o. Kamnik,
na predlagatelja tega postopka izdalo sklep
Dn št. 2584/2006 z dne 3. 11. 2006, za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – menjalne pogodbe dne 30. 8. 1985:
– prva pogodbena stranka, uporabnik
in razpolagalec dvosobnega stanovanja št.
32/V, v stanovanjskem bloku A3K II, v stanovanjski soseski BS2 Perovo v Kamniku,
na zemljišču, parc. št. 746/2, 746/11, 747/2,
k.o. Kamnik;
– druga pogodbena stranka lastnik stanovanjske hiše v Kamniku, Usnjarska c. 6,
ki leži na parc. št. 36/12, vpisani pri vl. št.
181, k.o. Kamnik, v zemljiški knjigi vknjižena
pravica uporabe parc. št. 36/12, stavbišče in
dvorišče in parc. št. 36/3, sadovnjak.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Adrović Muja, Zikova ul. 5, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
Adrović Muja.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 11. 12. 2006
Dn 302/2006
Os-35706/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Šercer
Bojana, Kovinarska c. 20, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini E.6,
stanovanje št. 6, v 1. nadstropju večstanovanjskega objekta v Kamniku, Kovinarska
cesta 20, vpisanem v podvl. št. 2814/6, k.o.
Kamnik, na predlagatelja tega postopka izdalo sklep Dn št. 302/2006 z dne 9. 10.
2006, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe z dne 17. maja 1964,
sklenjene med Bešter Alojzom in dr. Bešter
Maro, oba Kovinarska 20, Kamnik, prej Kamnik, Perovo 10, kot prodajalcema in Košir
Zofijo, Kovinarska 20, Kamnik, kot kupovalko, za stanovanje v hiši na parc. št. 752,
k.o. Kamnik, ki obsega kuhinjo, shrambo,
sobo, podstrešni prostor, drvarnico v posebni stavbi na dvorišču, in sicer drugi drvarnični prostor gledano od hiše proti drvarnici, za
kupnino 485.000 DIN,
– kupne pogodbe z dne 15. 9. 1970,
sklenjene med Košir Zofijo, Kovinarska 20,
Kamnik, kot prodajalko in Gorjup Marijo, Kidričeva 22, kot kupovalko, za stanovanje
v hiši Kovinarska 20, Kamnik, stoječe na
parc. št. 752, k.o. Kamnik, pripisani v vl. št.
345, k.o. Kamnik, ki obsega kuhinjo v izmeri
11,10 m2, shrambo v izmeri 9,24 m2, sobo
v izmeri 17,77 m2 ter podstrešni prostor v
izmeri 8,50 m2 in drvarnico v posebni stavbi
na dvorišču in to drugi drvarnični prostor,
gledano od hiše proti drvarnici v izmeri 6 m2,
za kupnino v znesku 28.500 DIN,
– darilne pogodbe z dne 7. 3. 1988,
sklenjene med Gorjup Marijo, Kovinarska
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20, Kamnik, kot darovalko in Gorjup Jožetom, Zikova 5, Kamnik, kot obdarjencem,
za stanovanje v hiši v Kamniku, Kovinarska
20, stoječi na parc. št. 752/2, vpisani v vl.
št. 345, k.o. Kamnik, ki obsega kuhinjo v
izmeri 11,10 m2, shrambo v izmeri 9,24 m2,
sobo v izmeri 17,77 m2 in podstrešni prostor v izmeri 8,50 m2 ter drvarnico v posebni stavbi na dvorišču in to drugi drvarnični prostor, gledano od hiše proti drvarnici
v izmeri 6 m2, vrednost darila predstavlja
1,000.000 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Šercer Bojana, Kovinarska c. 20, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
Šercer Bojana.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 11. 12. 2006
Dn 2184/2006
Os-35707/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Ahmetaj Ramadana, Zikova 1, Kamnik,
ki ga zastopa Stupo d.o.o., Kamnik, Maistrova 16, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini 2.E, stanovanje vpisano v
podvl. št. 2825/2, k.o. Kamnik, na predlagatelja tega postopka, izdalo sklep Dn št.
2184/2006 z dne 24. 10. 2006, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 385-I/91
z dne 20. 12. 1991, sklenjene med Občino
Kamnik, kot prodajalcem in Žertek Petrom
in Žertek Marjeto, oba Zikova 1, Kamnik,
kot kupcema za stanovanje v stanovanjski
hiši Zikova 1, Kamnik, parc. št. 761/14, k.o.
Kamnik, ki v izmeri obsega sobo 14,36 m2,
sobo 16,24 m2, kuhinjo 14,07 m2, kopalnico in WC 3,84 m2, predsobo 6,52 m2, ložo
3,51 m2 in klet 2,32 m2, za kupnino v znesku
1,362.309 SIT.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Ahmetaj Ramadana, Zikova 1, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
Ahmetaj Ramadana.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 11. 12. 2006
Dn 2312/2006
Os-35708/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Šimenc Marije, Matije Blejca 8, Kamnik, ki jo
zastopa odvetnica Simona Štrajhar, Miklošičeva 18, Ljubljana, za vknjižbo lastninske
pravice, na nepremičnini ident. št. 14.E, stanovanje vpisano v podvl. št. 1733/14, k.o.
Podgorje, na predlagateljico izdalo sklep
Dn št. 2312/2006 z dne 24. 10. 2006, za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 302/77 z dne 20. 1. 1977, sklenjene
med SGP Graditelj Kamnik, Maistrova 7,
Kamnik, kot prodajalcem in Šimenc Marijo,
Dolsko 20, Dol pri Ljubljani, kot kupovalko, za enosobno stanovanje 2/II. nadstropje
– južno stopnišče, Bakovnik – jug B-5, parc.
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št. 1240/2 in 1241/1, k.o. Podgorje. Stanovanje obsega v izmeri predprostor 3,20 m2,
kopalnico + WC 4,40 m2, kuhinjo in jedilni kot 12,90 m2, spalnico 15,20 m2, balkon
1,07 m2 in kletno shrambo 1,40 m2, za kupnino 267.995 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Šimenc Marije, Matije Blejca 8, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
Šimenc Marije.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 11. 12. 2006
Dn 32293/2004
Os-34081/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Marije Hočevar, Gotska 2, Ljubljana, ki jo zastopata Mirjan Kuhelj in Dragica Kuhelj, odvetnika v Ljubljani,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje številka 16 v 1. nadstropju, Gotska ulica
2, Ljubljana, z identifikatorjem 16.E, vpisanem v podvložku št. 3017/16, v katastrski
občini Dravlje, dne 15. 9. 2006, pod opr. št.
Dn 32293/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe med Poslovnim združenjem
Giposs, Ljubljana, kot prodajalcem in Depoli
Marjanom, Rožna dolina cesta X, številka
30, z dne 19. 11. 1970.
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 23. 11. 2006
Dn 29049/2004
Os-34084/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Ladislava in Marije
Koncilja, Glinškova ploščad 21, Ljubljana,
ki ju zastopa Otium d.o.o., Ljubljana, Lili
Novy 34, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje št. 8, identifikacijske številke
1734-1187-24 v izmeri 58,70 m2, v stavbi
na Glinškovi ploščadi 21 v Ljubljani, stoječi na parcelah št. 1001/6 in 1000/8, vse
katastrska občina Ježica, dne 9. 10. 2006,
pod opr. št. Dn 29049/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– pogodbe št. 2/79-05/20-77 z dne 11. 1.
1979, ki sta jo sklenila prodajalec Splošno
gradbeno podjetje Grosuplje, n.sol.o., ki ga
je zastopal generalni direktor Alojz Zupančič in kupca Olga ter Marjan Bucik, Cesta
XVI/18, Ljubljana–Polje, za nepremičnino,
stanovanje št. 8, v prvem nadstropju na
Glinškovi ploščadi 21, Ljubljana, stoječe na
parc. št. 100/1 in 1000/1, k.o. Ježica,
– darilne pogodbe z dne 7. 10. 1980,
sklenjene med darovalko Olgo Bucik, rojeno
27. 4. 1931, stanujočo Cesta XVIII/16, Ljubljana in obdarovanko Lidijo Bucik, roj. Anžur, rojeno 2. 9. 1959, stanujočo Glinškova
ploščad 21/I, 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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 11. 2006
Dn 27535/2003
Os-34085/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Emila
Temimoviča, Mucherjeva ulica 2, Ljubljana,
ki ga zastopa Otium d.o.o., Ulica Lili Novy
34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za dvosobno stanovanje št. 34 v V.
nadstropju, Mucherjeva ulica 2, Ljubljana,
z identifikatorjem 94.E, balkon v V. nadstropju, Mucherjeva ulica 2, Ljubljana, z identifikatorjem 95.E, oba vpisana v podvložku
št. 2889/34, v katastrski občini Stožice, dne
19. 9. 2006, pod opr. št. Dn 27535/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe z dne 13. 7. 1973, o
prodaji nepremičnine, 1 1/2 sobnega stanovanja tipa »Ea« v lameli 2 Mala ulica
BS-7 Ljubljana Bežigrad, sklenjene med
Splošnim gradbenim podjetjem Stavbenik
Koper, kot prodajalcem in Laznik Bogdanom in Laznik Alenko, kot kupcema,
– pogodbe o razdelitvi solastnine z dne
18. 10. 1993, sklenjene med Hafner Darjo
in Hafner Miho v zvezi z nepremičnino, stanovanjem št. 34 v V. nadstropju, Mucherjeva ulica 2, Ljubljana, z identifikatorjem
94.E, balkon v V. nadstropju, Mucherjeva
ulica 2, Ljubljana, z identifikatorjem 95.E,
oba vpisana v podvložku št. 2889/34, katastrska občina Stožice.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 11. 2006
Dn 26878/2005
Os-34547/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Janžekovič Helene, Celovška cesta 147,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje številka 41 v 7. nadstropju,
Celovška 147, Ljubljana, z identifikatorjem
196.E in pomožni prostor št. 41 v kleti,
Celovška 147, Ljubljana, z identifikatorjem
197.E, vpisano v podvl. št. 26878/2005,
katastrska občina Zgornja Šiška, dne 25. 9.
2006, pod. opr. št. Dn 1792/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 1308/9
z dne 2. 8. 1966, sklenjene med SGP Stavbenik, kot prodajalec in Pokorn Jožetom,
Celovška 147, Ljubljana, kot kupcem, za
stanovanje št. 41, sedaj vpisano v podvl.
št. 2180/100, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
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pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v
korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 11. 2006
Dn 30715/2005
Os-34548/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Iztoka
Lacijana, Chengdujska cesta 2, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 8, Chengdujska cesta 2, Ljubljana,
z identifikatorjem 8.E, vpisan v podvložek
št. 2165/8, v katastrski občini Slape, dne
16. 10. 2006, pod opr. št. Dn 30715/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe številka 010728/86, ki sta jo sklenila prodajalec Gradbeno podjetje Grosuplje,
n.sol.o., Grosuplje, Taborska cesta 13, zastopanem po Zavodu za izgradnjo Ljubljane,
TOZD Inženiring, Ljubljana, zastopanem po
direktorju Slavku Bajtu in kupovalka Mladinska knjiga, TOZD Knjigarne in papirnice,
Titova 3, zastopana po direktorju Francu
Kovaču, za stanovanje št. 8, v 2. nadstropju,
v Chengdujski cesti 2, v Ljubljani.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 11. 2006
Dn 17754/2006
Os-34551/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kvantum d.o.o., Martinova ulica 2, Ljubljana, ki
ga zastopa odvetnica Katarina Benedik iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino parc. št. 1918, vpisanem v
vložek št. 1264, v katastrski občini Vič, dne
9. 10. 2006, pod opr. št. Dn 17754/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– prodajne pogodbe z dne 20. 11. 2002,
ki sta jo sklenila prodajalec Gorazd Gregorin, Martinova ulica 2, Ljubljana, EMŠO
2701961500201 in kupec Dejan Donko, Na
Brezno 42, Brezovica pri Ljubljani, EMŠO
0108974500707, za nepremičnino na Martinovi ulici 2, Ljubljana, stoječi na parc. št.
1918, vpisani v vložek št. 1264, katastrske
občine Vič,
– dodatka k prodajni pogodbi z dne
20. 11. 2002, sklenjenega dne 13. 1. 2004,
med prodajalcem Gorazdom Gregorinom, Martinova ulica 2, Ljubljana, EMŠO
2701961500201 in kupcem Dejanom Donkom, Na Brezno 42, Brezovica pri Ljubljani,
EMŠO 0108974500707.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 11. 2006

Dn 22627/2006
Os-34553/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Maje Konečnik, Pameče 71, Slovenj Gradec, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino vpisano v podvložek
št. 4323/16, v katastrski občini Kašelj, dne
16. 10. 2006, pod opr. št. Dn 22627/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, ki sta jo sklenila Završnik Rudolf,
Polje 225, kot kupec in Papirnica Vevče, kot
prodajalec,
– kupoprodajne pogodbe z dne 14. 4.
1971, ki sta jo sklenila Kolbe Franc, Zaloška
83, Ljubljana, kot kupec in Završnik Rudolf,
Vevče 38, Ljubljana, kot prodajalcem,
– kupoprodajne pogodbe z dne 1. 6.
1977, ki sta jo sklenila Beltram Nevina, Zaloška cesta 78A, Ljubljana, kot kupec in Kolbe
Franc, Vevče 38, Ljubljana, kot prodajalec,
za dvosobno stanovanje v 1. nadstropju, na
naslovu Vevče 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 28. 11. 2006
Dn 25404/2005
Os-34554/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Mesuda Kreštića,
Cesta 30. avgusta 3, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 3,
z identifikatorjem 29.E in shrambe št. 3,3 z
identifikatorjem 30.E, vse vpisano v vložek
številka 4323/15, v katastrski občini Kašelj,
dne 9. 10. 2006, pod opr. št. 25404/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe z dne 14. 4. 1972, ki
sta jo sklenila prodajalec Vlado Kocjančič,
V Vevčah 38, Ljubljana in kupca Bogo in
Marija Lokar, oba v Vevčah 37, Ljubljana,
za nepremičnino, dvosobno stanovanje v
pritličju desno stanovanjskega bloka na naslovu V Vevčah 38 (sedaj Cesta 30. avgusta
3), Ljubljana,
– kupne pogodbe z dne 28. 2. 1976, ki
sta jo sklenila prodajalca Bogo in Marija Lokar, oba V Vevčah 37, Ljubljana ter kupec
Viktor Bukovec, Nahtigalova 1, Ljubljana,
za nepremičnino, dvosobno stanovanje v
pritličju desno stanovanjskega bloka na naslovu V Vevčah 38 (sedaj Cesta 30. avgusta
3), 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 11. 2006
Dn 26764/2003
Os-34555/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
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zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mira
Vidmarja, Švabičeva 1, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Matjaž Cunder iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 14, z identifikatorjem 14.E,
vpisanem v podvložek številka 5411/14, v
katastrski občini Trnovsko predmestje, dne
9. 10. 2006, pod opr. št. Dn 26764/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o skupni graditvi stanovanjskega objekta C, med Švabičevo in Ziherlovo ulico, v soseski VS-1 Trnovo, št. 192/79
z dne 25. 6. 1979, ki so jo sklenili: Zavod za
urejanje stavbnih zemljišč Vič, p.o. Ljubljana, ki ga je zastopal direktor Jože Lekšan
in ostali,
– gradbene pogodbe o gradnji stanovanjskega bloka C, med Švabičevo in
Ziherlovo ulico, v soseski VS-1 Trnovo z
dne 8. 10. 1979, sklenjene med strankami
pogodbe o skupni graditvi stanovanjskega
objekta C, med Švabičevo in Ziherlovo ulico, v soseski VS-1 Trnovo, št. 192/79 z dne
25. 6. 1979, kot investitorji in Gradbenim
podjetjem Tehnika, Vošnjakova 8, Ljubljana, ki ga zastopa gl. dir. Marko Šerkl, kot
izvajalcem.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 11. 2006
Dn 4336/2005
Os-34556/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Simone Bevc Vukoja in Petra Vukoja, oba Reboljeva ulica 14, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje številka 21 v
III. nadstropju, s shrambo št. 14/21 v kleti,
Reboljeva ulica 14/16, Ljubljana, z identifikatorjem 22.E, vpisano v podvložek št.
2943/22, katastrska občina Stožice, dne
25. 9. 2006, pod opr. št. Dn 4336/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
81/78 z dne 16. 1. 1978, sklenjene med GP
Giposs Ljubljana, Dvoržakova 5 in Habula
Ivanom ter Habula Vero, Planinska cesta
22, Ljubljana, za dvosobno stanovanje št.
21, na Reboljevi ulici (sedaj vpisano v podvl. št. 2943/22, k.o. Stožice).
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 11. 2006
Dn 11752/2005
Os-34855/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Klemna Riharja, Chengdujska cesta 4, Ljubljana, ki ga zastopa Katarina Benedik, odvetnica v Ljubljani, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
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listine, za stanovanje št. 2, na naslovu
Chengdujska cesta 4 v Ljubljani, z identifikatorjem 27.E, vpisanem v podvložku št.
27.E, v katastrski občini Slape, dne 15. 9.
2006, pod opr. št. Dn 11752/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 22. 10. 1991, med Rihar dr. Jožetom,
rojenim 17. 4. 1914 in Rihar Vero, rojeno 18. 10. 1920, oba Rožna dolina cesta
XIX/2, Ljubljana, kot kupcema, z Glogovac
Natašo, Chengdujska 4, Ljubljana, rojena
4. 2. 1965, kot prodajalko,
– kupoprodajne pogodbe št. 010663/86
z dne 5. 6. 1986, sklenjene z Glogovac
Lidijo, rojeno 24. 6. 1943 in Glogovac Branislavom, rojenim 24. 9. 1938, oba Bratov
Učakar 138, Ljubljana, kot kupcema, s prodajalcem Gradbenim podjetjem Grosuplje,
n.sol.o., Grosuplje, Taborska 13.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 11. 2006
Dn 10472/2004
Os-35693/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Antona Suvalja, Moškričeva 44, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini
z identifikatorjem 00380/077 in 00380/008,
v katastrski občini Štepanja vas, dne
11. 10. 2006, pod opr. št. Dn 10472/2004
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o
prodaji stanovanja, sklenjene med prodajalcem Saturnus Ljubljana, Letališka cesta
17, Ljubljana in kupovalko Marico Jozič, za
stanovanje številka 19, v Moškričevi 44,
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2006
Dn 26077/2005
Os-35696/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Bratkovič Andreja, Zdolska cesta 35, 8270
Krško, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje št. 29 v 7. nadstropju, z
identifikatorjem 25.E, vpisanem v podvložek številka 4337/27, v katastrski občini
Zgornja Šiška, dne 19. 5. 2006, pod opr.
št. Dn 26077/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine,
– verige pogodb, od pogodbe, ki jo je
sklenil prodajalec Ingrad Koncern, gradbeništvo, inženiring, proizvodnja, d.o.o.,
Lava 9, Celje, pa do pogodbe, kjer je kupec Tončka Sansoni, Rožna dolina, Cesta
VII/31, Ljubljana, za stanovanje št. 29 v 7.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nadstropju, z identifikatorjem 25.E na naslovu Celovška 140, Ljubljana, vpisanem
v podvložek št. 4337/27, katastrska občina
Zgornja Šiška,
– kupoprodajne pogodbe z dne 4. 4.
1979, ki sta jo sklenila prodajalec Sansoni Tončka, roj. 15. 2. 1925, Rožna dolina,
Cesta VIII, št. 31, Ljubljana in kupec Mager Bernardka, roj. 12. 5. 1950, Stražišče
14, Ravne na Koroškem, za stanovanje v
7. nadstropju trakta B členjenih stolpnic,
ki stojijo na parc. št. 160/3 in 1873/2, k.o.
Zgornja Šiška, na naslovu Celovška cesta
140 v Ljubljani,
– kupoprodajne pogodbe z dne 17. 6.
1981, ki sta jo sklenila Mager Bernardka,
roj. 12. 5. 1950, Celovška 140, Ljubljana
in kupec Skubin Boris, roj. 13. 8. 1953, Jesenkova 2, Ljubljana, za stanovanje št. 29
v 7. nadstropju, ki stoji na parc. št. 160/3
in 1873/2, k.o. Zgornja Šiška, na Celovški
cesti 140 v Ljubljani,
– kupoprodajne pogodbe z dne 27. 5.
1983, ki sta jo sklenila prodajalec Skubin
Boris, roj. 13. 8. 1953, Celovška 140, Ljubljana in Bratkovič Andrej, roj. 25. 2. 1966,
Aškerčeva 6, Krško, za stanovanje št. 29
v 7. nadstropju stolpnice, ki stoji na parc.
št. 160/3 in 1873/2, k.o. Zgornja Šiška, na
Celovški cesti 140 v Ljubljani.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2006
Dn 17043/2005
Os-35697/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Taxgroup, d.o.o., Ul. Lojzeta Spacala 30,
Ljubljana, ki ga zastopa direktor Klemen
Šešok, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje številka 3, z identifikatorjem 3.E,
vpisanem v podvložek številka 4394/9, v
katastrski občini Zgornja Šiška in atrij (dvorišče) s parcelno številko 1065/152, dne
23. 10. 2006, pod opr. št. Dn 17043/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
402361106 z dne 24. 9. 2002, sklenjene
med Imos Inženiring, d.d., Ljubljana, Linhartova 13, ki ga zastopa direktor Branko
Kastelic in Vegrad, d.d., gradbeno industrijsko podjetje, Prešernova 9a, Velenje,
ki ga zastopa direktorica Hilda Tovšak in
Imos, Investicijske gradnje, d.d., Ljubljana,
Dunajska 56, ki ga zastopa v.d. direktorica
Maja Fišinger, za stanovanje št. 3, z identifikatorjem 3.E, vpisano v podvložek številka 4394/9, katastrska občina Zgornja Šiška
ter aneksa št. 2 k pogodbi št. 402361106 z
dne 19. 9. 2003.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2006

Dn 1620/2001
Os-35700/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marinič Karla, Šarhova 30, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
pomožni prostor – garažni boks v pritličju
desno št. 24, Ulica Pohorskega bataljona,
Ljubljana, v izmeri 12,48 m2, vpisanim v
podvložek številka 1436/24, z identifikatorjem 24.E, v katastrski občini Brinje I, dne
17. 5. 2005, pod opr. št. Dn 1620/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 26. 10.
1966, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim podjetjem Bežigrad, Ljubljana,
Vojkova 1, ki ga zastopa direktor Jože Črnugelj in kupcem Brankom Pikuničem, Ljubljana, Šarhova 22, za garažni boks št. 24
v objektu A, na soseski S-VI-Bežigrad-Brinje, ki stoji na parceli št. 246/3, k.o. Brinje,
– menjalne in kupne pogodbe z dne
22. 10. 1971, sklenjene med Pikunič Brankom, roj. 11. 5. 1932, iz Ljubljane, Šarhova
22 in Centa Jožetom, roj. 6. 5. 1945, Osredek 2, Rob na Dolenjskem, sedaj stanujočim Ljubljana, Ulica bratov Miklič 13, za
garažni boks št. 24 v objektu A, na soseski
S-VI-Bežigrad-Brinje, ki stoji na parceli št.
246/3, k.o. Brinje.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2006
Dn 16051/2004
Os-35701/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Petkovšek Maje, Tržaška cesta 47, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje številka 27 v 5. nadstropju, v izmeri
43,38 m2, z identifikatorjem 02761/023, vpisanem v podvložek številka 4205/1, v katastrski občini Vič, dne 23. 10. 2006, pod opr.
št. Dn 16051/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o razdelitvi stanovanja št.
27 v 5. nadstropju, v izmeri 43,38 m2, z
identifikatorjem številka 02761/023, vpisano v podvložek številka 4205/1, katastrska
občina Vič, ki je bila sklenjena med Ivico
Petkovšek (kot prvo pogodbeno stranko) in
Vidom Petkovškom (kot drugo pogodbeno
stranko) prodajalcem.
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 10737/2005
Os-35702/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Franca Jožefa Kuntariča in Danijele Kuntarič, Krpanova ul. 2, Celje, ki ju zastopa
pooblaščenka Nadja Kuntarič, Linhartova
c. 19, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje številka 10, z identifikatorjem 167.E, vpisanem v podvložek številka 3763/167, v katastrski občini
Bežigrad, dne 29. 9. 2006, pod opr. št.
Dn 10737/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o kupoprodaji stanovanja z
dne 26. 10. 1988, sklenjene med Janezom
Vrhovcem iz Ljubljane, Linhartova 19, kot
prodajalcem in Mihom Šorlijem iz Ljubljane, Vrščajeva 10, kot kupcem, o prodaji
stanovanja št. 10, v stavbi na Linhartovi 19
v Ljubljani in pogodbe o kupoprodaji stanovanja z dne 22. 5. 1990, sklenjene med
Mihom Šorlijem iz Ljubljane, Linhartova 19,
kot prodajalcem ter Jasmino Stojanovo in
Sašom Stevanovičem, oba iz Ljubljane,
Prušnikova 8, kot kupcema, o prodaji stanovanja št. 10, v stavbi na Linhartovi 19 v
Ljubljani.
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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2006
Dn 7507/2005
Os-35703/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marije Filač, Dom starejših občanov Trebnje, Stari trg 68, Trebnje, ki jo zastopa
Marija Rener, Livada 5, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za garažo številka 46 v pritličju, Drenikova in Mazijeva,
Ljubljana, z identifikatorjem 46.E, vpisana
v podvložek številka 2128/46, v katastrski
občini Zgornja Šiška, dne 16. 10. 2006,
pod opr. št. Dn 7507/2005, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o nakupu garaže
št. G-465 z dne 17. 8. 1967, sklenjene med
Giposs, Celovška 87, Ljubljana in Filač Marijo, Gasilska 19, Ljubljana, za garažo boks
št. 46, v objektu garaž Tripleks G ob Drenikovi ulici.
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 14124/2006
Ob-35838/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Minke Huremagič, Poklukarjeva ulica 12,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnine, vpisane v podvložek številka 4175/19, v katastrski občini Vič, dne
27. 10. 2006, pod opr. št. Dn 14124/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodaj-

ne pogodbe o prodaji stanovanja z dne
15. 11. 1991, št. 2408/1-06/91 in aneksa št.
1 z dne 31. 1. 1992, za stanovanje št. 18 v
14. nadstropju, Poklukarjeva 12, sklenjene
med Železniškim gospodarstvom Ljubljana, Kolodvorska 39 in Huremagič Minko,
Pokljukarjeva 12, 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 11. 12. 2006
Dn 31745/2004
Ob-35839/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Judite Tomšič, Ziherlova 6, Ljubljana, ki jo
zastopa Janez Zajc, odvetnik iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 23 v 3. nadstropju, Ziherlova 4,
Ljubljana, z identifikatorjem 23.E, vpisanem
v podvložek št. 5266/23, v katastrski občini
Trnovsko predmestje, dne 16. 10. 2006,
pod opr. št. Dn 31745/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z
dne 15. 9. 1992, št. 466-245/92 S.D., sklenjene med Občino Ljubljana Vič-Rudnik,
Trg MDB 7, Ljubljana, kot prodajalcem in
Begovič Ivanom, Ziherlova 4, Ljubljana, kot
kupcem, za stanovanje v 3. nadstropju v
bloku Ziherlova 4, Ljubljana (sedaj vpisano
v podvl. št. 5266/23, k.o. Trnovsko predmestje).
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 11. 12. 2006
Dn 37776/2004
Os-37180/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Zlate
Zelić, Cesta II. cesarjev 104/V, Ljubljana in
Niko Zelić, Ljubljanska 84/A, Domžale, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju v izmeri 23,78 m2, z
identifikatorjem 33.E in pomožnem prostoru v izmeri 0,35 m2, z identifikatorjem 34.E,
Celovška cesta 103, Ljubljana, vpisan v
podvložek št. 3937/23, v katastrski občini
Zgornja Šiška, dne 27. 7. 2006, pod opr.
št. Dn 37776/04, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 1551/65
z dne 10. 4. 1965, sklenjene med Skladom za zidanje stanovanjskih hiš občine
Ljubljana-Šiška, kot prodajalcem in Marijo
Košir, kot kupcem, za garsonjero št. 11 v
1. nadstropju, na naslovu Celovška 103,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravil-
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nost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2006
Dn 1467/2006
Os-1525/07
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
je po okrajni sodnici – svetnici Lidiji Pratnemer, s sklepom z dne 7. 12. 2006, Dn
št. 1467/2006, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 31. 5.
1994, sklenjene med Radeče papir d.d.,
Radeče, kot prodajalcem ter Darjo Srebot
in Jurijem Srebotom, oba stanujoča Verpete 4, Frankolovo, kot kupcema;
– aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne
31. 5. 1994, sklenjenega dne 18. 10. 2004,
med Radeče papir p.o., Radeče, kot prodajalcem ter Darjo Srebot in Jurijem Srebotom, oba stanujoča Verpete 4, Frankolovo,
kot kupcema.
Listini se nanašata na prodajo stanovanja št. 3.E, v izmeri 52,43 m2, Cesta na Roglo 11h, Zreče, vpisanega v vl. št. 1015/3,
k.o. Zreče, in sta se izgubili. Na navedeni
nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 11. 1. 2007
Dn 1342/2006
Os-1526/07
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
je po okrajni sodnici – svetnici Lidiji Pratnemer, s sklepom z dne 7. 12. 2006, Dn št.
1432/2006, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 9. 12. 1991, sklenjene med
Gozdnim gospodarstvom Celje, kot prodajalcem in Jožico Jurak, Vitanje 150, kot
kupcem;
– aneksa št. 1 z dne 27. 10. 1993, sklenjenega med Gozdnim gospodarstvom Celje, kot prodajalcem in Jožico Jurak, Vitanje
150, kot kupcem.
Listini se nanašata na prodajo stanovanja v 3. in 1. etaži, ident. št. 105-10, št.
10.E, v izmeri 61,33 m2, Na gmajni 6, Vitanje, vpisanega v vl. št. 474/10, k.o. Vitanje.
Pogodba se je po izjavi predlagatelja postopka izgubila. Na navedeni nepremičnini
je predlagana vknjižba lastninske pravice
v korist predlagatelja Antona Mlinška, Na
gmajni 6, Vitanje, EMŠO 2510944500885,
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 11. 1. 2007
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Dn 2800/2006
Os-35711/06
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, je v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Kovač Uroša z Vrhnike, Poštna ulica 3b,
ki ga zastopa odvetnica Lina Nagode Gogala z Vrhnike, Robova cesta 6, dne 6. 11.
2006, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 29. 3. 1994, sklenjene med
družbo Liko, družba za trgovino, finančni
inženiring, razvoj in proizvodnjo, d.o.o. Vrhnika, Tržaška 28, ki jo zastopa Kovač Friderik, dipl. oec., kot prodajalcem in Kovač
Urošem, roj. 20. 1. 1973, Vrhnika, Na Klisu
4b, kot kupcem, za stanovanje št. 14 v 4.
nadstropju, v izmeri 54,18 m2, klet št. 14 v
kleti, v izmeri 2,12 m2, na naslovu Vrhnika,
Poštna ulica 3b, z oznako 114.E, vpisanem
v podvl. št. 3857/30, k.o. Vrhnika.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Kovač Uroša, roj. 20. 1. 1973, z
Vrhnike, Poštna ulica 3b.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini prodajne pogodbe z dne 29. 3.
1994 oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 7. 12. 2006

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
N 17/2003
Os-242/07
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po
okrajni sodnici Mirjani Reberc, v nepravdni
zadevi predlagateljev 1. Andreja Kreseviča
in 2. Doris Kresevič, ki ju zastopa odvetnik
Danijel Starman iz Kopra, zoper nasprotne
udeležence 1. Lilijano Kresevič, 2. ml. Karmen Kresevič, obe Potok 7, Rijeka, Republika Hrvaška, 3. Ganfranca Gagliardone,
Torino, Via Einaudi 28, 10090 Rosta, 4. Marcela Kreseviča, Račice 66, zastopan po odvetniku Miranu Škrinjarju iz Ilirske Bistrice,
5. Vilmo Gojak, Račice 10, 6244 Podgrad,
6. Franca Kreseviča, neznanega bivališča v
ZDA, 7. Silvano Kresevič, Podgrad 24, 6244
Podgrad in 8. Danila Kreseviča, Račice 84,
6244 Podgrad, po predlogu za razdružitev
solastnine, sklenilo:
1. Francu Kreseviču, neznanega bivališča v ZDA, se na predlog predlagateljev postavi začasnega zastopnika, odvetnika Milana Volka iz Ilirske Bistrice, Bazoviška 19.
O postavitvi začasnega zastopnika obvesti sodišče Center za socialno delo v Ilirski
Bistrici.
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Sodišče oglas razglasi tudi na sodni deski.
Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika od dne izdaje
predmetnega sklepa pa vse do takrat, dokler predlagatelja ali nasprotni udeleženci
ali njihovi pooblaščenci ne nastopijo pred
sodiščem oziroma dokler CSD ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 10. 11. 2006
N 39/2004
Os-29053/06
Okrajno sodišče v Brežicah je v nepravdni zadevi predlagajoče stranke Republike
Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek Novo mesto,
Vrhovčeva 18, Novo mesto in nasprotnega
udeleženca Matjašić Jureta, Otruševac 12,
Samobor, Republika Hrvaška, zaradi predloga za odmero odškodnine sklenilo:
nasprotnemu udeležencu Matjašić Juretu, Otruševac 12, Samobor, Republika
Hrvaška, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 37. členom Zakona
o nepravdnem postopku (ZNP), postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnika Branka Rožmana, Černelčeva c. 3,
Brežice.
Začasni zastopnik bo zastopal nasprotnega udeleženca vse do tedaj, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 6. 10. 2006
II P 1771/2006
Os-36727/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Tatjani Turk Pilič, v pravdni zadevi tožeče
stranke Univerze v Ljubljani, Veterinarska
fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana, ki jo zastopa Lea Trpin, odvetnica v Ljubljani, zoper
toženo stranko Savana Kovačeviča, Pokopališka ulica 13, Ljubljana, zaradi razveljavitve pogodbe in izselitve ter izpraznitve iz
stanovanja (pcto 937.072 SIT), 26. 9. 2006
sklenilo:
toženi stranki Savanu Kovačeviču se
postavlja začasno zastopnico, odvetnico
Bieserko Avsec, Dalmatinova 2, Ljubljana,
ki bo zastopala toženo stranko v tem postopku.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 2006

Oklici dedičem
D 269/2005
Os-35466/06
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v
teku zapuščinski postopek po pokojni Heleni
(Jeli) Topol, rojeni Hanzir, oba smrti stari 70
let, nazadnje stanujoči Sv. Križ 78, Šenkovec, Republika Hrvaška.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine po pokojni Heleni (Jeli) Topol,
da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Brežicah, v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 7. 12. 2006

Oklici pogrešanih
N 31/2006
Os-7/07
Anton Udovič pok. Pavla in Jožefe Udovič, roj. 28. 4. 1904 v Novokračinah, Novokračine 57, 6254 Jelšane, je v letih 1927/28
odšel v tujino in nazadnje živel na naslovu
Montevideo, Ul. Siracuza 2208, Carasco,
Urugvaj, po letu 1951 o njem ni več glasu,
vendar o njegovi smrti listinskega dokaza
ni, se poziva vse, ki kaj vedo povedati o
njegovem življenju ali smrti, da v roku treh
mesecev od objave tega oklica to sporočijo
sodišču ali skrbnici Ljubi Uljan, Zabiče 30/b,
6250 Ilirska Bistrica, sicer bo sodišče po
izteku navedenega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Predlagatelj postopka je Mirivoj Udovič,
Novokračine 57, 6254 Jelšane.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 28. 12. 2006
N 25/2006
Os-295/07
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagateljev 1. Golob Ivana in 2. Golob Davorina, oba Velika pot 1,
Solkan, ki ju zastopa odv. Gregor Hrvatin iz
Nove Gorice, zoper nasprotnega udeleženca Gomišček Mateja, zaradi predloga za
razglasitev pogrešanega za mrtvega, izven
naroka, dne 8. 1. 2007 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
nasprotnemu udeležencu Gomišček Mateju postavi začasno zastopnico, odv. Branko Mevlja Turk iz Nove Gorice, katera bo
udeleženca zastopala v nepravdni zadevi N
25/2006 pred sodiščem, vse dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, sodišču ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 1. 2007
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 2554/2006
Rg-282/07
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba Biterm, proizvodnja termostatov, d.o.o. Bistrica ob Sotli, Hrastje 2/a,
preneha po skrajšanem postopku o sklepu
družbenikov z dne 14. 12. 2006.
Premoženje družbe ostane družbenikoma Danfoss International A/S, Nordborgvej
81, Nordborg, Danska in Gorenje, Gospodinjski aparati, d.d., Partizanska 12, Velenje, ki prevzameta obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je 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 Celju
dne 22. 12. 2006
Srg 13661/2006
Rg-36692/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Studio
Košmrlj in ostali, podjetje za audio-video
produkcijo in marketing, d.n.o., Ljubljanska,
Kumrovška 11, objavlja sklep:
Studio Košmrlj in ostali podjetje za audio-video produkcijo in marketing, d.n.o.,
Ljubljana, Kumrovška 11, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
14. 11. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Bolčina Žgavec Nataša,
Ajdovščina, IV. Prekomorske brigade 68
in Košmrlj Anton, Sodražica, Kržeti 10, 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 13267/2006
Rg-36698/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Mak Kadrieski &
Co. Gradbeništvo in storitve, d.n.o., Ljubljana, Kamniška ulica 25, objavlja sklep:
družba Mak Kadrieski & Co. Gradeništvo in storitve, d.n.o. Ljubljana, Ka-

mniška ulica 25, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 23. 11.
2006.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Kadrieski Muamed in
Kadrieski Asan, oba stanujoča Struga, Labuništa, 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
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 13399/2006
Rg-154/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe TS 2 storitve in trgovina, d.o.o., Litostrojska cesta
40, Ljubljana, objavlja sklep:
družba TS 2 storitve in trgovina,
d.o.o., Litostrojska cesta 40, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 20. 11. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družbeniki so: Glavatskiy Valeriy Borisovič, Bulevar, Jana Rajnisa št. 28, Moskva, Kurmanšek Boštjan, Gorjuša 2A,
Dob in Pilko Andrej, Sneberska cesta 72,
Ljubljana, ki prevzemajo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenike.
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 12984/2006
Rg-229/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Računovodska hiša Blatnik d.o.o., Resljeva 32,
Ljubljana, ki jo zastopa notar Andrej Škrk iz
Ljubljane, Dunajska 56, objavlja sklep:
družba Računovodska hiša Blatnik
d.o.o., Resljeva 32, Ljubljana, reg. št. vl.
1/34082/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 20. 11.
2006.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Družabnika sta Blatnik Marko, Resljeva 32, Ljubljana in Blatnik Polde, Škocjan
49, Turjak, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah – 1 dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 2006
Srg 14629/2006
Rg-231/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanja po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Mesarstvo
Pugelj, podjetje za proizvodnjo mesnatih izdelkov, trgovino in gostinstvo, d.o.o., Brezje pri Grosupljem 30, Grosuplje, objavlja
sklep:
družba Mesarstvo Pugelj, podjetje
za proizvodnjo mesnatih izdelkov, trgovino in gostinstvo, d.o.o., Brezje pri
Grosupljem 30, Grosuplje, reg. št. vl.
1/30159/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnika z dne 18. 12.
2006.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je Pugelj Franc, Kozinova cesta 17, Grosuplje, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 425. in 426. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1 dopusten ugovor v
15 dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 2007
Srg 13457/2006
Rg-1579/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Nomike računovodski in finančni inženiring,
d.o.o., Mengeš, Šubljeva 26, objavlja
sklep:
Nomike računovodski in finančni inženiring, d.o.o., Mengeš, Šubljeva 26,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 31. 12. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnica je Srna Notburga, Mengeš,
Šubljeva 26, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Stran

748 /

Št.

9 / 2. 2. 2007

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
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 16. 1. 2007
Srg 14164/2006
Rg-1580/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Virvista, visoke tehnologije, rešitve in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska cesta 130,
objavlja sklep:
Virvista, visoke tehnologije, rešitve in
storitve, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska cesta 130, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 15. 12. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Vehovar Daniel in Jadranka, oba stanujoča Ljubljana, Ulica
Gubčeve brigade 43, 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 16. 1. 2007
Srg 14786/2006
Rg-1583/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra družbe Ekojed podjetje za pripravo in prodajo hrane,
d.o.o., Ljubljana, Preglov trg 6, objavlja
sklep:
Ekojed podjetje za pripravo in prodajo hrane, d.o.o., Ljubljana, Preglov trg 6,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 27. 12. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnica je Suljić Alma, Preglov trg
6, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
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 16. 1. 2007
Srg 14789/2006
Rg-1584/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in iz-
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brisa iz sodnega registra družbe Bona avto
trgovina svetovanje d.o.o., Ljubljana, Tržaška cesta 2, ki jo zastopa notarka Dušica
Berden iz Ljubljane, objavlja sklep:
Bona avto trgovina, svetovanje d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška cesta 2, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 28. 12. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je Jakše Igor, Ljubljana, Soussenska ulica 28, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 1. 2007
Srg 14162/2006
Rg-1585/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra družbe Inpika.Com, telekomunikacije in računalništvo d.o.o., Ljubljana, Trubarjeva 44, ki jo
zastopa odvetnik Lamut Mitja iz Ljubljane,
objavlja sklep:
Inpika.Com, telekomunikacije in računalništvo d.o.o., Ljubljana, Trubarjeva
44, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 11. 12. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Marčič Andrej, Celje,
Ulica frankolovskih žrtev 27 in Mohorko
Ela, Radomlje, Pod hribom 9, 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 16. 1. 2007
Srg 00175/2007
Rg-1587/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Idrizoski
Gradbeno podjetje d.o.o., Ljubljana - Škofljica, Dolenjska cesta 293, objavlja sklep:
Idrizoski Gradbeno podjetje d.o.o.,
Ljubljana - Škofljica, Dolenjska cesta
293, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 14. 12. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Idrizoski Fadil, Makedoija, Nekdanja, Debar, Makedonija, Mogorče,
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 16. 1. 2007
Srg 2006/14710
Rg-1589/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja Air
d.o.o., Kotnikova 6, Ljubljana, ki ga zastopa
Jože Velušček, za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra
družbe Air d.o.o. Ljubljana, Kotnikova 6,
objavlja sklep:
družba Air informacijski inženiring
d.o.o. Ljubljana, Kotnikova 6, reg. št. vl.
1/15536/00, matična številka 5688710, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 28. 12. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je Jože Velušček, Kotnikova 13, Ljubljana, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena, v zvezi s 522. členom
Zakona o gospodarskih družbah - 1 dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži
družbenik, upniki ali pristojni državni organ.
Po preteku roka za ugovor bo registrsko
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 2007
Srg 1117/2006
Rg-35835/06
Družba General Trade Trgovinske storitve d.o.o., V Mlinu 18, Šempeter pri Gorici, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. vložka 1-2654-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljev družbe z dne 7. 12. 2006.
Ustanovitelja in družbenika družbe sta
Berlot Žarko, Pavšičevo naselje 16, Kromberk, Nova Gorica in Špacal Albin, Ob
Parku številka 11, Solkan, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v 15 dneh od dneva, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O
ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep
o prenehanju.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 12. 20076
Srg 2/2007
Rg-232/07
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
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po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Talijan in družbeniki,
zlate roke za nego in sprostitev d.n.o. Novo
mesto, Jakčeva 12, objavlja sklep:
družba Talijan in družbeniki, zlate
roke za nego in sprostitev d.n.o. Novo
mesto, Jakčeva 12, vpisana na reg. vl.
št. 1-3739/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 20. 12.
2006.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Srboljub Talijan, Smederevska Palanka, Šulejićeva 8, Natalija
Timotić, Novi Beograd, Gandijeva 35 a, Bojana Timotić, Novi Beograd, Gandijeva 35 a
in Nenad Timotić, Novi Beograd, Gandijeva
35 a, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se osnovni kapital 400.000 SIT in
preostalo premoženje družbe v celoti prenese na ustanovitelje: Srboljuba Talijana,
Natalijo Timotić, Bojano Timotić in Nenada
Timotića, vsi začasno stanujoči Maribor,
Pod vinogradi 33 b, v sorazmerju z vloženimi deleži.
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 Novem mestu
dne 8. 1. 2007
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Ahčan Aleš, Rateče 099, Rateče Planica,
potni list, št. P00371402, izdala UE Jesenice.
gnh-249139
Ameti Ljirim, Pirok, 91244 Pirok, potni
list, št. P00835678, izdala UE Kranj.
gnz-249396
Babič Franc, Gačnik 080C, Pesnica pri
Mariboru, potni list, št. P00621389, izdala
UE Pesnica. gnx-249298
Bah Cvetko, Dobležiče 036, Lesično,
potni list, št. P01050114, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnw-249399
Beširević Erolita, Ulica Vide Pregarčeve
010, Ljubljana, potni list, št. P00594584,
izdala UE Ljubljana. gnd-249293
Bizjak Dragica, Cankarjeva ulica 54,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 000119880. gnv-249100
Bratoš Darjo, Meljska cesta 040A,
Maribor, potni list, št. P00721416, izdala UE
Maribor. gns-249128
Dobravc Dejan, Prečna pot 004D,
Portorož – Portorose, potni list, št.
P00900724, izdala UE Piran. gne-249392
Dodič Boris, Markovščina 015A, Materija,
potni list, št. P00064395, izdala UE Sežana.
gnb-249395
Dupljak Omar, Streliška cesta 070,
Maribor, potni list, št. P01069972, izdala UE
Maribor. gnq-249130
Đorđević Vladimiramarija, Celovška cesta
122, Ljubljana, potni list, št. P00382450,
izdala UE Ljubljana. gnb-249145
Eržen Branka, Kajakaška cesta 036B,
Ljubljana – Šmartno, potni list, št. P00876589,
izdala UE Ljubljana. gnu-249401
Fedoruk Igor, Sketova ulica 003,
Ljubljana, potni list, št. P00005353, izdala
UE Ljubljana. gnl-249135
Gavrić Petar, Rusjanov trg 004,
Ljubljana, potni list, št. P00222688, izdala
UE Ljubljana. gnb-249295
Gorič Rok, Zgornje Gameljne 038,
Ljubljana – Šmartno, potni list, št. P00713365,
izdala UE Ljubljana. gnj-249137
Horvat Štefan, Frankfurt am Main,
Luthmerstrasse 004 65934 Frankfurt, potni
list, št. P00674081, izdala UE Murska
Sobota. gnk-249136
Hot Dino, Vojkova ulica 009, Piran –
Pirano, potni list, št. P01126928, izdala UE
Piran. gny-249397
Jokić Vlade, Borštnikova ulica 057,
Maribor, potni list, št. P00186562, izdala UE
Maribor. gni-249138
Jozelj Robert, Badjurova ulica 002, Litija,
potni list, št. P00872608, izdala UE Litija.
gnw-249299
Klemenčič Jožica, Črneča vas 017,
Kostanjevica na Krki, potni list, št.
P00026048, izdala UE Krško. gnf-249391
Krajnc Jožef, Šmartno ob Paki 113,
Šmartno ob Paki, potni list, št. P00299190,
izdala UE Velenje. gng-249140
Krajnc Marko, Hrenova ulica 027,
Ig, potni list, št. P00619393, izdala UE
Ljubljana. gnf-249291

Krtelj Filip, Šmarje 036, Šmarje, potni
list, št. P00338589, izdala UE Koper.
gnc-249394
Kumer Niko, Rusjanov trg 010, Ljubljana,
potni list, št. P00914694, izdala UE Ljubljana.
gnn-249133
Kurtović Mario, Bratovševa ploščad 019,
Ljubljana, potni list, št. P00856193, izdala
UE Ljutomer. gnx-249398
Logar Andrej, Ulica Sv. Barbare 013,
Idrija, potni list, št. P00497222, izdala UE
Idrija. gny-249147
Lovrenčič Julija, Alpska cesta 013, Bled,
potni list, št. P01187441, izdala UE MZZ.
gne-249142
Lovrenčič Špela, Alpska cesta 013, Bled,
potni list, št. P01064711, izdala UE MZZ.
gnd-249143
Marodi Marjan, Spuhlja 115A, Ptuj,
potni list, št. P01060717, izdala UE Ptuj.
gns-249403
Matul Miha, Mazijeva ulica 007,
Ljubljana, potni list, št. P00884218, izdala
UE Ljubljana. gnc-249144
Mavec Katarina, Iška 020, Ig, potni
list, št. P00596276, izdala UE Ljubljana.
gne-249292
Merlak Barbara, Alpska cesta 013, Bled,
potni list, št. P00078559, izdala UE MNZ.
gnf-249141
Mlinar Martina, Rovte 046A, Rovte, potni
list, št. P00278617, izdala UE Logatec.
gng-249390
Nuhanović Refika, Dolenjska cesta 250,
Škofljica, potni list, št. P00658165, izdala
UE Ljubljana. gnv-249300
Prelog Roman, Velika Bukovica 017,
Ilirska Bistrica, potni list, št. P00882793,
izdala UE Ilirska Bistrica. gno-249132
Pupič Želimir, Viniška cesta 18/b,
Črnomelj, maloobmejno prepustnico, št. AH
7124. gnp-249106
Robič Marjetamaja, Prešernova ulica
035, Trzin, potni list, št. P00210256, izdala
UE Domžale. gny-249297
Rojko Bojan, Ulica bratov Učakar 040,
Ljubljana, potni list, št. P00850955, izdala
UE Ljubljana. gnm-249134
Sambol Samo, Kovinarska ulica 001C,
Krško, potni list, št. P00590567, izdala UE
Krško. gng-249290
Sherifi Bukurije, Ob Suhi 019, Ravne na
Koroškem, potni list, št. P01061216, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnp-249131
Skaza
Katarina,
Stražica
006,
Frankolovo, potni list, št. P00545100, izdala
UE Celje. gnr-249129
Stipič Martin, Zaloška cesta 179,
Ljubljana – Polje, potni list, št. P00077992,
izdala UE Ljubljana. gnz-249296
Strel Janko, Knezov štradon 011,
Ljubljana, potni list, št. P01094690, izdala
UE Ljubljana. gnt-249402
Stunković Roman, Veliki Obrež 045,
Dobova, potni list, št. P00981001, izdala
UE Brežice. gnd-249393
Šerbinek Nataša, Ulica bratov Učakar
048, Ljubljana, potni list, št. P00219673,
izdala UE Ljubljana. gnz-249146
Štebe Gorazd, Storžiška ulica 023, Kranj,
potni list, št. P00020116, izdala UE Kranj.
gnh-249389

Tratnik Ksenja, Smednik 012, Raka,
potni list, št. P00485495, izdala UE Krško.
gnx-249148
Vargek Žan, Kajakaška cesta 036B,
Ljubljana – Šmartno, potni list, št. P01185874,
izdala UE Ljubljana. gnv-249400
Vuković Majda, Ulica Metoda Mikuža
018, Ljubljana, potni list, št. P00369262,
izdala UE Ljubljana. gnc-249294
Zakoč Robert, Gregorčičeva ulica 057,
Murska Sobota, potni list, št. P00328750,
izdala UE Murska Sobota. gnw-249149

Osebne izkaznice preklicujejo
Ahčan Aleš, Rateče 99, RatečePlanica, osebno izkaznico, št. 000312389.
gnj-249162
Arh Mirko, Nomenj 12/a, Bohinjska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000658920.
gni-249213
Avsec Saša, Prežganje 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001151365.
gnk-249261
Bartolić Lucijana, Škocjan 56, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000667162. gnd-249193
Bele Alojzija, Poljanska cesta 45/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001920724.
gnw-249274
Berglez Tatjana, Na Korošci 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002073818.
gnt-249277
Bevk Andraž, Rudno 34, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001841516.
gnd-249343
Bizjak Dragica, Cankarjeva ulica
54, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000853095. gns-249178
Bizjak Klavdija, Krožna pot 9, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001693994.
gnr-249354
Bizovičar Josip, Prešernova cesta 31,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001153777.
gnd-249218
Bohinc Ivana, Zgornji Brnik 60, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
000556749. gnr-249204
Bračič Niko, Trubarjeva ulica 48,
Celje, osebno izkaznico, št. 000811680.
gnt-249227
Brunčič Uroš, Letonjeva ulica 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000928567.
gnp-249206
Bukovšek Natalija, Spodnje Stranice 11,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
000283047. gnd-249243
Bukovšek Sašo, Spodnje Stranice 11,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
001296795. gnc-249244
Cankar Ana Marija, Podmilščakova
ulica 35, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000561930. gnh-249114
Cigan Damijan, Na gmajni 17/b,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000312614.
gnt-249352
Cimperman Lovro, Gorjupova ulica 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000340331.
gnz-249271
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Černe Matija, Partizanska cesta 10,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000522176.
gns-249203
Čič Regina, Sketova ulica 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000067369.
gnl-249260
Debelak Janez, Bezenškova ulica 36,
Celje, osebno izkaznico, št. 000617715.
gnw-249224
Dobaj Tilen, Šober 12, Maribor, osebno
izkaznico, št. 000726775. gnx-249073
Dugulin Gabrijela, Cankarjeva ulica
30, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
002040485. gng-249340
Dukić Zorka, Škofjeloška cesta 23,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000314505.
gni-249113
Eder Irena, Jurovski Dol 91, Jurovski
Dol, osebno izkaznico, št. 001321329.
gnw-249349
Eder Timotej, Jurovski Dol 91, Jurovski
Dol, osebno izkaznico, št. 001847581.
gnx-249348
Fabrizio Vasko, Miren 13, Miren, osebno
izkaznico, št. 001154938. gnh-249339
Filipovič Tit, Novi log 20, Hrastnik, osebno
izkaznico, št. 001434100. gnp-249181
Fistrovič Barbara, Finžgarjeva ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000301916.
gnv-249275
Flegar Klemen, Dragomer, Dragomerška
cesta 43, Vrhnika, osebno izkaznico, št.
002018744. gnz-249246
Fras
Flegar
Nataša,
Dragomer,
Dragomerška cesta 43, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 002018772. gny-249247
Fras Kristijan, Paričjak 31, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001589651.
gno-249182
Fuis Stjepan, Ulica Franca Nebca 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000525251.
gni-249263
Gajšek Alen, Zagrda 69, Celje, osebno
izkaznico, št. 001873777. gnz-249221
Glišović Tamara, Ulica Rudija Papeža
4, Kranj, osebno izkaznico, št. 001939917.
gnx-249198
Gorjup Alenka, Erjavčeva ulica 45, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001744844.
gnt-249177
Gorše Dejan, Gorenje Gradišče 15, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000855544.
gnn-249333
Goršič Dušan, Gornje Lepovče 1/a,
Ribnica, osebno izkaznico, št. 000638034.
gnw-249049
Gorza Hedvika, Draga 7, Draga, osebno
izkaznico, št. 000862219. gnx-249048
Gostenčnik
Januška,
Linhartova
cesta 42, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000227747. gnu-249276
Grah Borut, Koroška cesta 96,
Tržič, osebno izkaznico, št. 001717409.
gnl-249085
Grmek Dušan, Koseskega ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000320494.
gnq-249280
Grobin Robert, Dragomer, Pot za
Stan 20, Vrhnika, osebno izkaznico, št.
001780642. gnc-249044
Gubanc Marko, POlje pri Vodicah 26,
Vodice, osebno izkaznico, št. 000334629.
gnv-249250
Habjan Monika, Grintovška ulica 33,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001925306.
gnw-249199
Hafner Nina, Glavarjeva cesta 60,
Komenda, osebno izkaznico, št. 001529460.
gnp-249331

Horvat Klemen, Partizanska cesta
4, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
000849685. gne-249342
Horvat Martin, Juršinci 20, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000833861. gng-249090
Janjoš Tanja, Cesta Toneta Tomšiča 32,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001814391.
gnk-249161
Jovanović Marjan, Kajuhova ulica
28, Izola – Isola, osebno izkaznico, št.
000201283. gnl-249235
Kaluža Ksenja, Dunajska cesta 416,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000326943.
gnf-249266
Kamenik Silvester, Hohkrautova ulica
9, Celje, osebno izkaznico, št. 000744886.
gny-249222
Kaše Gabrijela, Cigaletova ulica 2,
Celje, osebno izkaznico, št. 001383591.
gnx-249223
Keranović Ermin, Golarjeva ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001809241.
gnj-249262
Klopčič Matjaž, Lamutova ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001041791.
gng-249115
Kogoj David, Režiška cesta 6, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
001640338.
gnc-249169
Kostelec Matija, Zaloška cesta 60,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001660792.
gnm-249259
Košir Janez, Tenetiše 26, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000860966. gnv-249200
Kovačič Darija, Peščena pot 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000879136.
gnd-249268
Kozelj Franc, Slovenski trg 1, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001591227.
gnu-249201
Krebs Romana, Spodnje Konjišče
14/a, Gornja Radgona, osebno izkaznico,
št. 000252455. gni-249238
Kutin Jelka, Linhartova cesta 66,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001338014.
gng-249265
Kutin Polonca, Skapinova ulica 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000171690.
gns-249253
Leskovar Martin Darko, Brezje pri Ločah
4/b, Slovenske Konjice, osebno izkaznico,
št. 001326232. gnw-249074
Lešnik Hedvika, Cesta Borisa Kraigherja
8/a, Velenje, osebno izkaznico, št.
001374228. gnq-249230
Likovič Rok, Rakitna 20/a, Preserje,
osebno
izkaznico,
št.
001387402.
gno-249257
Lipovec Tamara, Slovenska cesta 9/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001032226.
gnc-249269
Lizzi Kristina, Kraigherjeva ulica 25,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001488389.
gnn-249233
Longar Gregor, Srednji Lipovec 23, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 002038519.
gnb-249170
Lovrec Uroš, Ciril Metodov drevored
8, Ptuj, osebno izkaznico, št. 000935731.
gnj-249087
Lovrenčič Franc, Krčevina pri Vurbergu
22, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001354329.
gni-249088
Lozar Julij, Cankarjeva ulica 56, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000324671.
gnu-249176
Maček Jure, Na Kresu 20, Železniki,
osebno
izkaznico,
št.
001824485.
gnk-249036
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Manojlović Nenad, Kastelec 17, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001798594. gnm-249184
Marc Mojca, Petkova ulica 55, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000137296.
gnr-249254
Matul Miha, Mazijeva ulica 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000354048.
gnt-249252
Mencigar Marko, Harje 2/d, Laško,
osebno
izkaznico,
št.
001403845.
gnu-249076
Metelko Kraševec Jožica, Zagaj pri
Ponikvi 17, Šentjur, osebno izkaznico, št.
000728422. gns-249232
Milčinović Žiga, Ribjek 10, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
001984362.
gnm-249334
Mirnik Stanislav, Cesta na Ljubečno 3,
Ljubečna, osebno izkaznico, št. 000684142.
gnu-249226
Mlinarič Živko, Titova cesta 21/a,
Radenci, osebno izkaznico, št. 000495906.
gnh-249239
Moškrič Marko, Cesta 13. julija 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000327428.
gnh-249164
Novak Marjetka, Vrata 3/a, Dravograd,
osebno
izkaznico,
št.
001238362.
gnm-249084
Omrzel Marija, Anže 22, Krško, osebno
izkaznico, št. 000111457. gnd-249168
Opara Jana, Zasavska cesta 27,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001136115.
gnt-249202
Pajntar Anja, Lemutova ulica 17, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001970793.
gnf-249341
Pavlič Alojz Adam, Gornji Dolič
39/a, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
000946192. gnd-249118
Pezdir Tatjana, Tkalska ulica 43,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000247619.
gne-249267
Piškur Kristina, Smrjene 20, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001353358.
gny-249272
Plevel Tanja, Prelog, Krožna pot 59,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001875986.
gns-249353
Pušnik Robert, Koroška cesta 25,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000966524.
gnn-249208
Rainer Alenka, Glavni trg 28, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001541406.
gnx-249173
Rainer Saša, Glavni trg 28, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001784273.
gny-249172
Reberšek Stanislav, Jevšnikova ulica 14,
Kisovec, osebno izkaznico, št. 000736212.
gnz-249071
Romih Anton, Hrvatini 116, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001600482. gnf-249191
Romšak Benjamin, Katreževa pot 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001700690.
gnc-249273
Rus Bojan, Velika Loka 40, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
000597722.
gnz-249171
Samardžija Anastazija, Kersnikova
ulica 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000020623. gnr-249279
Samotorčan Danijel, Mala Ligojna 3,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001220096.
gnb-249045
Samsa Gregor, Rojčeva ulica 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001709894.
gnf-249166
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Senčur Tibor, TRiglavska ulica 37,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001814878.
gnq-249255
Skubic Marjeta, Vrtača 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000295338.
gnb-249270
Starc Nevenka, Smokvica 13, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000761257. gnk-249186
Stiplovšek Anton, Škofija 17, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 000738916.
gnc-249094
Strnad
Tomaž,
Ulica
Koroškega
bataljona 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001900358. gnh-249264
Svetličič Peter, Ob potoku 19, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
000651936.
gny-249047
Šegula Kralj Nataša, Erjavčeva ulica
33, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000132313. gnw-249174
Šerbinek Nataša, Ulica bratov Učakar 48,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000631139.
gnn-249258
Šimonka Sergej, Kidričeva ulica 3,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001597381. gnb-249345
Škof Sašo, Gunduličeva ulica 18,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001800610.
gnq-249205
Škrabar Irena, Prapreče 21/a, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
000621245.
gnr-249179
Špindler Danilo, Prušnikova ulica 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000889216.
gno-249207
Tekič Dragan, Potrčeva ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000632841.
gng-249165
Tepej Ana, Zgornja Hudinja 50,
Celje, osebno izkaznico, št. 001386669.
gnv-249225
Teršek Matilda, Lutverci 64, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 000900283.
gnk-249236
Tričić Semir, Lučarjev Kal 7, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001928827.
gnc-249219
Trošt Ivan, Krožna cesta 22, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000119754. gnl-249185
Truglas Karel, Ulica Istrskega odreda 17,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
000031371. gng-249240
Uka Semsi, Koroška cesta 90, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000577741.
gnj-249212
Umek Marko, Vinje 69, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001543808. gnw-249249
Vajdič Dejan, Biš 6, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001947207. gnk-249086
Vajs Marko, Spodnja Ščavnica 99, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 002054385.
gnj-249237
Valher Tomaž, Spodnji Boč 32/c,
Ruše, osebno izkaznico, št. 001283828.
gnx-249248
Vaslić Slak Dragica, Gorkega ulica 55,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001936975.
gnl-249210
Vengust Frančiška, Proseniško 11/a,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 001617259.
gnp-249231
Vetrih Saša, Vitovlje 45/a, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001850674.
gnv-249175
Vidmar Igor, Petkova ulica 17, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001211408.
gns-249278
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Vin Anka, Hrastje 22, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001038971. gny-249197
Vollmayer Roman, Kolovec 1, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001684371.
gnv-249350
Vrečič Majda, Prušnikova ulica 30,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000780277.
gnk-249211
Vrhunec Primož, Malnarjeva ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000749523.
gnp-249256
Vukašinović Dragan, Formin 60,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000401472.
gnh-249089
Zaviršek Štefka, Brezje pri Grosupljem
26, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
001567405. gnb-249220
Zdouc Karl, Petrovče 103, Petrovče, osebno izkaznico, št. 001827767. gnl-249110
Zorman Igor, Šmarca, Spodnji log 0,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001618200.
gno-249332
Zupanc Klobasa Iztok, Ljubljanska
cesta 80, Domžale, osebno izkaznico, št.
002054972. gnu-249351
Zupančič Borut, Kot 27, Bovec, osebno
izkaznico, št. 001496952. gne-249167
Žnidarič David, Spodnja Korena 31,
Zgornja Korena, osebno izkaznico, št.
001224817. gnm-249209

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Aleksić Brigita, Šalamenci 3, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001838761, izdala UE Murska Sobota.
gnb-249095
Alitović Marjan, Cesta dveh cesarjev
108/e, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 3020153, reg. št. 279580, izdala
UE Ljubljana. gnl-249060
Antolin Suzana, Valjavčeva ulica 3, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 001672578, reg. št. 57639, izdala UE
Kranj. gno-249357
Anžin Janez, Spodnja Rečica 67,
Mozirje,
vozniško
dovoljenje,
kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 462454, izdala
UE Mozirje. gnc-249344
Babić Zlatko, Ulica osvobodilne fronte
13, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000045936, izdala UE Izola.
gnn-249108
Bartolič Slavka, Ljubljanska cesta 6,
Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001206652, izdala UE Grosuplje.
gng-249215
Bedrač Anton, Pekre, Bezjakova ulica
140, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 001849511,
reg. št. 34941, izdala UE Maribor.
gnf-249041
Bizjak Vojko, Klanec 6/d, Solkan, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1385161, izdala
UE Nova Gorica. gnj-249362
Bogataj Krivec Andreja, Benčičeva
ulica 2/c, Koper – Capodistria, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. SI 000060350,
izdala UE Koper. gnj-249187
Božič Boštjan, Bočna, Podhom 2, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 003062436, izdala UE Mozirje.
gne-249092
Bračun Ivan, Kvedrova 18, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1396673, izdala UE Žalec. gnu-249326

Brodnik Leopold, Vojkova cesta 77,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002031587, reg. št. 78651, izdala UE
Ljubljana. gnf-249066
Bubanja Borka, Cesta Jaka Platiše 3,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 360231, reg. št. 29395, izdala UE Kranj.
gnn-249308
Bukovec Herman, Breznica 31, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 000721741, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnf-249091
Bukovšek Natalija, Spodnje Stranice 11,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001685485, reg. št. 8688, izdala
UE Slovenske Konjice. gnh-249364
Cafuta Anton, Kraigherjeva ulica 27,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1938583, izdala UE Ptuj. gno-249107
Capuder Rudolf, Mekinje, Drnovškova
pot 11, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000112997, izdala UE Kamnik.
gnr-249329
Cemič Jože, Zaloke 10/a, Raka, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11779, izdala
UE Krško. gnq-249105
Ciperle France, Trg Davorina Jenka 11,
Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGHF, št. S 1848005, reg.
št. 15630, izdala UE Kranj. gnn-249358
Cunja Irena, Bezovica 3, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000761901, izdala UE Koper.
gni-249188
Čepin Aljoša, Na zelenici 7, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001562215, reg. št. 43897, izdala UE
Celje. gno-249082
Damjanović Dean, Bilje 22, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 001911265, reg. št. 92238, izdala UE
Maribor. gnx-249373
Debelak Janez, Bezenškova ulica
36, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 003766893, reg.
št. 7612, izdala UE Celje. gnt-249077
Debelak Mojca, Grič, Cesta II/3,
Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001637956, izdala UE Ribnica.
gnj-249112
Djuričić Vlatko, Deskle, Srebrničeva ulica
20, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001571547, izdala UE Nova
Gorica. gnx-249098
Doberšek Mateja, Sp. Jablane 47,
Cirkovce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1377676, izdala UE Ptuj. gnp-249306
Dolinšek Helena, Mekinje, Cesta treh
talcev 28/c, Kamnik, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 000815913, reg. št. 10887,
izdala UE Kamnik. gnq-249330
Đuran Darja, Razkrižje 56/b, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002157851, izdala UE Ljutomer.
gnn-249083
Eder Irena, Jurovski Dol 91, Jurovski
Dol, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001666673, izdala UE Lenart. gnk-249336
Eržen Katarina, Ob pristanu 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001916278, reg. št. 76303, izdala UE
Ljubljana. gnn-249383
Filipčič Matjaž, Ravne 42/a, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 001283120,
izdala UE Velenje. gnz-249346
Franjić Robert, Stara Fužina 255,
Bohinjsko Jezero, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1162841, reg. št. 21887, izdala
UE Radovljica. gnu-249026

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Fras Anton, Koroška cesta 63, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGHF,
št. S 001767102, reg. št. 54419, izdala UE
Maribor. gnz-249371
Freihoff Toma, Ul. heroja Staneta 5H,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2127755, izdala UE Žalec. gnv-249325
Frolich Milan, Tržaška cesta 35,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002080260, reg. št. 129913, izdala UE
Ljubljana. gnm-249034
Goja Denis, Padna 57, Piran – Pirano,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1669539, reg. št. 6786, izdala UE Piran.
gne-249242
Gostenčnik Januška, Linhartova cesta
42, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001615349, reg. št. 257385,
izdala UE Ljubljana. gno-249382
Grah Stanislav, Dolič 49, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 000007948, izdala UE Murska Sobota.
gng-249365
Grmek Dušan, Koseskega ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1419655, reg. št. 232751, izdala UE
Ljubljana. gnu-249051
Gubič Boštjan, Trdkova 84, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002042879, izdala UE Murska Sobota.
gnz-249096
Habič Veronika, Litostrojska cesta 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003043176, reg. št. 185130, izdala UE
Ljubljana. gnm-249059
Hribar Kristijan, Trubarjeva ulica 26,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003066923, reg. št. 48970, izdala UE
Celje. gnp-249081
Jaklič Nataša, Pot sodarjev 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001823156, reg. št. 135046, izdala UE
Ljubljana. gng-249065
Janković Zlatko, Jamova cesta 60,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001759745, reg. št. 258735, izdala UE
Ljubljana. gnn-249058
Juhart Tatjana, Tomšičeva ulica 36,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000905046, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnf-249116
Juren Andraž, Brilejeva ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003019251, reg. št. 262752, izdala UE
Ljubljana. gnd-249068
Jurjevič Gregor, Martina Krpana ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003016129, reg. št. 279145, izdala UE
Ljubljana. gnp-249381
Karapandža Jovo, Spodnja Voličina 27/a,
Lenart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 001857894, izdala UE
Lenart. gnc-249119
Kavčič Valentin, Slap ob Idrijci 36/h, Slap
ob Idrijci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1554815, izdala UE Tolmin. gni-249338
Klakočar Simon, Cesta Kozjanskega
odreda 84, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,G,H, št. S 002210702, izdala
UE Šentjur pri Celju. gnd-249093
Klepej Jakob, Šalek 89, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001682341,
izdala UE Velenje. gny-249347
Kličić Ibrahim, Zagorica 25, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003048006, izdala UE Grosuplje.
gnf-249216
Komel Petra, Žeje pri Komendi 13/a,
Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 002234143, reg. št. 27151, izdala UE
Kamnik. gni-249363
Kondič Denis, Planina 26, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 3027999, reg. št.
61959, izdala UE Kranj. gnw-249024
Konjić Damir, Toplarniška ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001491587, reg. št. 245287, izdala UE
Ljubljana. gnv-249050
Koren Marko, Lipahova ulica 31,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1794230, reg. št. 260262, izdala UE
Ljubljana. gnw-249374
Kovač Rok, Pod Kojzico 2, Rimske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1060017, reg. št. 9532, izdala UE Laško.
gnu-249101
Kraner Sebastijan, Zgornja Senarska 12,
Lenart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. S 001449902, izdala UE Lenart.
gnl-249385
Kumer Dušanka, Gotska ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001266775, reg. št. 224889, izdala UE
Ljubljana. gnc-249069
Lavrenčič Janez, Bresterniška ulica 26,
Bresternica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGHF, št. S 003088109, reg. št.
23732, izdala UE Maribor. gnb-249370
Longar Gregor, Srednji Lipovec 23, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002189573, izdala UE Novo mesto.
gne-249117
Lozej Margarita, Ulica Klementa Juga
10, Solkan, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2248593, izdala UE Nova Gorica.
gnk-249361
Lukič Aleksandar, Vengustova ulica 3,
Ljubečna, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 002019590, reg. št.
50833, izdala UE Celje. gnv-249375
Luzar Damjan, Dolnja Prekopa 48,
Kostanjevica na Krki, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, reg. št. 15311, izdala UE Krško.
gns-249103
Majer Ana Terezija, Oblakova ulica 6,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1619998, reg. št. 23501, izdala UE Celje.
gnq-249080
Matul Miha, Mazijeva ulica 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001190061, reg. št. 105949, izdala UE
Ljubljana. gns-249378
Melihen David, Reševa ulica 1,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2251903, reg. št. 46262, izdala UE Kranj.
gnc-249319
Mencigar Marko, Harje 2/d, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002238878, reg. št. 13195, izdala UE
Laško. gnx-249102
Merlak Barbara, Alpska cesta 13,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2022537, reg. št. 26430, izdala UE
Radovljica. gno-249307
Mlakar Milan, Župančičeva ulica 23,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 000600241, reg. št. 13167, izdala UE
Kranj. gnm-249359
Mrvar Srečko, Kovorska cesta 1,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002041171, reg. št. 5589, izdala UE Tržič.
gnq-249180
Mullner Miran, Grčna 8, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001835043, izdala UE Nova Gorica.
gnw-249099
Omrzel Marija, Anže 22, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
15796, izdala UE Krško. gnp-249356
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Ozim Andrej, Vukovski vrh 34, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1521365, izdala UE Pesnica.
gnl-249160
Pečnik Karmen, Ulica 28. maja 65,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002135165, reg. št. 170383, izdala UE
Ljubljana. gnu-249251
Perko Franc, Bevke 123, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 00195783, reg. št. 4044, izdala UE
Vrhnika. gnb-249245
Plut Samo, Ulica Marjana Kozine 46,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001185640, izdala UE Novo mesto.
gnl-249335
Poglajen
Tadeja,
Vintarjevec
24/a, Litija, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 001629727, reg. št. 13672, izdala UE
Litija. gnk-249111
Pušnik Slavko, Dobrovce, Na gaj
18, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,D1;D,F,G,H, št. S 001909466,
reg. št. 48739, izdala UE Maribor.
gnc-249369
Radivojević Željko, Ulica Tomšičeve
brigade 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001250637, reg. št. 217247,
izdala UE Ljubljana. gnm-249384
Radovič Radomir, Črtomirova ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000892307, reg. št. 34961, izdala UE
Ljubljana. gnq-249380
Rajšp Adolf, Čečovje 27, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001624057, izdala UE Ravne na
Koroškem. gns-249228
Ribič Vladimir Blaž, Stara Fužina 163,
Bohinjsko Jezero, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. S 2110898, reg. št. 21596,
izdala UE Radovljica. gnq-249405
Rogel Polona, Šubičeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001265811, reg. št. 213912, izdala UE
Ljubljana. gno-249057
Romih Anton, Hrvatini 116, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,G,H, št. SI 000003652, izdala
UE Koper. gng-249190
Rossi Mira, Neubergerjeva ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001286202, reg. št. 227015, izdala UE
Ljubljana. gnt-249052
Sadar Tanja, Šentvid pri Stični 28/a,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
A1 BGH, št. S 003015899, izdala UE
Grosuplje. gne-249217
Salobir Marko, Kolomban 41/b, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000062824, izdala UE Koper.
gnn-249183
Samotorčan Danijel, Mala Ligojna 3,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 2159350, reg. št. 18439, izdala UE
Vrhnika. gnz-249046
Skubic Marjeta, Vrtača 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000596399, reg. št. 73736, izdala UE
Ljubljana. gnj-249062
Smogavec Rada, Morje 128/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/hBGH,
št. S 001968874, reg. št. 72868, izdala UE
Maribor. gny-249372
Smukavc
Stanka,
Belca
19/e,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001176249, izdala UE Jesenice.
gnf-249366
Sojar Leonida, Rožna dolina, Cesta
XXi/6a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
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BGH, št. S 1965977, reg. št. 66763, izdala
UE Ljubljana. gnq-249055
Sojer Slađana, Tbilisijska ulica 142,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3043626, reg. št. 211134, izdala UE
Ljubljana. gni-249063
Stepančič Tomaž, Temnica 34, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2248765, izdala UE Nova Gorica.
gny-249097
Strnad Tomaž, Ulica Koroškega bataljona
1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002137782, reg. št. 252959, izdala UE
Ljubljana. gnt-249377
Suhadolc Peter, Podutiška cesta 244,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1419372, reg. št. 211893, izdala UE
Ljubljana. gns-249053
Šenk Aleš, Cesta Jaka Platiše 21, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A 25kW, BGH, št.
S 2120712, reg. št. 54851, izdala UE Kranj.
gnl-249360
Škorja Dejan, Ulica oktobrske revolucije
18/a, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. SI 000068530, izdala UE Izola.
gnm-249109
Škrk Mirjam Marjeta, Pod akacijami 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002026533, reg. št. 198195, izdala UE
Ljubljana. gnr-249379
Škrokov Tatjana, Česnikova ulica 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001351753, reg. št. 172247, izdala UE
Ljubljana. gnr-249054
Šopar Stanka Miša, Ulica Matevža
Haceta 12, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 832785, reg. št. 29084, izdala
UE Celje. gns-249078
Štampe Rudolf, Kraigherjeva ulica
7, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 1926267, reg. št.
3188, izdala UE Celje. gnr-249079
Štrukelj Miroslav, Ulica pregnancev 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001285975, reg. št. 64919, izdala UE
Ljubljana. gnu-249376
Tekić Dragan, Potrčeva ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3036238, reg. št. 282131, izdala UE
Ljubljana. gne-249067
Todorović Dragan, Osenjakova ulica 2d,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001614690, reg. št. 244077, izdala UE
Ljubljana. gnb-249070
Truglas Karel, Ulica Istrskega odreda 17,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 59987, reg. št. 6557, izdala
UE Piran. gnf-249241
Turnšek Mateja, Kristan Vrh 32,
Podplat, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1157744, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnu-249355
Vagaja Andrej,
Preglov
trg
4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 001361778, izdala UE Grosuplje.
gnh-249214
Veličevič Kristjan, Ul. Anke Salmičeve 31,
Leskovec pri Krškem, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 15404, izdala UE Krško.
gns-249328
Velkavrh
Polonca,
Dovje
11/g,
Mojstrana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000385987, izdala UE Jesenice.
gnm-249234
Verbič Stanislava, Spodnje Gameljne
127, Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 2086718, reg. št. 126353,
izdala UE Ljubljana. gnk-249061

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Vončina Gorazd, Gogalova ulica 6,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 001224394, reg. št. 18898, izdala UE
Kranj. gnv-249150
Vrečič Majda, Prušnikova ulica 30,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 000912253, reg. št. 38593, izdala UE
Maribor. gnd-249368
Zavaloka Sonja, Kolomban 10/e, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGHF, št. SI 000061100, izdala UE Koper.
gnc-249194
Zlodnjak Branko, Podvrh 11, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1756570, izdala UE Žalec. gny-249022
Zorč Valter, Škocjan 34/h, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. SI 000058778, izdala UE Koper.
gnh-249189
Zvijerac Tanja, Titov trg 3, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001319303, reg. št. 14548, izdala UE
Postojna. gny-249072
Žiher Darinka, Dunajska cesta 413,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2143278, reg. št. 181531, izdala UE
Ljubljana. gnp-249056
Žonta Gašper, Zapotok 119, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A1GH, št.
S 2096474, reg. št. 268837, izdala UE
Ljubljana. gnh-249064
Žunič Fikret, Kosovelova 18, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. za vožnjo
motornih in priklopnih vozil, št. S 001586622,
izdala UE Ilirska Bistrica. gno-249007

Zavarovalne police preklicujejo
Kočar Drago, Trg svobode 20,
Trbovlje,
zavarovalno
polico,
št.
AO 238375, ZK 1384313, AK 360560,
izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d.
gng-249315
Lavrič Stojan, Željne 41, Kočevje,
zavarovalno polico, št. 50500011734,
izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica.
gnj-249287
Musić Šefket, Pipanova 39, Šenčur,
zavarovalno
polico,
št.
9605125.
gnt-249027
Tamgal d.o.o, Ulica Jerneja Petriča
12, Škofljica, zavarovalno polico, št.
AO 00101782282 in AO 00101853553,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnb-249195
Zelenko Mojca, Zapotok 12, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 41401001615,
izdala zavarovalnica Slovenica življenje.
gnd-249043

Spričevala preklicujejo
Anželj Srečko, Blato 11, Trebnje,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
elektro šole v Ljubljani, izdano leta 1980.
gnh-249039
Benigar Stanka, Ulica Toneta Tomšiča
20, Ilirska Bistrica, indeks, št. 01002685,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnm-249309
Breznik Simona, Mariborska 1, Mežica,
spričevalo o zaključnem izpitu Poslovodske
šole. gnr-249304

Brežan Damjan, Črnuška cesta 3,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
šole tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta
1994/95. gnr-249104
Buh Bojana, Redelonhijeva ulica 16,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trovske šole v Ljubljani, izdano
leta 1974, izdano na ime Saje Bojana.
gnj-249337
Bukovec Jaša, Zaloška 216, LjubljanaPolje, spričevalo 2. letnika ŠC PET Ljubljana,
izdano leta 2005. gny-249122
Čerenak Andreja, Parož 13, Dobrna,
spričevalo o končani OŠ Mislinja, izdano
leta 1982, izdano na ime Ramšak Andreja.
gnb-249020
Derajić Mirislav, Rozmanova ulica 24/h,
Ilirska Bistrica, obvestilo o uspehu 2. letnika
Srednje gostinske šole v Ljubljani, izdano
leta 1998. gns-249282
Drnovšek Jana, Trg svobode 38, Trbovlje,
spričevalo o končani OŠ v Trbovljah, izdano
leta 1975, izdano na ime Grajža Ivanka.
gnw-249324
Fabijan Mirko, Zg. Besnica, Nova vas 100,
Zgornja Besnica, spričevalo o zaključnem
izpitu Poklicne šole. gnq-249305
Fidej Maja, Čufarjeva ulica 3, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Velenje, izdano leta 1995. gnq-249005
Foršček Klemen, Srebrniče 16, Novo
mesto, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske šole Novo mesto, izdano leta
2005. gnd-249318
Horvat Jože, Podgorci 60, Podgorci,
spričevalo SŠGT Maribor, izdano leta 2005.
gnm-249409
Iglič Mokorel Zvonka, Vir, Bukovčeva 5,
Domžale, diplomo Ekonomske fakultete v
Ljubljani, št. 6524, izdana leta 1988, na ime
Iglič Zvonka. gnj-249387
Kačičnik Nadja, Vir, Zoisova ulica 34,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske srednje šole v Ljubljani, izdano
leta 1984. gnm-249159
Kampuš Marija, Finžgarjeva 7, Šmarje
pri Jelšah, spričevalo o zaključnem izpitu I.
gimnazije v Celju, izdano leta 1969, izdano
na ime Kovačič Marija. gnp-249035
Kerep Polonca, Prvomajska cesta 6,
Šentjernej, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole Brežice, izdano leta 2004.
gnz-249321
Kerin Martina, Ul. 11. novembra 12,
Leskovec pri Krškem, diplomo Srednje
ekonomske in trgovske šole Brežice, št.
624 z dne 20. 6. 1990, izdana na ime Kučič
Martina. gnl-249010
Kljun Boštjan, Pittonijeva ulica 8, Izola
– Isola, indeks, št. 21015510, izdala FDV v
Ljubljani. gnx-249323
Kostić Žarko, Pot na Fužine 13, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Nove Fužine,
izdano leta 1998. gne-249017
Kren Dejana, Količevo 24, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
oblikovanje, št. I/36, 12-Ii, izdano leta 1985.
gnp-249156
Kreuh Monika, Polena 18, Mežica,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Slovenj Gradec. gnh-249414
Kunovar Mateja, Brdnikova ulica 18,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 1991.
gnt-249302
Lazar Robert, Lendavska 25/b, Murska
Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu
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Srednje lesarske šole Maribor, izdano leta
1989. gnu-249151
Lipužič Panitz France, Imenje 3, Kojsko,
spričevalo o končani OŠ Kanal ob Soči,
izdano leta 1994. gnz-249121
Muminović Ramo, Hajvazi, Kalsija,
Bosna, potrdilo o opravljenem tečaju za
rudarja Rudarske šole v Velenju, izdano leta
1988. gnk-249011
Okić Hamdija, Malešiči, Bosna, spričevalo
Poklicne gradbene šole v Celju – gradbenik
1, izdano leta 1985. gnr-249004
Paulin Simona, Križe 31, Novo mesto,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje poklicne
in strokovne šole Črnomelj, izdano leta 2001
in 2002. gne-249317
Perme Jože, Gornji Rogatec 4, Rogatec,
diplomo Srednje šole tehničnih strok Litostroj
– obdelovalec kovin. gni-249038
Petelin Majda, Veruda 21, Pula, diplomo
št. 1138/66-67 Filozofske fakultete v
Ljubljani, oddelek za arheologijo, izdano
19. 9. 1967. gnh-249314
Plaper Rok, Cesarjeva ulica 36, Novo
mesto, spričevala za 5 letnikov Srednje
gostinske šole. gnr-249029
Pučko Bojan, Žerovinci 12, Ivanjkovci,
spričevalo o zaključnem izpitu SCTPU
Murska Sobota – strojni mehanik, izdano
leta 1991. gnn-249408
Rojc Pavle, Volavlje 32, Ljubljana,
spričevalo 1.letnika Srednje lesarske šole v
Ljubljani. gnz-249196
Rus Smodiš Mojca, Jačka 14, Logatec,
spričevalo o končani OŠ 8. talcev Logatec,
izdano leta 1990. gns-249153
Sadar Tanja, Šentvid pri Stični 28/a,
Šentvid pri Stični, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica,
izdano leta 2004 in 2005. gng-249040
Simončič Tanja, Triglavska ulica 5,
Ljubljana, indeks, št. 21060563, FDV.
gni-249163
Slemenjak Marina, Sp. Stranice 41,
Stranice, spričevalo o zaključnem izpitu šole
za prodajalce, izdano leta 1978, izdano na
ime Rozman Marina. gnt-249031
Šuštaršič Andrej, Male Kompolje 4/a,
Ivančna Gorica, spričevalo 3. letnika Srednje
lesarske šole v Ljubljani. gnn-249033
Tominec Martin, Preserje 83, Branik,
spričevalo o zaključnem izpitu SGTŠ Izola
– kuhar. gns-249028
Vaizovič Alen, Cesta Cirila Tavčarja 10,
Jesenice, spričevalo 2. letnika Srednje šole
Jesenice, izdano leta 2000. gnp-249310
Velagić Iva, Brilejeva ulica 7, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Dravlje, izdano leta
1996. gno-249157
Vidmar Vasja, Cankarjeva 42, Nova
Gorica, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske in trgovske šole Nova Gorica,
izdano leta 2003 in 2004. gny-249322
Višnjar Mojca, Škale 82/c, Velenje,
maturitetno spričevalo Gimnazije Velenje,
št. 890, izdano leta 2001. gnh-249014
Volk Robert, Grinjan 1V, Koper
– Capodistria, spričevalo o zaključnem
izpitu PKAŠ v Kopru, izdano leta 1983.
gnk-249411
Zadravec Tamara, Šalovci 11, Središče
ob Dravi, spričevalo o končani OŠ Središče
ob Dravi – duplikat, izdano leta 2002.
gno-249407
Zupančič Božena, Šentpavel 22, Šentvid
pri Stični, potrdilo o strokovni usposobljenosti
za prodajalca, št. 186/2001 z dne 12. 4.
2001. gnl-249285

Drugo preklicujejo
ACK D.D., Pristaniška 8, Koper –
Capodistria, licence za vozilo z reg. št. CE
L0 – 078, LJ 82 – 8DL, in MB J2 – 36K,
izdane 17. 1. 2006. gng-249015
Adriatic Slovenica d.d., Celovška c. 182,
1000 Ljubljana, police za premoženjsko
zavarovanje od št. 125334 do št. 125337,
130195, 109578, 109578, 106924–106925,
police za stanovanjsko zavarovanje:
108166, police za avtoodgovornost: od št.
853559, 905140, 21278, 73134, 73260,
121553, 121558, 121672, 121853, bela
polica: 350168, 302349, 324329, 345926,
367001, 327803, 327803, polica za nezgodno zavarovanje: 37039, 37051–37057, pobotnice: 208720, 207460, dogovor o plačilu:
od št. 10103 do 10105, od št. 10021 do št.
10027, od št. 2886 do št. 2900, od št. 2886
do št. 2900, vinkulacijska potrdila: 34435,
32693, 36951, 36973, 36994, 40428, 40451,
42544, 32693, 34451, 31375, 37075, 34451,
31375 in 37075, 38133, 31431 in 31442, zelena karta št.: 1238833, 1237805, 1324406,
1324001, ZAT 209: 4799. Ob-2464/07
AMD »Franc Galun«, Kopališka 6,
Kidričevo, štampiljko okrogle oblike, v sredini
ima znak Avto-moto zveze Slovenije, v
zunanjem koncentričnem krogu je zapisano
besedilo Avto – moto društvop »Franc
Galun« Kidričevo. gnc-249019
Bonča Tilen, Hraše 32/b, Smlednik,
dijaško izkaznico, izdal TŠC Kranj.
gnp-249406
Breznik Slavko s.p., Sela pri Hinjah 14,
Hinje, ukrajinsko dovolilnico, št. 567549.
gnw-249124
Černič Marisa, Budanje 30, Vipava,
študentsko izkaznico, št. 21040176, izdala
FDV v Ljubljani. gni-249013
Čuk Helena, Planina 14, Planina,
študentsko izkaznico, št. 04034406, izdala
fakulteta za upravo v Ljubljani. gno-249032
Ćajić Samir, Kriva pot 40, LjubljanaPolje, delovno knjižico. gni-249388
Drenkovska
Marija,
Muchlerjeva
1, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19843732, izdala Eklonomska fakulteta v
Ljubljani. gni-249313
Hafner Bronislava, Resljeva cesta 18P,
Ljubljana, delovno knjižico. gnd-249018
Hajzeri
Metka,
Spodnja
Lipnica
36/a, Kamna Gorica, delovno knjižico.
gni-249413
Harmandič Mojca, Ragovska ulica
12, Novo mesto, študentsko izkaznico,
št. 50050053, izdala Teološka fakulteta v
Ljubljani. gnp-249281
Izletnik Celje d.d., Aškerčeva 20, Celje,
licenco, št. GEOOO471/00223 za vozilo
TAM, reg. št. CE F5 – 829. gnx-249123
Jankovič
Peter, Aškerčeva
ulica
5, Rogaška Slatina, delovno knjižico.
gnk-249386
Jereb Larisa, Rovte 133, Rovte, dijaško
izkaznico, izdala Škofijska klasična gimnazija
v Ljubljani. gne-249367
Kisel Iztok, Kosovelova ulica 57,
Ljubljana, delovno knjižico. gnh-249289
Klub kanalske mladine, Gradnikova 25,
Kanal, štampiljko pravokotne oblike, na
katerije grafični znak treh črk KKM, pod
katerim je ime društva »Klub kanalske
mladine«, ter številka žiga 1. gnz-249021
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Korošec Darjan,, Gmajna 22/a, Oplotnica,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-1745/28-95 z dne 26. 5. 1995.
gnx-249023
Kozamernik Martina, Gmajna 51,
Notranje Gorice, dijaško izkaznico, izdal ŠC
PET Ljubljana. gnf-249316
Lanišnik Zvonimir, Levstikova 7/a,
Zagorje ob Savi, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-3936/00-98, ser.
št. 1051/98. gnj-249012
Lazar Robert, Lendavska 25/b, Murska
Sobota, delovno knjižico, št. 0120333,
izdana 25. 10. 1988. gnt-249152
Lebar Katja, Lipa 99, Beltinci, vozno
karto, št. 98, izdalo Avtobusno podjetje
Murska Sobota. gnr-249404
Longar Gregor, Srednji Lipovec 23, Dvor,
študentsko izkaznico, št. 26106838, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v
Ljubljani. gnb-249320
Mamilovič Franc s.p., Rada Simonitija
11, Nova Gorica, potrdilo za voznike, št.
002606/MJ47-2-6244/2005, izdan 7.10,2005,
na ime Gašpar Stevo. gnm-249009
Marolt Darko s.p. – Avto taxi, Zabreznica
12/c, Žirovnica, licenco skupnosti, št. 3013
in izvod licence skupnosti, št. 3013 za
vozilo Mercedes, reg. oznaka KR 49 – 51M.
gne-249042
Moderna ortopedija d.o.o., Cesta
vstaje 79, Ljubljana, obrtno dovoljenje, št.
034368/4281/00-37/1995, izdano dne 6. 3.
1995. gnr-249229
Paleto d.o.o., Tržaška cesta 85, Maribor,
osnovno licenco, št. GE000365/03560 za
tovorna vozila z reg. št. MB 79 – 42D, MB
Z5 – 62Z, MB Z9 – 43D, MB G4 – 67D in MB
E4 – 18D. gnj-249037
Pavšič Andreja, Idrijske Krnice 2/a,
Spodnja Idrija, vozno karto, št. 0606154,
izdal Avrigo d.d. Nova Gorica. gnr-249154
Plevnik Lara, Levja ulica 10, Koper –
Capodistria, dovolilnico za parkiranje, št.
17859. gnl-249410
Plevnik Petra, Pokopališka cesta 2,
Celje, delovno knjižico. gnm-249284
Ploj d.o.o., Radičevičeva ulica 2, Maribor,
licenco, št. GE000129/01015 za vozilo z
reg. št. MB PLOJ 22 in izvod licence, št
GE000129/01015 ua vozilo z reg. št. MB F0
– 435. gnt-249327
Podgorelec Tomi, Parecag 16, Sečovlje
– Sicciole, delovno knjižico. gnj-249412
Rehberger Božislava, Mandelječeva pot
8, Kranj, delovno knjižico. gnq-249155
Remic Andrej, Prigorica 97, Dolenja
vas, študentsko izkaznico, št. 64040189,
Fakulteta za elektrotehniko. gnk-249311
Resinovč Uroš, Grahovo 112, Grahovo
ob Bači, vozno karto, št. 3759, izdal Avrigo
d.d. gns-249303
Sabolčec Srečko, Preloge 73, Ljubljana,
delovno knjižico. gne-249192
Savič Aleksandra, Ulica Slavka Gruma
60, Novo mesto, študentsko izkaznico, št.
18040105, Filozofska fakulteta. gni-249288
Selimoski Ismajl, Zoisova 48, Kranj,
delovno knjižico. gnq-249030
Si-trans, Izda Silvo s.p., Škofjeloška
23, Medvode, dovolilnico za BIH/3. država,
št. 1000462 in za Hrvaško /3. država, št.
661,662 in 663. gnj-249312
Sindikat pomorščakov, Obala 55,
Portorož – Portorose, štampiljko okrogle
oblike z napisom Sindikat Pomorščakov
Slovenije in znakom Triglava pod kazterim
so tri valovite črte, v sredini je sidro.
gnp-249006
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Stanković Milivoje, Brankova ulica 1,
Ljubljana, delovno knjižico. gnv-249075
Strelsko društvo Trbovlje, Trg revolucije 17, 1420 Trbovlje, preklicuje tri žige
društva, dva večja s št. 1 in št. 3, okrogle
oblike premera 33 mm, žig št. 2, okrogle
oblike s premerom 20 mm. Vsi trije žigi
imajo na notranjem obodu (krogu) napis:
Strelsko Društvo Trbovlje, v sredini je simbol strelca (figura strelca), pod njim letnica ustanovitve društva in sicer »1956«.
Ob-2261/07
Šlibar Judita, Borovec 16, Trzin, izkaznico
odvetniške zbornice, pod zaporedno štev.
993. gnk-249286
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Šmit Štefanija s.p., Ceste 54, Rogatec,
licenco za vozilo MAN, št. 10582 z reg.
oznako CE T3 – 741. gnt-249127
Topalović Orhan, Prisoje 9, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gnn-249283
Turner Štefan, Kobilje 123, Kobilje,
delovno knjižico, izdala UE Lendava, leta
1970. gnf-249016
Vukašinović
Dušan,
Formin
60,
Gorišnica, študentsko izkaznico, št.
93476093, izdala Fakulteta za gradbeništvo
Maribor. gnb-249120
Zakoč Robert, Gregorčičeva 57, Murska
Sobota, orožni list, št. 1253, izdala UE
Murska Sobota. gnn-249158

Zakrajšek Ivan s.p., Ješovec 7, Šmarje
pri Jelšah, licenco mednarodnega prevoza
blaga v cestnem prometu za vozilo IVECO,
reg. št. CE P6 – 892. gnv-249125
Zakrajšek Ivan s.p., Ješovec 7, Šmarje
pri Jelšah, licenco mednarodnega prevoza
blaga v cestnem prometu za vozilo MAN,
reg. št- CE 90 – 50N. gnu-249126
Živanovič Žiga, Hrastova ulica 9,
Domžale, delovno knjižico. gnu-249301
Žunič Fikret, Kosovelova 18, Ilirska
Bistrica, ADR certifikat o usposobljenosti
voznikov motornih vozil za prevoz
nevarnega blaga, št. 16376, izdanega 3. 2.
2002. gnn-249008
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Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1)
(Uradni list RS, št. 36/04)
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Blago
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